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NOE AV DET NYESTE FRA SELVAAG PROSJEKT AS.

Hoffsgrenda Borettslag er et borettslag som 
ble bygget av Selvaagbygg AS i perioden 
1980-82. 

Det består av 10 terrasseblokker med 
tilsammen 316 leiligheter. Hoffsgrenda 
Borettslag og Selvaag Prosjekt har inngått 
avtale på diverse rehabiliteringstiltak.  

Dette er et av de største prosjektene til 
Selvaag Prosjekt med oppstart høst 2015.
Prosjektet går over 2 år.

Hoffsgrenda 
Borettslag
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Selvaag Prosjekt har nylig inngått avtale med Bolig-
sameiet Gregers Grams vei, et eksternt boligprosjekt 
som ligger øverst på Ullern fordelt på 46 leiligheter. 

I første omgang skal SP prosjektere betongrehabilitering 
av fasader og balkonger, panelfasader og utskiftning 
av vinduer i oppganger. 

Oppstart utførelse planlagt til vår 2016.

Boligsameiet 
Gregers Grams vei
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Selvaag Prosjekt har innredet nye lokaler i 
Lørenhagen. SP har ferdigstilt en utvidelse av 
interiørbutikken Houz, som nå har fått et mye 
større og mer fleksibelt salgslokale.

Vi har også ferdigstilt et lokale for LEARN 
kjøreskole. I tillegg åpner Bazaar dagligvare 
med blant annet en stor frukt- og grønnsaks-
avdeling nå i oktober. 

I oktober vil vi starte innredningsarbeidene for 
nye lokaler til Blomsterpikene. De skal både 
åpne blomsterbutikk og verksted til nyttår.

Lørenhagen

Stallerudveien 119 BRL har nylig engasjert Selvaag Prosjekt 
(SP) til å gjennomføre en tilstandsanalyse av borettslaget. 
Hensikten med rapporten var å gi borettslaget en oversikt over 
tilstanden på de mest kritiske bygningsdeler samt en liste over 
de vedlikeholdstiltak SP mener borettslaget bør prioritere. 
Styret har ut i fra dette kommet frem til en del tiltak som skal 
utføres av Selvaag Prosjekt. 

Sameiet består av 6 rekkehus i 1-2 etasjer i alt 36 seksjoner, 
oppført av Selvaag i 1996-97. Selvaag Prosjekt (SP) har nylig 
utført en tilstandsvurdering av boligsameiet hvor vi har kommet 
med en anbefaling om diverse tiltak som styret har bestemt 
skal utføres av SP.

Stallerudveien 119 Borettslag

Sofiemyråsen Boligsameie
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