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AGENDA

1. Signaturhagen Bolig AS

2. Hva slags boliger skal 

bygges i Nittedal?

3. Hvordan vil seniorer bo?

4. Signaturhagen en annerledes 

boform 
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UTBYGGEREN - KORT OM SIGNATURHAGEN
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SIGNATURHAGEN BOLIG AS

▪ Et boligutviklingsselskap med fokus på utvikling av boliger spesielt 
tilrettelagt for aktive voksne

▪ Et bokonseptet for de som verdsetter fellesskap, fleksibilitet, 
trivsel og trygghet gjennom store fellesarealer og gjennomførte 
løsninger

▪ Moderne leiligheter kombinert med sosiale arenaer, fellesarealer 
og -funksjoner som vil gi valgmuligheter på dine premisser

▪ Fire aktive og solide eiere med lang erfaring og høy kompetanse 
fra kjøp, utvikling og gjennomføring av eiendomsprosjekter

2016
etablert

5
ansatte

3
prosjekter

150
boliger

600M
utviklingsverdi

Østlandet
investeringsfokus

"Signaturhagen skal være et godt sted å bli voksen"



PROSJEKTPORTEFØLJE
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Geografi: Nøtterøy

Status: Ferdigstilles før påske 2020 

Antall boliger: 47

Geografi: Son

Status: Uregulert

Antall boliger: Ca. 180, hvorav potensielt ca. 50 
tilknyttet Signaturhagen konseptet

Geografi: Kongsberg

Status: I salg

Antall boliger: 47

100 %
eierskap

50 %
eierskap

100 %
eierskap

Sonskilen Utvikling ASSignaturhagen Nøtterøy AS Signaturhagen Kongsberg AS
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Kraftig vekst i antall eldre 

ELDREBØLGE BETYR ØKT BEHOV FOR TILPASSEDE BOLIGER
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Normal levealder Lav levealder Høy levealder Registrert

Vekst2015-2035: 61%

Vekst2015-2025: 30%

Vekst2015-2040: 77%

Behov for tilrettelagte 
boliger for å leve



NITTEDAL BEFOLKNING OG BOLIG
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ELDREBØLGEN BETYR BEHOV FOR TILRETTELAGTE BOLIGER FOR Å LEVE
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Forbrukerinnsikt – eldre boligkjøpere Idé for boligkonsept

• Sitter ofte hjemme alene - holder seg inne 

i dårlig vær, lav mobilitet spesielt på 

vinteren

• Barna deres lever hektiske liv, rekker ikke 

besøke så ofte som ønskelig

• Resultatet er ofte lite aktive, ensomme og 

eldre mennesker

• Bygge boliger hvor folk kan leve -

tilrettelegge for sosialt fellesskap og 

aktiviteter

• Mulighet til å være "ute" hele året 

• Konsept og prisnivå som treffer folk flest
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HVORDAN VIL SENIORER BO?
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HVORDAN VIL SENIORER BLI?
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KONSEPT – AKTIVT LIV I ET SOSIALT FELLESSKAP
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BOFORM
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• Spesialutviklet boligkompleks med 
felles samlingsplass sentralt 
plassert 

• 500-700 kvm stor glassgård med 
temperert hage året rundt

• Lyse og luftige leiligheter med gode 
planløsninger 

• Alle boligene har egen balkong og 
felles adkomst til felleshage
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I HJERTET AV FELLESSKAPET - TEMPERERT HAGE ÅRET RUNDT
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Den tempererte hagen vil være selve 
hjertet av bygningen, med både aktive 
og rolige soner som tilrettelegger for 
sosialt fellesskap

Hagen vil være lyssatt og dermed 
forlenge dagslyset både sommer og 
vinter
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PLANTEGNING – HAGEN SENTRALT PLASSERT 
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NATURENS KRAFT INNENDØRS
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Vi mennesker er skapt for å bo 
utendørs men tilbringer 80% av tiden 
vår innendørs.

Forskning viser at gevinsten ved en tur 
i skogen er over straks vi er tilbake 
innendørs.

I den tropiske hagen vil en kunne 
oppnå mer varig effekt ved å bo og 
leve i et grønt miljø til alle døgnets 
tider. 
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• Flerbruksareal med kjøkken til 
selskapeligheter, fellesarrangement, 
møter osv.

• Bygget vil også ha en egen gjesteleilighet 
for besøkende

FELLESAREALER – VALGMULIGHETER PÅ DINE PREMISSER
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Den tempererte hagen vil være delt opp i 
aktive og rolige soner hvor det blant annet 
finnes bocciabane og hyggelige sittegrupper
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VALGMULIGHETER PÅ DINE PREMISSER- FELLESAREALER
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KUNDEINNSIKT –DETTE SIER KUNDENE OM OSS
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UKENTLIGE TREFF

TRIVSELGRUPPA – FORSLAG FASTE AKTIVITETER NØTTERØY
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Tirsdager  

Treningsgrupper for damer fra kl. 12.00-13.00

Maks 5-6 personer – grunnet kapasitet i treningsrommet

Først til mølla prinsippet

Onsdager

Gåturer i nærområdet kl.12.00 – oppmøte i hagen

Torsdager

Treningsgrupper for herrer fra kl. 12.00-13.00

Maks 5-6 personer – grunnet kapasitet i treningsrommet

Først til mølla prinsippet

Fredager

Boaccia spilling fra kl. 17.00 – 19.00 oppmøte i hagen

Lørdager

Ettermiddags vaffel fra kl. 17.00 – vaffel liste med ansvar pr. blokk – 3 
leiligheter pr. gang. Oppmøte lounge selskapslokale



SIGNATURHAGEN NØTTERØY – "FORBILDEPROSJEKT" FOR HUSBANKEN

• Signaturhagen Nøtterøy er grunnet sitt konsept vurdert som et Forbildeprosjekt av Husbanken

• Medfører gode og fleksible finansieringsmuligheter for våre kunder

• Husbankens beskrivelse av Forbildeprosjekter er: 

"Prosjekter rettet mot eksisterende bebyggelse, spesielt boliger, bygg og uteområder som imøtekommer 
samfunnets langsiktige behov og gjøre at personer med funksjonsnedsettelse og eldre kan bo lenger hjemme.

Prosjekter, både nybygg og oppgradering, som viser nyskapning og gode løsninger for framkommelighet, 
orientering, veifinning, lyd og lysforhold, inneklima og prosjekter som gir økt trygghet og styrker sosialt 

samkvem f.eks gjennom ulike fellesskapsløsninger."

"FORBILDEPROSJEKT" - HUSBANKEN REGION SØR
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TOMTESØK – HVA VI SER ETTER
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• Regulering: Regulert til bolig eller avsatt til fremtidig bolig

• Tomtestørrelse: 5-8 daa

• Utnyttelse: ca. 4.000 kvm BRAs (40-50 boenheter)

• Byggehøyde: +/- 4 etasjer

• Randsonebeliggenhet i byer/tettsteder med nedslagsfelt over 15.000 innbyggere

• Nærhet til offentlig kommunikasjon og matbutikk

• Nærhet til servicetjenester (frisør, apotek, bakeri m.v.) er et stort pluss

• Akkvisisjonssjef Ole Petter Hobbesland

• olepetter@signaturhagen.no

• Mobil 906 39 929

KRITERIER

BELIGGENHET

KONTAKT

mailto:olepetter@signaturhagen.no
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