Den lettvinte måten å bo på - alt en heistur unna!
Moderne leiligheter på toppen av større kjøpesenter med stort torg og takhage .
WWW.MELHUSTORGET.NO
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Melhustorget - din nye bolig
En drøm blir til virkelighet
Melhustorget går en ny og spennende tid i møte. Heimdal Bolig skal bidra til å
erstatte grå asfalt og ubrukte parkeringsplasser med et levende sentrum med torg,
vakre bygg, takhage, et nytt og moderne kjøpesenter, uteservering og et yrende
folkeliv. Dette er en drøm som blir til virkelighet.
Endelig er Melhustorget kommet for salg. Her bor du midt i hjertet av
Melhus og får alt du trenger i umiddelbar nærhet. Melhustorget består av
flere byggetrinn, og første byggetrinn har hatt et godt salg. Trinn 1 består
av 53 nye, moderne leiligheter fordelt på to bygg med tilhørende takhage
og torg på bakkeplan. Leilighetsmiksen er variert og du vil finne mange fine
leiligheter enten du er ute etter en litt mindre 2-roms eller større 4-roms.
Balkongene er meget store og vendt mot vest eller sørvest, noe som gir
meget gode solforhold. På det neste byggetrinnet utvides prosjektet med
ytterligere 92 solvendte leiligheter med utsyn over enten takhagen eller
torget, noe som gir en tilbaketrukken atmosfære midt i Melhus sentrum.

Den lettvinte måten å bo på
På Melhustorget får du nærhet til det beste tilbudet av handel og s ervering,
kulturarrangement og sosialt folkeliv på Melhus. Her kan du finne ro og
nyte frisk luft på den grønne og frodige takhagen, og er du ute etter litt
liv, finner du torget og kjøpesenteret på bakkeplan. Alt ligger til rette for et
hjem tilpasset alle dine behov. Bo på beste tomta i Melhus, med kvaliteter
fra øverste hylle.

Velkommen til Melhustorget!
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Et sted for den moderne beboer!
Et samlende sentrum med torg, vakre bygg, takhage,
serveringsteder, uteservering og kjøpesenter.

Les mer om prosjektet og ledige leiligheter på MELHUSTORGET.NO

Tomta og beliggenheten er helt fantastisk
- vi kaller det ”beste tomta” på Melhus!
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Per Knudsen
Per Knudsen Arkitektkontor AS

Arkitektens ord
Siden oppstarten i 1979 har Per Knudsen Arkitektkontor
vært med på å forme det moderne Trondheim med
bærekraftige og nyskapende rom som folk kan vokse og
trives i. Dette er også målet for Melhustorget, å skape et
godt sted å bo, og et attraktivt sted å møtes. Med direkte
adkomst til butikker og servering har vi hatt som visjon å
skape et handelssentrum med moderne og energieffektive
leiligheter på toppen av et stort og moderne kjøpesenter.
Her har du alt du trenger i umiddelbar nærhet uten at
du trenger å bruke bil. Må du likevel forflytte deg, så kan
du bruke miljøvennlig kollektivtransport.

Tradisjon møter det moderne
På Melhustorget har man hatt et ønske om å skape noe
tradisjonelt, men samtidig moderne. Her får du store
vindusflater, spennende arkitektur med fasade i tre, glass

SNØ

I N T E R I Ø R

og tegl. Når vi kombinerer det levende treverket og den
stødige stenen, skapes det spennende farge- og struktur
komposisjoner, noe som gir arkitekturen en egen identitet
og karakter.
Nå ser vi frem til at Melhustorget vekkes til live,
velkommen til dere som ønsker å realisere boligdrømmen
her, midt i hjertet av Melhus. Et sted for den moderne
beboer. Nytt, moderne og alt på ett sted!

Melhus sentrum vil få en helt ny karakter!
Bilene forsvinner og erstattes med torg, vakre bygg,
takhage, serveringsteder, uteservering
og større kjøpesenter, like ved Melhus skysstasjon.
Det er dette som er fremtidens måte å bo på.

Jeg hjelper deg å finne løsningene som
passer deg, ditt hjem og ditt budsjett!
Fargeveiledning • Materialvalg • Belysning
Møbleringsplan • Interiør

stine@snointerior.no 95 05 99 46 www.snointerior.no

Rådgiver, prosjekt- og byggeledelse
for fremtidsrettede løsninger innen:
Veg og bane • Vann og avløp • Overvannsløsninger
Renovasjon • Fjernvarme • No-Dig

Heimdal Bolig
- en utbygger med lange tradisjoner i Trøndelag

Gjennom store og gode prosjekter har de posisjonert seg
som en solid aktør på nyboligmarkedet. Firmaet er opptatt
av å bygge boliger som tilfører verdi både til beboerne
og området de oppføres i. Heimdal Bolig er opptatt av
helheten i boligprosjektene. Det bygges leiligheter i god
kvalitet, på steder folk ønsker å bo. Med fokus på gode
fellesarealer og uterom, får man et prosjekt som bidrar
til rekreasjon og trivsel.
Heimdal Bolig sin ambisjon er å utvikle det flotteste
prosjektet på Melhus med takhage, torg og større kjøpesenter. Her vil du få alt på ett sted! På nye Melhustorget
vil vi ha fokus på gode løsninger som gir trivsel og bidrar
til en enkel hverdag. Det legges ekstra energi på at alle
fellesarealer skal bli innbydende, funksjonelle og av god
kvalitet.
Heimdal Bolig utvikler boligområder med et tydelig
framtidsperspektiv. De jobber derfor tett opp mot ledende

forskningsinstitusjoner, for best mulig vern av klima og
miljø i et stadig mer bærekraftig samfunn. Det er helt
avgjørende for Heimdal Bolig at boligkjøperen skal kunne
trives i sin nye bolig i mange år. Dette stiller strenge krav
til deres arbeid og byr på mange utfordringer; utfordringer
Heimdal Bolig elsker å løse!

Melhustorget vil bli et sted for den
moderne beboer!
Et samlende sentrum med torg, vakre bygg
med fine leiligheter, takhage,
serveringsteder, uteservering og kjøpesenter.
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Kjøpesenter
- midt i hjertet av Melhus
Når du bor på Melhustorget får du tilgang på det beste tilbudet av handel,
servering, kulturarrangementer og yrende folkeliv. Det nye kjøpesenteret
vil bli et fremtidsrettet handelssted med mer utadvendte fasader. Fasadene
vil bli utført i tre, glass og tegl, kvalitetsmaterialer som sammen gir vakre
bygg .På Melhustorget vil det bli tilrettelagt for fremtidig handel og det vil
være den naturlige møteplassen for alle aldersgrupper. Her vil det komme
et rikelig utvalg av butikker og serveringssteder. Rett utenfor kjøpesenteret
ligger torget. Torget vil danne selve kjernen i det nye sentrum. Her vil
det også komme restauranter med uteservering. Torgets sørvestvendte
beliggenhet gjør at du kan nyte nydelig mat og drikke mens solen går ned
i vest. Parkeringskjelleren tilhørende Melhustorget har god plass og holder
bilene vekk fra bybildet.

Fremtidsrettet handelssted
Melhus sentrum moderniseres og ønsker et nytt, spennende
bypreg med et yrende folkeliv velkommen.

Trondheim

www.fagmobler.no
Tlf: 72 59 09 90
Møbler – Interiør – Senger

Bor du her vil du ikke føle behov for å reise ut av Melhus,
derimot vil folk velge å reise til Melhustorget.

Torget - Melhus sentrum sin nye storstue
På Melhustorget vil det komme et nytt og moderne torg
som skal bli Melhus sin nye storstue. Her vil det komme
uteservering, lekeplass, grøntområder og sitteplasser. P
 erfekt
for felles arrangementer som konserter, Melhusdagene,
julemarked og 17- mai. Midt i hjertet av Melhus - for alle
som bor i Melhus.
Torget står sentralt i moderniseringen. Her vil det legges
opp til uteservering, aktiviteter og rekreasjon. Det vil bli et
uteområde for både store og små. Melhustorget ønsker
å bidra til utviklingen og tilpasse seg fremtidig handel og

være en naturlig møteplass for alle aldersgrupper. H
 andel
og serveringssteder med et torg som naturlig midtpunkt
vil danne selve kjernen i det nye sentrum. Torget vil få
restauranter med uteservering med gode solforhold. Her vil
det bli lagt til rette for et yrende folkeliv. Et godt utformet torg
som er hyggelig, og som innbyr til daglig bruk og o
 pphold, en
viktig møteplass for folk i Melhus. Torgets unike utforming
vil bygge opp under Melhus sin identitet.
Bo landlig, men med samme tilbud som i byen.

Takhagen - et pusterom og uterom
Ta en pause fra hverdagen i din felles takhage. Det frodige
uteområdet lar deg slappe av blant trær og klatreplanter
i en av flere soner. Takhagen er et viktig uterom for dere
som skal bo på Melhustorget. Her har vi latt oss inspirere
av landskapet i Melhus kommune. På takhagen kan du rusle
rundt eller du kan du sette deg ned med en god bok.
Dette vil bli et sted hvor du kan la barna boltre seg på
l ekeplassen mens du tar en pust i bakken, eller nyte
kaffekoppen mellom busker og vakre trær. Her kan du
kjenne varmen fra sola mens du skuer utover den frodige

parken. Takhagen skal gjenspeile frodigheten som preger
Melhus kommune. Utformingen tar utgangspunkt i åkrene og
åkerholmene i dalen, hvor plenarealene tilsvarer åkrene og
plantefeltene er åkerholmene. Her kan du dekke opp langbord
for familie, venner og naboer. De frodige, grønne o
 mgivelsene
skaper et naturlig og behagelig bomiljø. Kløvergress, stauder,
klatreplanter og trær gir et grønt pusterom for deg som bor
på Melhustorget. Har du utsikt mot takhagen kan du ta del
i utemiljøets fargeendringer i takt med årstidene.

Gode og moderne leiligheter
med smarte planløsninger,
store balkonger og gode
solforhold
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Leilighetene - noe for enhver
Endelig har Melhustorget kommet for salg. I trinn 1 kommer det to bygg med 53
leiligheter, mens det i trinn 2 er hele 92 leiligheter fordelt på ytterligere to bygg.
Melhustorget byr på topp moderne 2-, 3-, 4-roms leiligheter
med smarte planløsninger og god boatmosfære. Leilighetene varierer fra 29 m2 til
hele 119 m2.
Du tar deg lett ned til parkeringskjelleren som har god plass og er lys, luftig
og moderne. Til de største leilighetene følger det med parkeringsplass. Alle
p-plasser leveres med el-bil lader som standard. Blir du eier av en mindre
leilighet, får du mulighet til å kjøpe. Enten du er ute etter noe mindre, større
eller du er ute etter din første bolig - ja, da har Melhustorget noe for deg!

Velkommen hjem!

2-roms leiligheter
Smarte 2-roms leiligheter fra 29 kvm med balkong. Leilighetene
varmes opp med vannbåren varme, som er en meget behagelig
varmeløsning og gir et godt inneklima. Leiligheten er innredet med
et flott og tidsriktig kjøkken fra kvalitetsleverandøren HTH, med
helintegrerte hvitevarer fra Siemens.

3-roms leiligheter
Delikate 3-roms leiligheter fra 45kvm med balkong, oppvarming
med vannbåren varme, HTH kjøkken med helintegrerte hvitevarer
fra Siemens.

4-roms leiligheter
Innholdsrike og romslig 4-roms leiligheter fra 76-119kvm med balkong,
oppvarming med vannbåren varme, HTH kjøkken med helintegrerte
hvitevarer fra Siemens.

Meld din interesse her

Vi utvider senteret !
Fra dagens 25 butikker til ca. 40
butikker innen 2024
- Shopping
- Servering inne/ute
- 2 stk. dagligvarebutikker
- Helse
- Vinmonopol
- Sport
- Hygge

DITT KJØPESENTER
Midt i hjertet av Melhus

www.melhustorget.no

Nytt, flott og moderne
10 Grunner til å kjøpe nytt
1. Alt er nytt
I en splitter ny bolig vil du være den første som tar i bruk alt!
Her er alt nytt, flott og moderne. Nytt betyr samtidig ingen
ubehagelige overraskelser

2. Smarte planløsninger
Nye boliger bygges i moderne stil med smarte og effektive
planløsninger. Dagens boliger vektlegger stue- og
kjøkkenarealer. Man kan godt få samme antall soverom
som før, men i leilighet med færre kvadratmeter.

3. Særpreg
Dersom boligen kjøpes i god tid før ferdigstilling har man
mulighet til å påvirke resultatet. Er man tidlig ute kan man få
flere muligheter for tidsriktige tilvalg og tilbehør.

4. Trenger ikke pusse opp
Flunkende ny standard fjerner risikoen for uforutsette
kostnader. Her kan du bo i mange år uten å måtte bruke en
krone på oppussing.

5. God tid til salg av egen bolig
Kjøper du nybygg vil du få god tid til å forberede
flytteprosessen og selge din nåværende bolig.

6. Nyeste krav og standarder
Boligene oppføres etter TEK17 standard og følger alle
oppdaterte krav fra tekniske forskrifter innenfor klima og miljø.

7. Lavere energiforbruk
Nye boliger har mer isolasjon og bedre vinduer noe som gjør
deg mindre sårbar for kalde vintre og stigende strømpriser.

8. Nye naboer
En ny bolig på et nytt sted vil gi deg muligheten for å stifte nye,
gode bekjentskaper. Det er flere i samme båt, og det finnes
allerede noen her som gleder seg til å møte deg.

9. Fast pris
Alle leilighetene selges til fast pris. Dette sikrer at du slipper
hektisk budgiving eller usikkerhet knyttet til fortrinnsrett, og
får tid til å tenke deg godt om.

10. Lave omkostninger
Ved kjøp av nybygg betaler man kun dokumentavgift på 2,5%
av andel tomteverdi. Til sammenlikning betaler man 2,5% av
hele kjøpe-summen ved kjøp av bruktbolig.

Velkommen til en behagelig
frisøropplevelse!
Tlf 458 47 644
Thoragården Melhusvegen 505
Melhus Hår

TANNLEGE

ADVOKAT

B. Bakken AS

Mette Skoklefald AS

Din tannlege i Melhus
Tlf: 72870290
E-post: kontoret@bbakken.no
www.bbakken.no

Din advokat i Melhus
Tlf: 72872420 / 91628373
E- post: advokat.mette@skoklefald.no
www.skoklefald.no

Området - midt i hjertet av Melhus
Melhus ligger midt i naturen og kan by på et rikt
naturmangfold. Her finnes det mange tilbud til deg som vil
ut i skog og mark. Enten du ønsker en aktiv hverdag eller
det er for rekreasjon. På folkemunne er Vassfjelltoppen det
mest populære turmålet. Gjennom Melhus og langs elva
Gaula går Kom i form løypa. Dette er en trimløype som er
fin for både store og små. Gaula er kjent som en av Norges
beste lakseelver. Hva er vel bedre enn å se vannet glitre
i solen mens fisken biter på kroken. Er du en av de som
liker å holde deg i form inne, finner du treningssentrene

3T og Impuls midt i sentrum. Ønsker du å trene ute er det
flere kunstgressbaner, to gressbaner, og en egen klubb for
styrkeløft i idrettsparken. Melhus har mange aktive idrettslag
med tilhørende anlegg som idrettshaller, utendørsarenaer og
svømmehall. Er du glad i å danse har du muligheten til det
på Danseskolen OnStage. De tilbyr barnedans, breakdans,
jazz, popping, og House. Ønsker du å nyte en god film på
stort lerret ligger kinoen rett ved.
Med mange tilbud både inne og ute - ligger alt til rette for en
aktiv livstil når du bor på Melhustorget - sommer som vinter!

Transport - til og fra Melhus
Med bussholdeplass i begge retninger rett utenfor døren,
og toget en liten rusletur unna, er det enkelt å komme seg
til og fra Melhustorget. Ønsker du å benytte deg av bil har
den nye veien mellom Melhus og Klett kortet ned reiseveien
til byen betraktelig.

bussbilletten til bytakst. Ønsker du å ta turen til Trondheim
i helgene går det nattbuss. Toget bruker kun 25
min inn til Trondheim sentrum, og det er flere avganger
i timen. Er du en av de som liker å ta bilen er det kun 20
minutter fra Melhus til Trondheim sentrum.

Når du skal reise i, eller til og fra Melhus, kan du bruke bylinje,
regionlinjer og tog i kombinasjon med fleksibel transport.
Fra Melhus stasjon tar buss 38 deg til Trondheim på ca. 24
min. Melhus sentrum er en del av stor Trondheim og du får

Muligheten er mange - men avstanden fra Trondheim til
Melhus blir bare mindre og mindre.
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VÅRE TJENESTER:
Porsjektering • Rehabilitering • Bolibygging • Smarthus-systemer
El-billading • Varmepumper

Sandbakken 14, 7224 Melhus • Tlf. 960 43 961 • E-post: marius@melhuselektro.no • www.melhuselektro.no

Lademulighet til alle i nye Melhustorget

En fast månedspris – alt inkludert i et abonnement. Les mer på ohmiacharging.no.

TV og
internett
til Melhustorget

Vi gleder oss! Det kan dere også gjøre, for det skal lønne seg å samle
mer hos Telia. Har du mobilabonnement fra oss i tillegg vil du få enda
flere kundefordeler. Vi dobler datapakken din, gir deg flere TV-poeng
og surfegaranti om nettet skulle være nede.
Ta kontakt og vi vil hjelpe deg å samle alt på et sted.

Du som beboer på Melhus Torg vil få rabatterte priser og stor fleksibilitet til å tilpasse TV- og internett tjenester til ditt behov.
Bestill dine tjenester på: 924 05 050 eller telia.no/kundeservice

Kvål El-Installasjon er kjent i
lokalmiljøet for serviceinnstilte
elektrikere, konkurransedyktige
priser og høy kvalitet i arbeidet.
Velg en løsningsorientert
elektriker fra Melhus

Nye leiligheter

Større kjøpesenter

Kvålsvegen 179 7228 Kvål
728 52 700
firmapost@kvalel.no
www.kvalel.no
Kvål El-Installasjon
elinstallasjon

Torg med uteservering

Felles takhage
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Melhus
Et sted i vekst - sentralt men landligt
Melhus er et tettsted som ligger i Melhus kommune. Her bor du rett ved vakre Gaula
og bare 19 kilometer sør for Trondheim sentrum. Her får du et mangfoldig folkeliv
preget av kunst og kultur.
Melhus er et tettsted i vekst. Her kan du leve tett på naturen, men har tilgang
på alt du trenger rett i nærheten og bare en svipptur unna T
 rondheim.
Melhus har de senere årene hatt en jevn befolkningsvekst. I takt med
den økte tilflyttingen har Melhus sentrum fått et stadig mer levende og
urbant preg som oppfattes som en trygg plass å bo. I Melhus sentrum
finner man i dag det meste av butikker, restauranter og servicetilbud
som man f orventer å finne på et større tettsted. Beliggende kun fem
minutter sør for Klettkrysset så er Melhus sentrum på mange måter blitt
en forstad til Trondheim. I Melhus finner du mange flotte turmuligheter
med Vassfjell-toppen som kanskje det mest populære tur målet. Her kan
du bo med kort vei til vakker natur mens du har alt annet rett utenfor
døren. På Melhus får du servert det beste fra to verdener.

Les mer om prosjektet og ledige leiligheter på MELHUSTORGET.NO

Her kan du leve tett på naturen, men har tilgang på alt du
trenger rett i nærheten og er bare en svipptur unna Trondheim

· Concept: JS Media Tools A/S · 113155 · www.jsnorge.no

Ønsker du å vite mer om Melhustorgett, ta kontakt!
En prat med oss er helt uforpliktende. Uavhengig om du
bare er nysgjerrig, eller allerede har funnet
drømmeleiligheten. Vi er tilgjengelig for de
spørsmål du måtte ha.
Vår jobb å hjelpe deg med å se om det er noen av våre
boliger som passer deg og ditt behov.
Kontaktinfo til den enkelte megler finner du på vår
hjemmeside. På hverdager når du oss også via sentralbordet
på tlf. 73 87 15 00

WWW.MELHUSTORGET.NO

