
Et boligprosjekt 
i sentrum av Mjøndalen





3

SE
Se deg rundt. Se på bildene. Se de stil- 
rene eksteriørene. Legg merke til de 
elegante  interiørene. Stadionkvartalet  
er i ferd med å bli det man i gamle  
dager kalte «en fryd for øyet». 

HØR
Hør etter. Lytt. Det er ikke mye å høre,  
egentlig. Selv midt i Mjøndalen er fra-
været av trafikkstøy påfallende. Men  
glad barnelatter vil du nok høre, både  
fra skolen tvers over gaten og fra leke-
plassen. Og innimellom et jubelbrøl  
fra stadion når MIF scorer.

LUKT
Du er midt i Mjøndalen, men det lukter ikke  
by. Kjenner du etter, merker du duften av  
både gress og skog. Kanskje eimen fra et  
jorde også, når vinden står riktig.

SMAK
Smaken av Mjøndalen heter bløyta. Hvis  
du ikke vet hva det er, så spør en mer lokalt  
forankret nabo. Smaken av Stadionkvartalet  
heter trivsel, enkelhet og godt naboskap. 

FØL
Følelsen av å høre til, kjenne at man virkelig  
er hjemme, at livet smiler og at hele familien 
trives og har det bra – det var målet vi satte  
oss for Stadionkvartalet. Og spør du dem som 
har flyttet inn så langt, ser det faktisk ut til at  
vi har lykkes ganske godt.

Ta frem alle dine 5 sanser og bli 
bedre kjent med Stadionkvartalet
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Illustrasjonsfoto
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Femte og siste  
byggetrinn

Vi som bygger og utvikler Stadionkvartalet er 
i ferd med å fullføre en utrolig spennende reise. 
Målet har vært det samme helt fra starten  
i 2012 – å levere gode leiligheter, bygget på 
vårt eget konsept for bokomfort, trivsel  
og godt naboskap, BO2.

Nå går startskuddet for siste etappe, inn-
spurten, nemlig byggetrinn 5. Når de siste 
familiene flytter inn en gang i løpet av 2019,  
vil Stadionkvartalet romme 173 husstander  
med mer enn 350 beboere.
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31 leiligheter. 
Og så er det 
slutt.

Illustrasjonsfoto
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Det er nesten litt vemodig. Etter å ha prosjektert,  
utviklet og bygget i 5 år, nærmer vi oss avslutningen. 
Samtidig betyr det begynnelsen for alle dem som  
har trodd på oss og drømmen om å skape et unikt 
 boligområde midt i Mjøndalen. Om et par år står  
det  ferdig: et boligprosjekt med innhold, verdier  
og  fellesskapsfordeler som du ikke finner noe annet  
sted. Da forsvinner byggekranene og lastebilene,  
karene i orange og gult reiser videre til nye bygge -
plasser og  stillheten senker seg over Stadionkvartalet.  

Byggetrinn 5 er absolutt siste sjanse til å bli en del  
av det spennende fellesskapet som utgjør Stadion-
kvartalet. På neste side kan du lese mer om de unike 
bokvalitetene som har gjort Stadionkvartalet til  
et  foregangsprosjekt.
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BO2 ER VESTAKSENS EGET KONSEPT 
FOR BOKOMFORT, TRIVSEL OG GODT  
NABOSKAP

BO2 betyr at vi bygger inn en rekke  
trivselsfaktorer i alle våre boligprosjekter.  
Du skal aldri behøve å oppleve leiligheten  
som noen begrensing av dine muligheter  
for å dyrke en hobby eller en interesse.  
Tvert imot – våre prosjekter skal åpne for  
nye muligheter og bidra til en enklere  
og triveligere hverdag for alle beboere.

Det vil variere hvilke BO2-kvaliteter som  
er riktige, viktige og ønskelige å legge  
inn i ulike prosjekter. 
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BILPOOL
Rimelig leiebil parkert i  
garasjen. Alltid tilgjengelig 
for beboerne. 

TILHENGER
To tilhengere på fast plass  
i garasjen til fri benyttelse  
for alle beboere.

VASKEPLASS FOR BIL
Romslig plass i garasjen   
reservert vask og stell av 
bil. Selvfølgelig utstyr er  
høytrykkspyler og støvsuger. 

HOBBYVERKSTED
Fullt utstyrt hobbyrom  
med arbeidsbenker og  
et godt utvalg av elektro-
verktøy og håndverktøy.

SKI- OG SMØREBOD
Her er smørebenk og  
nødven dig utstyr. Vi leverer  
en fullt utstyrt  smørekoffert!

SYKKELVERKSTED
Sykkelverkstedet er komplett 
utstyrt med verktøy, vaskeplass  
og ladepunkter for elsykkel,  
samt oppheng til 36 sykler. 

SYSTUE
Symaskiner, klippebord  
og alt du trenger for å sy  
selv.

SESONGGARDEROBE
Ekstra dyp garderobe inne  
i  leiligheten med god plass  
til å stue vekk vinterklær om  
sommeren og omvendt. 

GJESTELEILIGHET
Fullt utstyrt leilighet med  
soveplass til fire. Dette blir  
ditt ekstra gjesterom.

FESTSAL
Fullt utstyrt med kjøkkenkrok, 
servise og alt du trenger når  
du skal ha flere gjester enn  
leiligheten tillater. 

DRIVHUSET
Drivhuset i Stadionkvartalet  
er både matauk og en trivelig 
møteplass. Flott å se på er det 
også. 

I Stadionkvartalet finner  
du disse BO2

 -kvalitetene
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STADIONAMBASSADØRENE
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VI ER SIKRE PÅ AT  
DU VIL TRIVES  
I STADIONKVARTALET

Beboerne i Mjøndalens mest populære  
bolig prosjekt har talt. Vi har spurt dem  
hva de  synes om å bo i  Stadionkvartalet,  
og de har svart så entusiastisk og positivt 
at vi nesten ikke kunne tro det vi hørte.  
De som har bodd her en stund er veldig   
fornøyde med leilighetene, fellestilbudene,  
miljøet og trivselen. Bedre kan det knapt bli.

Her møter du noen av dem.
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«Joda, jeg bodde lenge i Larvik»  
sier Bill, «men ikke så lenge at jeg 
sliter med identiteten, akkurat.  
Det skal mer til enn noen år uten-
bys for å rokke ved tilhørigheten  
til Mjøndalen.» Bill er mjøndøling.

«Selvfølgelig», konstaterer han tørt. 
«Jeg går på ski fra MIF-hytta, jeg 
ble forresten hedret for innsatsen  
i skigruppa allerede 1994, jeg har 
sesongkort på stadion. Hva mer 
kan du forlange?»

Joda. Bill Høiback er mjøndøling.  
På sin hals. Dessuten er han 
bygnings ingeniør. Og pensjonist. 
Det siste betyr bare at han ikke 
 jobber like mye som før.

«Kan ikke slutte helt å jobbe, veit  
du. Så nå er jeg litt sånn frilanser. 
Jobber når jeg vil. Og tar fri når 
jeg vil.»

Bill bor i Stadionkvartalet sammen 
med kona. Vi skulle et øyeblikk 
 ønske hun het Lillebill, men det  
er altså Anne. De to var uansett 
ikke et øyeblikk i tvil når muligheten 
dukket opp. 

«For det første ville vi  bo i Mjønda-
len. For det andre ville vi ha en ny og 
moderne leilighet. Og for det tredje 
så ville vi bo sentralt. Her fikk vi alt 
sammen på ett brett. Så vi bestilte 
med en gang vi så prospektet 
og flyttet inn i andre byggetrinn 
15. august 2016.»

Bill er skiløper om vinteren og  
syklist om sommeren. 

«Skiboden. Det er den jeg bruker 
aller mest av alle fellestilbudene  
i Stadionkvartalet. Jeg går 5 mil 
på ski i uka, så det blir noen timer 
i uka der nede. 

Også sykkelboden, da. Gull verdt for 
meg som sykler hele sommeren.»

I tillegg til egne idrettslige aktiviteter 
har Bill klart å pådra seg et varmt 
kjærlighetsforhold til fotballen  
som utspiller seg bare et steinkast 
fra leiligheten. 

«Joda, jeg trofast MIF-fan med 
 sesongkort på VIP-tribunen og 
greier. Det er ikke mange kamper 
jeg går glipp av i løpet av sesongen. 
Men kona er mye verre. Hu går ikke  
glipp av en eneste en.»

SKI, SYKKEL OG FOTBALL
BILL HØIBACK. STADIONBEBOER I 2 ÅR. 

«Her fikk vi alt sammen  
på ett brett.»



Illustrasjonsfoto: Leilighet E-41. 2-roms, 55 m2 med balkong.
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Leilighet 
 E-21  E-31  E-41

ANTALL ROM: 2   
TYPE: I 
BRA: 55 M2

P-ROM: 50 M2

ETASJE: 2-4

= BOD i 2. ETG. / 
BODBYGG

1. 

2. 

3. 

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:100
1. Perspektiv mot Nord-Vest - 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E
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Leilighet 
E-29    E-39   E-49 

ANTALL ROM: 2   
TYPE: VII

BRA: 61 M2

P-ROM: 58 M2

ETASJE: 2-4 

= BOD i 2. ETG. / 
BODBYGG

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:100
1. Perspektiv mot Nord-Vest - 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E

1. 

2. 

3. 
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«Det var sønnen vår som begynte. 
Alt er egentlig hans skyld.» 

Maj og Dagfinn Kaspersen tenker 
 smilende tilbake på den dagen  
sønnen Roy Andre kom trekkende 
med prospektet på Stadion kvartalet. 
Ikke lenge etter hadde de kjøpt,  
ikke én, men tre leiligheter. Akkurat 
passe for en familie med fotballin-
teresse litt over gjennomsnittet. 

Maj og Dagfinn ser fotball fra  
terrassen. Treninger og kamper.  
Junior og senior. Og blir aldri lei.  
De bor rett bak målet, så nært  
at de nesten fornemmer suset  
i nettmaskene når MIF scorer. 
 Sønnen bor rett under, i tredje  
etasje, med den samme utsikten, 
mens Dagfinns mor bor i nabo
blokka. 

Ingen savner eneboligen på  
Steinberg. Ingen savner   
snømåking, gressklipping  
eller annet vedlikehold. 

«Vi opplevde nesten at vi flyttet 
fra en  arbeidsleir til hotell», sier 
Maj med et smil. 

«Det ble etter hvert altfor mye  
å passe på med et stort hus.  
Vi blir jo ikke yngre heller. 

Så da vi flyttet inn her, med 
nærhet til alt som er viktig, 
og flotte tur muligheter i tillegg,  
da skjønte vi at det sannsynligvis  
er det  smarteste vi kunne gjort.  
Vi var litt skeptiske til leilighet i  
utgangspunktet, men vi opplever 
at vi bor akkurat like privat her,  
som vi gjorde i eneboligen.»

«Jeg tror de stussa litt i Vestaksen»,  
ler  Dagfinn, «da vi kom og sa vi  
var interessert i tre leiligheter. Det  
er visst ikke helt vanlig, det. Men for  
oss passet det flott. Vi har nettopp 
solgt livsverket vårt,  Kjøkkensenteret 
i  Drammen, og skal nyte livet.»
  
Moren min syntes det var praktisk 
å bo i nærheten av oss, og Roy Andre, 
som startet det hele, er kjempe-
fornøyd. Tre generasjoner på ett 
sted. Snakk om generasjons bolig!» 

Joda, Maj og Dagfinn har kommet  
i mål. Bak mål.

MAJ OG DAGFINN KASPERSEN. STADIONBEBOERE SIDEN 2015. 

BAK MÅL

«Vi opplevde nesten 
at vi flyttet fra en 
 arbeidsleir til hotell »



Stue  - 3-roms. Type XXX.Illustrasjonsfoto: Leilighet E-52. 3-roms, 99 m2, 123 m2 terrasse.



3-ROMS
4-ROMS
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Leilighet 
 E-22*

ANTALL ROM: 3   
TYPE: II 
BRA: 84 M2

P-ROM: 79 M2

ETASJE: 2

* TERRASSE PÅ BAKKEN

= BOD i 2. ETG. / 
BODBYGG

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:100
1. Perspektiv mot Nord-Vest - 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E

1. 

2. 

3. 



23

Leilighet 
E-23*       

ANTALL ROM: 3   
TYPE: III 

BRA: 73 M2

P-ROM: 68 M2

ETASJE: 2-4

* TERRASSE PÅ BAKKEN

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:100
1. Perspektiv mot Nord-Vest - 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E

1. 

2. 

3. 

= BOD i 2. ETG. / 
BODBYGG
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Leilighet 
 E-24*    E-34  E-44 
 E-25*     E-35   E-45

ANTALL ROM: 3   
TYPE: IV  
BRA: 74 M2

P-ROM: 69 M2

ETASJE: 2-4

  

* TERRASSE PÅ BAKKEN

= BOD i 2. ETG. /  
BODBYGG

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:100
1. Perspektiv mot Nord-Vest - 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E

1. 

2. 

3. 



25 Illustrasjonsfoto: Leilighet E-47. 3-roms, 75 m2 med balkong.
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Leilighet 
E-26*    E-36   E-46 
E-27*     E-37   E-47

ANTALL ROM: 3
TYPE: V
BRA: 75 M2

P-ROM: 70 M2

ETASJE: 2-4

  

* TERRASSE PÅ BAKKEN

= BOD i 2. ETG. /  
BODBYGG

1. 

2. 

3. 

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:100
1. Perspektiv mot Nord-Vest - 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E



Illustrasjonsfoto: Leilighet E-52. 3-roms, 99 m2, 123 m2 terrasse.



28

Leilighet 
 E-28  E-38  E-48

ANTALL ROM: 3   
TYPE: VI  
BRA: 99 M2

P-ROM: 94 M2

ETASJE: 2-4

= BOD i 2. ETG. /  
BODBYGG

1. 

2. 

3. 

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:100
1. Perspektiv mot Nord-Vest - 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E



N

LEILIGHET

STADIONKVARTALET

ORD

PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Plan bygg  EPerspektiv mot Syd-Vest / Bygg EPerspektiv mot Nord-Vest / Bygg E

ILLUSTRASJONER  FOR LEILIGHETSPOSISJONER
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22 m2

Bad Balkong

E-32, E-42

ANTALL ROM : 3  Type. VIII

ETASJE : 3-4

BRA : 90 m2

P-ROM : 85 m2

SPORTSBOD : ca. 5 m2- VIII

Leilighet 
E-32, E-42

29

ANTALL ROM: 3   
TYPE: VIII

BRA: 90 M2

P-ROM: 85 M2

ETASJE: 3-4

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:150
1. Perspektiv mot Nord-Vest - 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E

1. 

2. 

3. 
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Leilighet 
E-33, E-43

ANTALL ROM: 3   
TYPE: IX 
BRA: 87 M2

P-ROM: 82 M2

ETASJE: 3-4

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:100
1. Perspektiv mot Nord-Vest- 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E

2.

1. 

3. 
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Leilighet 
E-51

ANTALL ROM: 3
TYPE: X

BRA: 93 M2

P-ROM: 90 M2

ETASJE: 5

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:150
1. Perspektiv mot Nord-Vest - 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E

1.

2.

3. 



Illustrasjonsfoto: Leilighet E-51. 3-roms, 93 m2, 80 m2 terrasse.



Du er midt i Mjøndalen, men det lukter ikke by.  
Kjenner du etter, merker du duften av både  
gress og skog. 
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Leilighet 
 E-52

ANTALL ROM: 3   
TYPE: XI
BRA: 99 M2

P-ROM: 96 M2

ETASJE: 5 

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:150
1. Perspektiv mot Nord-Vest 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E

1. 

3. 

2. 
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Leilighet 
E-53

ANTALL ROM: 3   
TYPE: XII

BRA: 86 M2

P-ROM: 83 M2

ETASJE: 5 

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:100
1. Perspektiv mot Nord-Vest - 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E

2. 

3. 

1. 



36Illustrasjonsfoto: Leilighet E-54. 4-roms, 159 m2, 47+15 m2 terrasse.
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Leilighet 
E-54

ANTALL ROM: 4   
TYPE: XIII 

BRA: 159 M2

P-ROM: 156 M2

ETASJE: 5
P-PLASS: 2 STK. 

1. 

2. 

3. 

PLANUTSNITT - MÅL. ca. 1:100
1. Perspektiv mot Nord-Vest - 2. Perspektiv mot Syd-Vest - 3. Plan bygg E, 5. etasje
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16
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JONAS HOLTH BRÅTHEN. STADIONBEBOER SIDEN VÅREN 2015.

VETERANEN
Jonas har vært med fra begynnelsen. Han  
sto nesten forrest i køen på det aller første  
salgsmøtet. Han var den tredje som kjøpte  
leilighet i Stadionkvartalet. Enda han bare  
så vidt har passert 30, er Jonas Holth  Bråthen 
veteran. Han har bodd i Stadionkvartalet  
siden våren 2015.

«Jeg bare visste det», sier mjøndølingen. 
«Med en gang.» Han trekker pusten.  

«Jeg var på jakt etter min første egne  
bolig. Jeg ville bo i Mjøndalen. Og joda, 
 det fantes andre prosjekter også, og  
brukte boliger, men her i Stadionkvartalet 
stemte alt. Nærhet til stadion, nærhet til 
sentrum. Splitter nytt, med enkelt eller  
ikke noe vedlikehold. Og så var det en  
helt OK pris. Det er viktig det, særlig når  
man kjøper sin aller første bolig.»

Jonas begynner å bli entusiastisk nå.  
«Konseptet! Jeg liker konseptet med  
felles løsninger. Ski boden er kjempe-
praktisk. Vaskeplassen for bil nede i  
garasjen er rett og slett super.  

Og festsalen – for meg med 52 kvadratmeters 
leilighet er det greit å ha mulighet til å invitere 
så mange jeg vil en gang i blant.»

Han har ikke brukt snekkerboden noe særlig, 
ikke foreløpig i hvert fall. Ikke systua heller.  

Men han har sett hvordan de ulike felles-
tilbud ene binder folk sammen og skaper  
nabofølelse.

«Tenk bare på det at vi møtes én gang  
i måneden i festsalen, ja de som har  lyst  
altså, for å prate og ha det hyggelig med 
 kaffe og kaker. Fin måte å bli kjent med  
nye naboer på. Det er sånne småting som  
betyr mye for trivselen. Du vet, kjenner du  
naboene dine, blir alt så mye enklere.»

«Konseptet! Jeg liker konseptet  
med felles løsninger»



Illustrasjonsfoto
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DIN EGEN KONTORPLASS DER DU BOR

Driver du for deg selv? Har du en gründer i magen? Nå behøver du ikke  
lenger presse inn hjemmekontoret  i et hjørne av stua eller på soverommet. 

I Stadionkvartalets byggetrinn 5, 1. etasje, vil vi etablere et kontorfellesskap  
for folk som jobber alene, har lang reisevei eller ser fordelen av å ha et fast 
 oppholdssted hvor man kan arbeide og utvikle seg sammen med andre.  
Konseptet blir en åpen kontor løsning som vi har vi kalt Upstream.  
Kontorplassene vil få en rimelig  månedsleie. Samtlige leietakere får  eget 
 nøkkelkort eller app og tilgang til kontoret 24 timer i døgnet. Beliggenhet  
i gangavstand til  kollektivtilbudet.

Upstream vil tilby
• kontorplass
• oppbevaring/låsbart skap
• møterom/stillerom
• utstyr for videokonferanse
• kopimaskin/printer
• høyhastighetsnett
• sosial sone med minikjøkken og kaffeautomat
• toaletter
• tilgang på IT-kompetanse

Vår ambisjon er å etablere Upstream kontorer på en rekke steder i aksen 
Kongsberg – Oslo, og leietakere i Stadionkvartalet vil få tilgang til samtlige  
etter hvert som de åpner. 

NYHET



NYHET! Upstream - din egen kontorplass der du bor. Illustrasjonsfoto.





Vi tror at fremtiden tilhører 
dem som tør å tenke  
annerledes og gå nye veier.  
I Stadionkvartalet har det  
vist seg å stemme. 



VI ER VESTAKSEN EIENDOM 

Vestaksen Eiendom er et ungt eiendomsselskap. Vi bygger leiligheter  
og næringsbygg. Da vi bygde våre første boliger for bare 5 år siden, 
 oppdaget vi fort at markedet var overmodent for en nytenkende aktør. 

Vi begynte med å spørre oss selv: hvordan kan vi best oppfylle  
nordmenns boligdrøm innenfor rammene av en leilighet? Svaret var  
enkelt: Vi innfrir drømmen. Og vi gjør den moderne og miljøvennlig   
i tillegg.

Det betyr at vi må tørre å utfordre noen etablerte sannheter,  
og vi må være lydhøre for hva fremtidens boligkjøpere ønsker seg. 
Først og fremst betyr det gode felles løsninger i stedet for kostbare 
 individuelle løsninger. 

Vi tror at fremtiden tilhører dem som tør å tenke annerledes  
og gå nye veier. I Stadionkvartalet har det vist seg å stemme. 

vestaksen.no



Illustrasjonsfoto: Leilighet E-54. 4-roms, 159 m2, 47 m2 terrasse.





KJENN DITT NYE NABOLAG:

TILHØRIGHET

Kommune  Nedre Eiker

STEDER I NÆRHETEN

Mjøndalen kirke  0.7 km
Samfunnshus  0.2 km
Torget  0.3 km
Isachsen stadion 0 km

TRANSPORT

 Oslo lufthavn  105 km
 Torp Sandefjord lufthavn 88 km
 
 Mjøndalen stasjon  0.6 km
 
 Bussholdeplass 0.2 km

VARER/TJENESTER

               Buskerud Storsenter  1.8 km
 Orkidehøgda handelsted 1.5 km

 Apotek 1  0.4 km

 Buskerud Storsenter  
 Vinmonopol  1.8 km

 Coop Prix 0.4 km
 Kiwi 0.4 km

SKOLER, BARNEHAGER

SPORT

 Isachsen stadion 0 m
 Vassenga gressbaner og isbane  200 m
 Mjøndalshallen  100 m
 Treningssenter 100 m

KJØRETID BIL

Drammen 12 min
Oslo 55 min
Gardermoen 75 min
Sandefjord 70 min

Rosendal skole (1-7 kl.) 0.9 km

Mjøndalen skole (1-7 kl.) 0.4 km

Veiavangen ungdomsskole (8-10 kl.) 1.1 km

Åssiden videregående skole 6.8 km

Vassenga barnehage 0.6 km

Hatten barnehage 1.0 km

Eplehagen barnehage 1.9 km



Illustrasjonsfoto



Illustrasjonsfoto: Leilighet E-51. 3-roms, 93 m2, 80 m2 terrasse.



ANSVARLIG MEGLERFORETAK

Dialog Eiendomsmegling AS
Avd. Nedre Eiker
Arbeidergata 28, 3050 Mjøndalen
Tlf. 32 27 47 70
E-post: nedreeiker@dialogeiendom.no

UTBYGGER
Vestaksen Eiendom AS
vestaksen.no
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