URBANT OG
NATURNÆRT
I VESTBY

INNHOLD
Sole Bolig AS����������������������������������������������������������������������� 3
Eiendomsmegler1 om Sole-prosjektet��������������������������������� 4
Oversikt over området��������������������������������������������������������� 6
Ett av de hyggeligste boligområdene i Norge���������������������� 8
En aktiv hverdag���������������������������������������������������������������� 10
Nina lever drømmen på Solehøyden���������������������������������� 12
Solehøyden II��������������������������������������������������������������������� 14
Sole Terrasse���������������������������������������������������������������������� 16
Sole 360°�������������������������������������������������������������������������� 18
Sole 360° trinn II���������������������������������������������������������������� 20
Vestby – en moderne småby����������������������������������������������� 22
Nytt Kulturkvartal��������������������������������������������������������������� 24
Med nærhet til «alt»���������������������������������������������������������� 26
Sett ditt personlige preg på boligen������������������������������������ 28

Miljømerket Trykksak

Sole Bolig AS
Selskapet Sole Bolig AS er etablert med hensikt å utvikle og gjennomføre
prosjektet Sole. Bak selskapet står Olav Breivik og Thorleif Hersleth, som
begge har lang og allsidig kompetanse i prosjektgjennomføring innen flere
fagområder. Jan Håkon Hensel er prosjektleder i selskapet. Han har over
30 års erfaring fra bygge- og eiendomsbransjen. Nikolas Kyris er daglig
leder med mer enn 25 års erfaring med eiendom og eiendomsutvikling.
Sole er planlagt utbygd i et langsiktig perspektiv. Vi bygger i naturlige faser,
og gjør området trinnvis helt ferdig før vi begynner på neste. Nøye planlegging
sikrer et godt bomiljø fra første dag.
Velkommen til Sole!

Fra venstre daglig leder Nikolas Kyris og prosjektleder Jan Håkon Hensel.
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Det er vi som selger
boligene på Sole i Vestby
Eiendomsmegler1 Vestby har vært så heldige å få være prosjekt
megleren for Sole Bolig siden første bygg stod klart i 2005.
Det har vært en lang suksesshistorie. Sole er blitt en helt ny
flott bydel med nærhet til både Vestby sentrum og fantastiske
turområder. Sole – «indrefileten i Vestby».
Erik Nickelsen, eiendomsmegler
Prosjektmegler
for Sole BoligMNEF
AS
Eiendomsmegler1
Vestby, adr Mølleveien
4
og daglig leder Eiendomsmegler1
Vestby/Son
Erik Nickelsen tlf: 913 47 123 | Dina Dahl tlf: 452 78 781 | Erik Andersson tlf: 975 64 298

Soles beliggenhet i skillet mellom marka og byen er unik.
Her er det lagt stor vekt på moderne arkitektur og et bymessig bomiljø,
hvor du kan gå til sentrum, eller ta på deg turskoene og komme deg ut i marka.
På Sole får du det beste av to verdener. Vi kan trygt si: Ja takk, begge deler!
Veletablert og sentrumsnært
Sole er et veletablert og attraktivt boligområde med god tilknytning og nærhet
til Vestby sentrum. Fra Sole er det umiddelbar nærhet til 3 barnehager, nyere
barneskole og ungdomsskole, videregående skole, flerbrukshall og kunstgressbane. Det er ca. 10 minutters gange til Vestby sentrum med butikker, togstasjon
og kommuneadministrasjon m.m.
Vestby er et populært sted å bo og etablere seg.
Den strategiske beliggenheten i forhold til E6 gjør Vestby til et attraktivt område
for blant annet pendlere, med tanke på nærheten til både Oslo og Svinesund.
Vestby togstasjon ligger midt i Vestby sentrum og har god kommunikasjon mot
både Oslo og Moss. Follobanen vil forkorte reisetiden til Oslo S med ca. 10 min
når den er ferdigstilt i 2023.

Bor du på Sole, bor du et behagelig liv
med korte avstander til det meste.
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Prosjektmegler for Sole Bolig AS
Eiendomsmegler1 Vestby, adr Mølleveien 4
Erik Nickelsen tlf: 913 47 123 | Dina Dahl tlf: 452 78 781 | Erik Andersson tlf: 975 64 298

Oslofjorden

Moss

Vestby skole
Vestby Arena
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Ett av de hyggeligste
boligområdene i Norge!
Vi har som mål at Sole i Vestby skal bli et av det hyggeligste bolig
områdene i Norge. Derfor prosjekterer og utvikler vi leiligheter og
familieboliger i avskjermede byggefaser. Slik legger vi opp til en
gjennomtenkt infrastruktur med barnevennlige løsninger og flotte
friluftsområder.
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Sole skal være boligområdet som passer for alle livsfaser
– enten du er nyetablert eller ønsker å ta steget fra hus
til leilighet.
I begynnelsen av 2022 har vi 450 boliger oppført,
og de neste årene skal vi bygge omtrent 700 til.
Alle bolighusene har heis, parkeringskjeller og boder

tilhørende hver enkelt leilighet, samt tilgang til flotte og
godt opparbeidede uteområder.
For mer informasjon om prosjektene våre kan du lese
videre på de neste sidene – eller ta kontakt med oss for
en uforpliktende prat.

Planet Padel ønsker å være med på å skape en møteplass for beboere i nabolaget
og har derfor etablert 3 utendørsbaner på Sole. Padeltennis er et lavterskeltilbud for barn og voksne i alle aldre, og som alle kan spille! Planet Padel ønsker å
tilby beboere i nærmiljøet aktiviteter som gir helsemessige gevinster og i tillegg
være en sosial møteplass.
Hva er padel? Padel er en perfekt sport for deg som ønsker å være sosial og
ha det gøy på samme tid! Padel er en blanding av tennis og squash, men vi tør
å påstå at den er mye enklere å lære seg. Padel passer for både store og små,
nybegynnere og øvede. Padel spilles oftest med 4 spillere på banen og poengene
spilles likt som i tennis.

Vil du vite mer? Besøk www.planetpadel.no for mer informasjon om hvordan du leier bane, hva du trenger av
utstyr, padelregler og i tillegg holde deg oppdatert på kurs og aktiviteter. Vi har padeltrenere i vår system som vil
være med på å skape hyggelige aktiviteter på padelbanene på Sole

En aktiv hverdag
Med adresse på Sole har du direkte tilgang til frisk
natur rett utenfor døren. Hva med en deilig spasertur
på turstiene i skogsområdene rundt Sole? Her bor du
sentralt – med marka som nærmeste nabo.
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På Sole har vi tilrettelagt for en aktiv
hverdag ved å parkmessig opparbeide uteområdene. Du vil kunne
benytte deg av Tuftepark med en
rekke treningsapparater, petanquebane og utendørs padel.
Med den unike beliggenheten
mellom by og mark vil du med
andre ord oppleve det beste av
to verdener. For den skiglade kan
vi friste med preparerte skiløyper
i marka rundt boligområdet på
vinterstid.
Dersom du er glad i vannsport og
bading, vil du ha gode muligheter
for dette kun 5–10 minutter unna
Sole. Her vil du finne flotte bade
strender og herlig båtliv. Det popu
lære utfartsstedet Hvitsten finner du
kun en kort kjøretur unna Sole.

NORGES STØRSTE
OUTLETSENTER
Over 150 merkevarer med opptil -70% rabatt hele året.
SOLE PROSJEKTET
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Nina lever drømmen
– med nærhet til både
by, sjø og natur
– Jeg kjøpte drømmeleiligheten uten at jeg egentlig
skjønte det, sier Nina Tomter.

Den spreke 54-åringen stortrives i den karakteristiske «Stjerne
blokka» på Solehøyden i Vestby. Nina, som både i jobb og fritid
har et svært aktivt liv, elsker at det er kort vei til «alt»:
– Jeg liker å sykle, og det er bare en halvtimes tur ned til fjorden
på sykkel. Der er bademulighetene fine. Idylliske byer som Drøbak,
Hvitsten og Son ligger som perler på en snor, fortsetter hun.
Nina Tomter har gjort sin sterke interesse for helse og trening
til levevei. Hun har solid erfaring som personlig trener og driver
Team Non Stop med utetrening året rundt, pluss treningsreiser
til Mallorca, med alt fra yoga til boot camp. I tillegg er hun instruktør i førstehjelp. Hun flyttet inn på Solehøyden i februar 2021.
– Jeg fikk et lite kick da jeg så den spennende arkitekturen, men
at alt skulle være så til de grader midt i blinken for meg, hadde
jeg ikke drømt om, sier hun. Nå er hun superfornøyd med at hun
stolte på magefølelsen og flyttet fra Drøbak til Vestby.
12 SOLE I VESTBY

SIGNALBYGG:
Bygget har fått mye
oppmerksomhet
grunnet den elegante
arkitekturen.

Det er som å bo for seg
selv, det er så kult med
stjerneformen. Jeg ser
ikke naboer på noen av
sidene, bare flott utsikt
– Nina Tomter –
SOLE I VESTBY
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PÅ TOPPEN AV VESTBY SENTRUM

Solehøyden II består av den andre og siste
av de karakteristiske stjerneblokkene på Sole.
Bygget er under oppføring, og forventet
ferdigstillelse er 1. kvartal 2023.
Solehøyden II ligger høyt og luftig til på Sole, og vil
bestå av 31 selveierleiligheter i tillegg til parkeringskjeller
og fellesarealer. Solehøyden er et prosjekt med tydelig
konsept og karakter. De to byggene fremstår som både
moderne og klassiske på samme tid, med flott utsikt og
et luftig og lyst bomiljø. Byggets spennende stjerneform
og unike utforming gjør at alle leilighetene får lys inn fra
tre sider og usjenerte balkonger med utsikt. Uterom har
vært et særlig fokus på Solehøyden, og i tillegg til det
felles grønne og frodige uterommet har alle boligene
romslige private terrasser.
Det er hele 7 ulike leilighetstyper i bygget, noe som gir
stor mulighet for kjøperne til å finne nøyaktig den leilig
heten som passer sitt behov. De 31 leilighetene spenner
fra 57 til 133 kvm BRA fordelt på åtte etasjer.
Neste trinn på Solehøyden vil bestå av tre nye og unike
bygg med teglsteinsfasader, som er noe helt nytt på Sole.
De største leilighetene vil få romslige sydvestvendte balkonger med gode sol- og utsiktsforhold. Mer informasjon
om dette spennende prosjektet kommer, så følg med.

Bygget tar form og skal etter planen stå klart for innflytting 1. kvartal 2023.

14 SOLE I VESTBY

Bilder fra møblert visningsleilighet i trinn I.

Muliggjøring
I Multiconsult har vi fokusert på muliggjøring i over 100 år. For oss handler jobben vår om å se
muligheter der andre ser hindre. Vi skal sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt. Dette
har gjort oss til det ledende rådgiver- og prosjekteringsselskapet vi er.
På Sole har Multiconsult Østfold ansvar for konstruksjonssikkerhet.

www.multiconsult.no

SOLE I VESTBY

15

DET URBANE LIV I NATURSKJØNNE OMGIVELSER

Sole 360° er i salg nå, med byggestart sommeren 2022. Sole 360° vil bestå av 28 lekre selveierleiligheter.
Leilighetene har arealeffektive planløsninger, lyse og delikate material- og fargevalg og integrerte
hvitevarer. Alle leilighetene får balkong eller markterrasse, og alle får tilgang til den flotte takterrassen
på 100 m². Herfra kan du nyte 360° utsikt og flotte solforhold. Sole360° blir beliggende i frodige og
grønne omgivelser kun et steinkast unna Vestby sentrum og rett ved marka.
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Herfra kan du nyte 360° utsikt – og ikke minst flotte
solforhold. Takterrassen vil bli det naturlige samlingspunktet for beboerne, med blant annet pergola, sittegrupper og grillmuligheter. Takterrassen er ypperlig for
å være sosial med naboen eller gode venner, samtidig
som de ulike inndelingene vil gi et naturlig skille mellom
hvert område og mulighet til å trekke seg tilbake.
Unikt for Sole 360° er den flotte trefasaden, som
sammen med de naturfargede balkongplatene gjør
at bygget harmonerer svært godt med naturen som
omkranser området.

18 SOLE BOLIG

Etter svært god mottakelse av Sole 360°, lanserer vi nå
Sole 360° trinn II. Det nye trinnet vil bestå av to tilsvarende
bygg på hhv. seks og syv etasjer. Boligmiksen er tilpasset
slik at andre trinn består av flere mindre og arealeffektive
leiligheter, i tråd med hvilke leiligheter vi opplevde størst
etterspørsel etter i trinn I. Bygg B vil bli lagt ut for salg først,
og vil bestå av 41 selveierleiligheter fra 39–75 m² BRA.

Tlf: (+47) 907 00 957 | post@atpa.no | www.atpa.no
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Sole Terrasse vil bestå av 30 lekre selveierleiligheter fra 45 til
128 m² BRA med flotte private uteplasser og gode solforhold.
Med store, lyse og luftige rom samt åpen planløsning vil du
ha god plass til å invitere gjester på besøk. De store vinduene
gir god utsikt over det fantastiske landskapet rundt bygget og
inviterer naturen inn.
De fleste leilighetene leveres med romslige terrasser med pergola, som spenner fra 38 til 82 kvm. En herlig forlengelse av
stuen, som kan nytes gjennom hele året. Her er det rikelig med
plass til både kjøkkenhage, spiseplass, sofagruppe og solseng
– rett utenfor stuedøra uten en plen som må klippes.
Her kan du leve det gode liv på Vestbys solside – tett på
naturen, men likevel bare et steinkast unna sentrum.

Med kontinuerlig utvikling jobber vi bedre
og smartere.

GRAVING, SPRENGNING
OG PROSJEKTERING

Granittveien 10, 1592 Våler • 69 28 99 33 • E-post: firmapost@knutbjerke.no • www.knutbjerke.no
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Sole Terrasse ble lagt ut for salg
våren 2022 og forventet ferdigstillelse er vår/sommer 2024.

www.obeiendom.no

Rødsveien 94, 1540 Vestby
Tlf. 976 71 949 • E-post: jon-roee@online.no
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Vestby – en moderne småby
Vestby er en del av Stor-Oslo, og er en by i stor utvikling. Med kort avstand fra Sole finner du
kaféer og butikker som dekker de fleste behov. Dette gjør hverdagen enkel og funksjonell for
Soles beboere. Du vil også finne flere treningssentre, restauranter og bibliotek – og ikke minst
hyggelige aktiviteter og byarrangementer.

For shopping finner du Vestby Storsenter like i
nærheten – tar du sykkelen fatt, er du fremme
på under ti minutter. Velger du å bruke bilen er
du fremme på i underkant av fem minutter.
Oslo Fashion Outlet er også en svært populær
shoppingdestinasjon i Vestby, og ligger kun en
liten kjøretur unna Sole. Livet på Sole er behagelig og med kort avstand til det meste.

22 SOLE I VESTBY
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Nytt Kulturkvartal
Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum.
Dette vil være en drivkraft for det nye sentrum. Hensikten er et inkluderende
samlingspunkt, en møteplass for alle, samt en arena for læring, mestring og
opplevelser. Forventet ferdigstillelse er 2022/2023. Her vil det komme nytt
bibliotek, ny konsertsal med ca. 500 sitteplasser, fleksisal, møterom og kafé.
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Illustrasjonsfoto av det nye kulturhuset i Vestby kommune.
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Med nærhet til «alt»
Vestby er i ferd med å gjennomgå en stor forvandling – og når
den nye Follobanen står klar i 2023, vil Vestby få en kjempefordel.
På kun 23 minutter vil du være i Oslo sentrum, og det vil bli
enklere enn noen gang å bo i Vestby og jobbe i Oslo.
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I Vestby går det også flybuss, eller du kan benytte deg av
toget. Dette vil gjøre det enkelt dersom du er på reisefot.
Ski ligger en kort kjøretur unna Vestby, og er et trafikknutepunkt i regionen. Her vil du enkelt kunne ta tog eller buss til
en rekke ulike steder.
Vestby har også flere av- og påkjøringer til E6, og en kort
kjøretur unna finner du E18. Vestby er med andre ord en
liten by med store muligheter.

SOLE I VESTBY
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Sett ditt personlige
preg på boligen
Vi planlegger boligene vi utvikler på Sole ned til minste detalj
for å skape et hjem hvor du og din familie skal trives.
Derfor leveres alle våre boliger nøkkelferdig.
Når man flytter inn i en ny bolig, er det enkelt å male nye farger på veggene,
men fliser, parkett og benkeplater er ofte vanskeligere å bytte. Derfor lar vi deg
velge innredning før boligen er ferdigstilt, slik at du kan sette ditt personlige
preg på boligen. Tilvalgsmulighetene er mange og varierer fra bolig til bolig.
Noen av tilvalgene leveres uten ekstra kostnad, mens andre har et pristillegg.
Om du ikke ønsker tilvalg, vil boligen bli levert med standardløsningene.
Å planlegge ditt nye hjem er en spennende prosess, så ta deg god tid
og tenk nøye igjennom hva som passer for deg og din familie.

Hersleth Entreprenør AS er stolt totalentreprenør på Sole,
og har vært med på utviklingen av Sole helt fra starten.

Hersleth Entreprenør AS er et familiedrevet entreprenørselskap med markedsområde i søndre del av
Viken (tidligere Akershus og Østfold) og Oslo Syd. Selskapet tar oppdrag innen nybygg, ombygging og
rehabilitering i både privat og offentlig sektor. Hersleth Entreprenør AS har ca. 80 ansatte og omsatte
i 2021 for kr 485 mill. Selskapet er også involvert i eiendomsutvikling og har i overkant av 2 000 boliger
og over 30 000 m2 næring i porteføljen av prosjekter som bedriften skal bygge i de kommende årene.
Hersleth Entreprenør AS ble etablert i 1992, og feirer 30-årsjubileum i 2022.

HMS bygg & anlegg

HMS for virksomheter

Sikkerhet & beredskap

Tjenester:
Byggherrens representant
HMS-rådgiver
HMS-revisjon
Koordinator for prosjektering
Koordinator for utførelse
Påseplikten
Prosjektstøtte til entreprenører
SHA-rådgiver
Opplæring:
Beredskapsøvelse
Dokumentert sikkerhetsopplæring
Kurs i sikkerjobbanalyse

Tjenester:
Brannvern
HMS-rådgiver
HMS-styring
Opplæring:
Brannvernkurs
Førstehjelpskurs
Grunnkurs i arbeidsmiljø
HMS-kurs for ledere

Tjenester:
Beredskap 24/7
Eiendomssikkerhet
Ettervern og psykososial støtte
Evaluering krisehåndtering
IT- og kommunikasjonssikkerhet
Risikokartlegging
Sikkerhetsrevisjon
Sikkerhetsstyring
Opplæring:
Konflikt- og trusselhåndtering
Sikringsrisikoanalyse

Produkter:
HMS-plan
SHA-system

Produkter:
HMS-håndbok
Internkontrollsystem

Produkter:
Beredskaps- og kriseverktøy
Sikker løsning mot opptak og avlytting

Ta kontakt for mer informasjon: Sikkerhetsledelse AS, Kolbotn | Tlf 66109940 – post@sikkerhetsledelse.no
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SOLEHØYDEN II
TILVALGSBROSJYRE

SOLE BOLIG

I tilvalgskatalogen får du flere
valg til å spesialtilpasse din
leilighet.

Eksempel på standardløsning.

Din elektriker i Moss og Vestby
Besøksadr: Vestbyveien 29, 1543 Vestby
Tel 64 98 30 40 | firmapost@vesas.no
www.vesas.no
MADE IN

NORWAY

EN rørlegger du velger på nytt.
Prosjekter innen VVS i proffmarkedet
Automatiske vanningsanlegg.
Næringsveien 10, 1820 Spydeberg | Tlf: 69 83 85 85
E-post: post@vvscomfort.no | www.vvscomfort.no
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www.rival.no

Tilvalgseksempel.

Tilvalgseksempel.

Leverandør av
Sigdal-kjøkken
til Sole

XL-BYGG Ski – Norges råeste kjøkkenforhandler
Kjeppestadveien 44, 1400 Ski

Kjøkken avd: man-fre: 09-20/lør: 09-16 – tegnetimer etter avtale
xl-bygg-ski.no • epost: kjokken.ski@xl-bygg.no
SOLE I VESTBY
Ski 31
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