
Sandvika Advokatkontor DA  
Rådmann Halmrasts vei 12, 1302 Sandvika.
Tlf. 67 50 50 00/05 - 977 14 007
e-post: o.follesdal@sandvikaadvokat.no

TÅSEN/BAKKEHAUGEN
Syd-/vestvendt gjennomgående fireroms 
med balkong og peis
Aksjeleilighet i annen etasje med enkel adkomst. BTA/BRA/P-ROM 82/75/75 kvm. Boligen har god 
planløsning og solrik beliggenhet i en trafikkstille sidevei ved Bakkehaugen kirke. Meget attraktivt 
og hyggelig boområde som grenser til friområde. Leiligheten holder standard fra byggeåret 1958  
og oppgradering/oppussing må påregnes. Andel fellesgjeld/formue kr. 44 987,-/18 563,-.  
Fellesutgift kr. 3 119,-/mnd. inkl. varme, varmtvann, vaktmester mv. Ingen dokumentavgift. 

Verditakst kr. 3 500 000,-.  Visning torsdag kl. 17–18 og lørdag kl. 13 – 14. 
Adresse: Christophers vei 18. 
For ytterligere informasjon og bilder, se finn.no – kode 35653473. 
Henvendelser: Adv. Olav Føllesdal

Sollihøgda - Stor villa med solrik parkmessig hage, stor garasje og 3,2 mål tomt 

Sandvika Advokatkontor DA
Rådmann Halmrasts vei 12, 1302 Sandvika
Tlf. 67 50 50 00/05 - 977 14 007
e-post: o.follesdal@sandvikaadvokat.no

Stor villa, oppført i 1947 av skipsreder og skogeier Thomas Fearnley for hans skogsjef. 
Eiendommen ligger på et solrikt høydedrag 300 m fra toppen av Sollihøgda, med enkel 
tilgang til marka og skiløyper mv. Boligen er meget solid bygget med store rom og god  
innvendig takhøyde. Den bærer preg av å være ekstra påkostet mht. størrelse og bygn-
ingsmessig standard for sin tid. Stor innholdsrik bolig med 4 (5) soverom, stor spisestue 
og stue, kjøkken med kjølerom og anretning. Videre er det en egen stor fløy med direkte 
inngang fra gårdsplass som er velegnet for hobby/aktiviteter mv. Stor parkmessig opp-
arbeidet hage og stor garasje med plass til 3 biler, hvorav en garasje med boder er isolert. 
276 kvm. p-rom/349 kvm BRA. Boligen er en del oppgardert gjennom årene. Noe videre 
oppgradering må påregnes. Prisantydning kr. 6,95 mill. For ytterligere informasjon  
og bilder, se finn.no – kode 65661205. Visning lørdag 17/10 kl. 14-15. 
Adresse: Toresplassveien 6, 3538 Sollihøgda 


