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Snekkergrenda - et
grønt nabofellesskap
ved Tomter stasjon
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På en grønn slette fem minutter til fots fra Tomter
stasjon, bare en knapp halvtime fra Oslo, bygger
vi Snekkergrenda, et nabofellesskap med kjedete
eneboliger, leiligheter og felleshus med grønne
sletter for dyrking og lek omgitt av kulturlandskap
og skog.
Prospektet viser et nabolag av bygninger med
høy arkitektonisk kvalitet og fine rom og plasser.
Bygningene har trekonstruksjoner og trekledning
med store, lyse overflater av tre både ute og inne.
Noen steder går vinduene fra gulv til tak ut mot din
private hage, mens du kan se livet på gatetunet fra
kjøkkenvinduet.

Et kreativt og sosialt nabolag som
ser den enkelte beboer og hvor folk
tar vare på hverandre.
Felleshuset er nabolagets hjerte. Her treffes dere
til et glass vin, mens andre lager middag. Her
gjør ungene lekser når de kommer fra skolen. I
verkstedet i første etasje kan du snekre en hylle,
sy om en kjole eller reparere en sykkel, og i andre
etasje finnes det gjesteleiligheter og kontorplasser.
Det er et hus hvor man stopper opp for en prat etter
jobb, eller vinker til naboene på vei hjem.

Snekkergrenda - et
grønt nabofellesskap
ved Tomter stasjon

Nabofellesskapet bygger
på et plantebasert, vegansk
verdigrunnlag, utfra respekt for dyr
og bærekraft.
Vi har høye miljøambisjoner for nabolaget, og ønsker
å etablere lokale energikilder, avfallshåndtering,
gjenbruk, dyrking, frukttrær og lokal vannhåndtering.
Vi tilrettelegger for at du selv kan stå for mye
av miljøinnsatsen. Når du ikke lenger bruker en
kjøkkenmaskin eller sparkesykkel, settes den i
gjenbruksboden eller repareres. Nabofellesskapet
bygger på et plantebasert, vegansk verdigrunnlag,
ut fra en tanke om bærekraft og respekt for dyr.
Samtidig er det åpent for folk som ikke har tatt
skrittet fullt ut i denne retningen. All mat i felleshus
og på fellesområder vil være plantebasert, men man
velger selv i eget hjem.
Vi ønsker å være et forbildeprosjekt for
boligutvikling i pendleravstand til Oslo og andre
byer. Et nabofellesskap som tilbyr landsbyens gater
og tun. Et kreativt og sosialt nabolag som også
er tilrettelagt for ro og privatliv, hvor den enkelte
beboer blir sett og hvor folk tar vare på hverandre.
Nabofellesskapet skal legge til rette for at både barn
og voksne skal føle seg trygge og få utfolde seg.
Foto: Alexadra Gjerlaugsen / Bielke & Yang. Brukt med
tillatelse av Sanke Ideelt AS
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Tomter og nærmiljøet

Tomter er et lite tettsted i Indre Østfold med
jernbanestasjon, dagligvarebutikk og bibliotek og
omgitt av store skoger, elver og innsjøer. Et perfekt
sted for lange skiturer om vinteren, en dukkert i en
elv eller en innsjø en varm sommerdag og sopp- og
bærsanking dypt i en barskog om høsten.

Tomter er et kommunalt satsingsområde med
ambisjon om å skape et urbant tettsted. Det nye
innbyggertorget ved stasjonen vil gi mange muligheter
for lokalbefolkningen; møteplasser, kafé, bibliotek,
foredragsarena, mens den landlige beliggenheten
byr på flotte turområder med en rekke merkede og
umerkede løyper. Tomter har også flere idrettsanlegg og
ikke mindre enn åtte skihoppanlegg.
Den barnevennlige beliggenheten gjør hverdagen
enklere for unge familier, og barna kan vokse opp i
trygge, fine omgivelser. Fra Snekkergrenda tar det
bare 10 minutter å gå til den lokale barneskolen og til
nærmeste barnehage, mens ungdomsskolevelevene
tar skolebuss til Knapstad, en reise på 5 minutter.
Elevene på videregående skole tar samme buss til
Askim (20 min.) eller Mysen (30 min.). Det er også mulig
å gå på videregående skole i Ski (13 min. med tog).

Fra Oslo tar det 26-28 minutter* med tog, med
avganger en gang i timen og hver halvtime i
rushtiden. Det ligger også andre byer i nærheten,
som Ski og Askim som ikke er lenger unna enn 15
minutter med tog.
*Etter ferdigstillelse av Follobanen i 2022

Enten du foretrekker turer i det grønne, lagsport eller
nærhet til større, urbane steder som Ski og Oslo, så får
du og din familie alt dette på Tomter.
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1. Snekkergrenda
2. Hobølelva
3. Tomter togstasjon
4. Kiwi
5. Nordre Øyen Barnehage
6. Symrelunden barnehage
7. Tomter barneskole
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Et perfekt sted for lange skiturer om vinteren,
en dukkert i en elv eller en innsjø en varm
sommerdag og sopp- og bærsanking dypt i en
barskog om høsten.
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Innledning
Et spennende og
variert nabolag

Snekkergrenda ligger i et naturskjønt og landlig
område med kort vei til skog og mark. Det første du
møter, er felleshuset. Bak det ligger parkering for
bilkollektiv og plass for private biler og sykkeldeling
med både el-transportsykler og andre sykler. Deler
av plassen kan også brukes til ballspill eller islegges
som skøytebane om vinteren. Utenfor felleshuset kan
en sitte ned for en prat med naboer eller gå videre
gjennom grenda til boligene.
I midten av bebyggelsen er det en felles hage med
kjøkkenhager og dyrking. Der finnes det et drivhus
som også inneholder hagens kompostering og en
felles redskapsbod. Vannposter er plassert rundt i
hagen.
Grenda er bilfri, men adkomstveien til boligene
er universelt utformet og tilpasset brann- og
redningskjøretøy, bil til bevegelseshemmede og
flyttebil. Det er også områder tiltenkt mikrohus, dersom
grenda eller beboerne skulle trenge litt mer plass.
I bunnen av dalen bukter Hobølelva seg, med mulighet
for å padle i eller kajakk eller besøke grendas badstue.
Det finnes også et amfi med en liten scene hvor det
kan arrangeres konserter og annet.
Dyrk din egen mat sammen med andre
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1. Felleshus 2. Parkering sykkel, elbil, ladestasjon 3. Dyrking og frukttrær 4. Drivhus
med redskapsskjul 5. Bålplass 6. Badstu 7. Hobølelva 8. Amfi 9. Lekeplass 10.Adkomst
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Eneboligene
Stor variasjon i
boligtyper

Vi har tegnet kjedete eneboliger inspirert av
atriumhus. Alle boligene har inngangsparti,
sitteområde og kjøkken som vender mot gatetunet.
Slik legges det til rette for liv og tilfeldige møter
mellom husene.

Du vil ha stor påvirkning til hvordan interiøret
blir. Den ekstra takhøyden kan beholdes åpen
eller brukes til hems for lagring eller ekstra
soveplass. Kanskje vil du ha en stor og varmende
klebersteinsovn i stuen, eller muligheten for å kunne
stenge av inn til kjøkkenet? Videreutviklingen gir
rom før løsninger tilpasset dine ønsker og behov.

De tre husstørrelsene er på 50, 70 og 117 kvm og kan
i stor grad tilpasses beboerens behov. Den minste
husstørrelsen kan påbygges over tid.
Stue og soverom vender ut mot en privat
hage, mens den største boligen har soverom i
underetasjen som vist på plantegningen (Bolig
C). Disse boligene er planlagt der hvor terrengets
helning er størst, og dermed naturlig gir mulighet for
underetasje.
Alle hus har vannbåren varme, skrå takflater for
solceller og et godt inneklima med naturlige,
pustende materialer og naturlig ventilasjon.

Du vil ha stor påvirkning til hvordan
interiøret blir. Kanskje du vil ha en
stor og varmende klebersteinsovn i
stuen?
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Bolig A
4-5 boliger
BRA: 50 m2 med mulighet for utvidelse
Privat hage: 61 m2
Pris inkludert andel felleshus : 2.550.000-2.850.000

Bolig B
5-6 boliger
BRA: 70 m2
Privat hage: 36 m2
Pris inkludert andel felleshus : 3.320.000-3.700.000

•
•
•
•
•
•
•
•

Ett soverom
Åpen kjøkken- og stueløsning
Overdekket inngang
Terrasse foran bolig
5 m2 bod i felleshuset
Peis
Ekstra takhøyde med mulighet for hems
Privat hage med platting eller mulighet for
utvidelse

•
•
•
•
•
•
•
•

To soverom + hems
Åpen kjøkken- og stueløsning
Overdekket inngang
Terrasse foran bolig
Bod samt 5 m2 bod i felleshuset
Peis
Ekstra takhøyde med mulighet for hems
Privat hage
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Lyst interiør med naturlige, robuste materialer
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Første etasje

Kjeller

Bolig C
Antall boliger: 8
BRA: 117 m2
BRA 1. etasje: 70 m2
BRA 2. etasje: 47m2
Privat hage: 36 m2
Pris inkludert andel felleshus : 5.050.000-5.600.000

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tre-fire soverom
Kjøkken mot gatetun og privat terrasse
Terrasse foran inngang
Bad
Toalett
Stor bod/lagringsplass
Stue med utsikt mot privat bakhage
Peis
Privat hage
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Leilighetene har et trivelig inngangsparti med en
liten hage og sitteplasser utenfor mot en felles
gate. Inngangen til leilighetene i første etasje er på
bakkeplan, mens to og to leiligheter deler inngang i
andre etasje. Leilighetene er gjennomgående med
lys fra to sider. De er ellers utført på samme måte
som eneboligene, med naturlige materialer og
naturlig ventilasjon.

Leilighetene har gjennomgående lys, og utsikt mot
fellestunet og det omkransende landskapet.

Leilighetene
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Andre etasje

Type C
BRA: 39 m2

Type D
BRA: 38 m2

Type C
BRA: 39 m2

Type D
BRA: 38 m 2

Type E
BRA: 40 m 2

Type A
BRA: 43 m2

Type B
BRA: 39 m2

Type A
BRA: 43 m2

Første etasje

Type A
BRA: 43 m2

Type B
BRA: 39 m2

Antall leiligheter: 10
BRA: 38-43 m2
Pris inkl. felleshus : 2.200.000-2.500.000
•
•
•
•
•
•

Ett soverom
Romslig kjøkken- og
stueløsning
Inngangsparti med garderobe
Bad
5m2 bod i felleshuset
Uforstyrret utsikt mot
landskapet bak
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Første og andre etasje i felleshuset er på hele 355
kvadratmeter. Første etasje har industrikjøkken og
spisesal med dobbel takhøyde og plass til rundt
100 personer, men kan også deles opp i mindre
soner. Spisesalen inneholder også klatrevegg,
lekeområde for de minste og bibliotek med en stor
peisovn for kalde vinterdager. I fellesstua er det en
liten scene for foredrag og musikk, mens storskjerm
og videoprojektor åpner for filmklubb og samling
rundt sportsopplevelser. Mens barna ser på barneTV sammen, kan foreldrene ta et glass vin eller
hjemmebrygget kombucha med andre i spisesalen.
Et utkraget tak gir mulighet for fellesspising og
skjermet opphold utendørs.
I felleshusets første etasje finnes et lyst og hyggelig
vaskeri med store vaskemaskiner og tørkeskap,
en benk å sitte på og en velfylt bokhylle. På husets
nordre kortside ligger et treningsrom og et verksted
med store vindusflater som kan åpnes ut mot en
platting.
I andre etasje ligger gjesterom med to toaletter og
dusj på gangen, som beboeren kan leie rimelig
når de har besøk av venner eller slektninger. Her
er det også et åpent kontorlandskap for den som
ønsker å arbeide hjemmefra noen dager i uken og
et godt lydisolert og akustisk dempet rom for yoga,
kursvirksomhet og musikkgrupper.

Felleshuset

Spisesalen inneholder klatrevegg, lekeområde
for de minste og bibliotek med en stor peisovn for
kalde vinterdager.
I kjelleren på 180 kvadratmeter finnes boder for hele
boligområdet. Her finnes det også gjenbrukslagere
både for bygningsmaterialer, møbler og mindre ting,
samt et teknisk rom for felleshuset.
Det er heis til alle tre etasjene. Bygningen er utført i
trekonstruksjoner hvor stor fleksibilitet gjør at rominndelingen kan endres over tid. Det er naturlig
ventilasjon, varmegjenvinning av oppvarmet
luft og bruk av overskuddsvarme fra verkstedet,
tørkeskapene og vaskerommet.
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Første etasje
BRA: 225 m2

Andre etasje
BRA: 130 m2

1. Spisesal med peisovn
2. Lesehjørne
3. Barnekrok
4. Klatrevegg
5. Fellestue/kino
6. Storkjøkken
7. Vaskeri med tørkerom
8. Toalett
9. Gang med garderobe, trapp og heis
10. Fellesverksted med arbeidplatform utendørs
11. Treningsrom

12. Gjesterom
13. Trapp med heis
14. WC
15. WC med dusj
16. Felles kontorplasser
17. Yoga-, kurs- og musikkrom
Kjeller
BRA: 180 m2
Fellesbod/-utstyr
Private boder
Teknisk rom
Gjenbrukslager
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Foto tatt av Alexandria Gjerlaugsen / Bielke & Yang.
Brukt med tillatelse fra Sanke Ideelt AS
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Et bærekraftig
bofellesskap
Snekkergrenda vil være et moderne bofelleskap
med mange fellesgoder, en boform som er i vekst
internasjonalt. Tanken er at man kan få dekket
både behov for fellesskap og privatliv. Man bor i
private boliger med egne kjøkken, bad, soverom,
og har i tillegg et felleshus hvor beboerne kan
delta på fellesmiddager og andre aktiviteter.
Bofellesskapet utvikles og drives av beboerne selv.
Ved å slå sine ressurser sammen, kjøpe tomt og
utvikle egne boliger, kan man få hjem med høyere
kvalitet, tilpasset egne behov og ønsker. Gjennom
delingskulturen og fellesskapet får man tilgang til
goder man ikke har som vanlig boligkjøper.
Snekkergrenda skapes gjennom en kollektiv
utviklingsprosess og vil stå ferdig rundt 2024.
Høres dette ut som noe for deg, kan du bli med i
beboergruppa vår som heter Grønt nabofellesskap.
Du kan være med på å skape et fantastisk sted å
leve for deg og dine!
Mer info om bofellesskapet som boform og
beboergruppa Grønt nabofellesskap:
www.nabofellesskap.no

Veien frem
Det er i alt 28 boliger i Snekkergrenda, og det er
fortsatt flere ledige boliger. Vi forventer at vi samlet
kommer til være rundt 60 voksne og barn.
Høres dette ut som noe for deg, eller ønsker du å
vite mer? Kanskje vil du snakke med en av de andre
beboerne? Send oss en e-post eller kontakt oss på
Facebook.

Grønt nabofellesskap

Fragment

Kampheimveien 43C
0685 Oslo

Hausmanns gate 6
0186 Oslo

+47 97 78 62 54
post@nabofellesskap.no
nabofellesskap.no
www.facebook.com/nabofellesskap

+47 93 69 42 11
post@fragmentoslo.no
fragmentoslo.no
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Snekkergrenda

