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Kjære forhåndsinteressent – Tønnevollskogen Bygg C 

Nå blir det salgsstart for bygg C! Her på hjemmesiden kan du lese om prosjektet og den enkelte 
leilighet – og du kan laste ned hele prospektet digitalt. Et rykende ferskt prospekt i papirformat kan du 
hente i Sørmeglerens avdeling i Grimstad (Storgata). Klikk deg inn blant leilighetene i den oversiktlige 
Boligvelgeren og finn din favoritt. Ved salgsstarten stiller alle som vil kjøpe likt. For å bli med i tildeling 
ved salgsstarten er det slik at fristen for å levere bindende kjøpetilbud er satt til 

Torsdag 25. august kl 10:00. 

Skjema: Det er et eget kjøpetilbudsskjema som gjelder nå ved salgsstart. Det ligger under fanen 
‘Dokumenter’, eller du kan hente det i våre lokaler. 

Tildeling: Dersom flere ønsker samme leilighet vil tildeling bli avgjort ved loddtrekning. Det er kun i de 
tilfeller hvor flere ønsker å kjøpe samme leilighet at loddtrekning vil bli foretatt. Det er mange leiligheter 
med tilnærmet like kvaliteter, så det er sannsynlig at du kan finne flere leiligheter å påføre som 
bindende alternativer. Tildelingsrekkefølge går fra den dyreste enheten først og så nedover i pris. Man 
blir med i loddtrekning på alternativ 2, 3 osv kun dersom man har mistet muligheten til alternativer 
foran på listen i forutgående loddtrekning. Dersom ditt alternativ nummer 2, 3 osv blir trukket før det 
trekkes om ditt alternativ nr 1 (pga pris) vil man ikke bli med i loddtrekning om alternativene.  

Tilbakemelding: Alle som leverer kjøpetilbud innen fristen får svar på tildeling innen fredag 26. august 
kl 15:00. 

NB! Leilighetene i bygg C blir ikke lagt ut for resten av markedet på finn.no før etter at dere som 
forhåndsinteressenter har fått velge bolig, og de vil da selges etter førstemann til mølla-prinsippet..  

Du kan møte megler på byggeplassen/utbyggingstomten mandag 22. august fra kl 15:30-16:30. Meld 
deg på innen kl 12 samme dag til en av oss meglerne. Du kan også avtale et møte med oss i våre 
lokaler. 

Lykke til i valget av din drømmeleilighet! Hvis du lurer på noe, ser vi frem til å høre fra deg.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sørmegleren ved 
 
Dajmi E. Birkedal   Arild Aasen   Sofie T. Fure 
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913 48 590    975 86 730   984 20 362  
 


