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DET NYESTE FRA SELVAAG PROSJEKT AS

Selvaag Prosjekt (SP) fyller i år 5 år. Fra oppstarten av Selvaag 
Prosjekt har vi vokst til å bli 19 ansatte og omsetter i år for ca 200 
mnok. Fra 2010 og frem til nå har vi opparbeidet oss en solid 
posisjon i markedet for vårt segment/ målgruppe med mange 
vellykkede prosjekter.
 
Vestliåsen Boligsameie er et godt eksempel der vi denne måneden 
har signert kontrakt på vårt tredje oppdrag. Fornøyde kunder er 
hovedgrunnen til vår gode posisjon i markedet. Vi jobber med både 
tidligere Selvaag prosjekter og eksterne boligprosjekter.

Selvaag Prosjekt har i tillegg opparbeidet seg bred erfaring i 
utvikling og verdioptimalisering av næringseiendom. Et av de 
toneangivende prosjektene i 2010/ 2011 var Bogstadveien 11 der vi 
gjennomførte en total rehabilitering innvendig. På næringssiden 
blir det også flere oppdrag etter mange vellykkede gjennomføringer 
eksempelvis på Løren og Aker Brygge.

I år har vi blant annet vært involvert i prosjekter for: Lørenhagen, 
Inwester, Thief Performance og Døgnvill på Tjuvholmen.

Selvaag 
Prosjekt 5 år!

Vestliåsen Boligsameie 

Bogstadveien 11

God 
sommer!

NYHETSBREV NR 2, 2015



Selvaag Prosjekt har vært engasjert av gårdeier TBRH v/
Selvaag Eiendom til ombygging av det tidligere besøks-
senteret på Tjuvholmen til treningssenter Thief Performance. 
Med plassering i ett av Oslos mest attraktive lokaler på 
Tjuvholmen vil eier og daglig leder Kristian Kjelling tilby 
funksjonell trening, bygget på kvalitet og ekspertise. Med god 
plass til å utfolde seg fysisk, og oppnå resultater.

Selvaag Prosjekt AS
Besøksadresse: Silurveien 2, 0380 Oslo
Postadresse: Postboks 33, Øvre Ullern, 0311 Oslo
Telefon: 23 13 70 00
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Gurine Vespestad,  Markedsansvarlig
Telefon: 900 85 348
E-post: gv@selvaag.no

www.SelvaagProsjekt.no

Selvaag Prosjekt har vært  engasjert av gårdeier TBRH v/
Selvaag Eiendom for å gjennomføre ombyggingsarbeider for 
Døgnvill i lokalene til tidligere Meat Market på Tjuvholmen.
Døgnvill er et gourmet hamburgerkonsept, som allerede er 
etablert bl.a. på Vulkan og i Stavanger. Arbeidene ble ferdigstilt 
vår 2015.

Fossum terrasse på Stovner er et prosjekt ikke bygget av Selvaag, hvor 
vi har inngått flere spennende avtaler den siste tiden. Bla skal garasje-
anlegget rehabiliteres og på taket blir det nye parkeringsplasser.

Næring Thief Performance

Flere av blokkene har nå fått rehabilitert 
gavlveggene. Kledningsplatene er skiftet til 
en kombinasjon av teglstein og treverk, fått 
nye beslag og tilleggsisolert. I tillegg er alle 
vinudene skiftet.

Næring Døgnvill

Status Ullernåsen Boligsameie

Fossum Terrasse Borettslag

Teglsteinskledde gavlvegger, 
trekledde vanger og trepaneler 
med belysning i sokkelen har gitt 
et estetisk løft for hele sameiet.

Før Etter

GOD 

SOMMER!
TA GJERNE KONTAKT MED OSS!


