
– et unikt trivselskonsept



Det er en trend i tiden at endringer i bomønster og livsstil gjør at mange opplever 
savn av gode og naturlige møteplasser i hverdagen. I boligprosjektet Madlavest tar  
vi denne utfordringen på alvor og legger til rette for at beboerne enkelt kan møtes  
og trives sammen. Dette gjør vi gjennom bo- og trivselskonseptet Heime, en nasjonal 
aktør som bidrar til trivsel i boligprosjekter fra Kristiansand til Tromsø. 
 
Alle som flytter til Madlavest får tilgang til en rekke skreddersydde møtesteder, 
fasiliteter og aktiviteter som tilbys og organiseres gjennom Heime. Det kan være leie 
av gjestehybler når man får overnattingsgjester og selskapslokale for å samle venner 
til fest, men det kan også være deltakelse i organiserte fellesaktiviteter som malekurs, 
intimkonserter, standupshow eller noe helt annet. Her er det mange muligheter! 

Madlavest + Heime
= Sant Nabolagets mange muligheter

– et tastetrykk unna



Madlavest-beboere får mer enn fysiske møtesteder, Madlavest-beboere får også en 
digital møteplass: Heime-appen. Med denne kan du sjekke hva som skjer i Madlavest 
og kommunisere med naboer, men også enkelt ta resten av bydelen i bruk. Ønsker  
du å bestille taxi og frisørtime? Eller har du glemt Valentines Day og trenger blomster 
levert på døren, helst litt kjapt? Det gjør du enkelt med Heime-appen installert  
på din telefon. 
 
Heime-appen kan knyttes til utvalgte og ønskede tjenestetilbud i nærområdet  
i samråd med beboerne. Dermed blir det nesten som du får din egen digitale butler!

Nabolagets mange muligheter
– et tastetrykk unna



På Madlavest får du mulighet til å være sosial, når du vil. Som å være med  
i turgruppe, vinklubb eller finne noen å spille golf sammen med.  
Heime-appen vil ha oversikt over aktiviteter i Madlavest og enkel påmelding  
til det du vil være med på. Hvilke aktiviteter som kommer, bestemmes i stor grad 
av beboerne. Noen aktiviteter vil bli arrangert av Heime, andre aktiviteter av 
beboerne selv. Det er allerede kommet inn gode innspill – alt fra vinsmaking til 
styrketrening. Til og med et ønske om rebusløp for besteforeldre og barnebarn. 

Aktivitetskalender

Hva skjer i dag?
Et moderne boligprosjekt som Madlavest er mye 
mer enn bare boliger. I Heime-appen kan du holde 
deg oppdatert og ha oversikt over hva som rører seg 
boligprosjektet. 



Med Heime kan du være sosial hvis og når du vil – eller nyte freden i din egen nye, 
moderne bolig hvis det passer best i dag.

Bli med på det som skjer eller en rolig 
kveld hjemme? Du bestemmer.

Over ser du eksempler på aktiviteter i andre operative Heime-prosjekter. Heime er 
i vekst og brukes nå i prosjekter over hele landet.  



Trenger alle eie sin egen drill? 
Eller tilhenger?

Å dele er klimavennlig, bra for lommeboka og trivelig. Derfor legger Heime til 
rette for deling og samarbeid i mange varianter. Du trenger kanskje ikke sende 
Passopp på kennel siden familien over gangen elsker hunder? Og drillen, den 
låner du av hyggelige Geir i første etasje. 
 
Hvert år kåres «Årets nabo!», som får en trivelig overraskelse fra Heime.

Bookingfunksjoner
Heime-appen gjør det enkelt å reservere selskapslokalet til bursdagsfeiringen 
og gjesteleiligheten når du får besøk langveisfra.



Den gode,
hjelpsomme naboen!

Terskelen for å be om hjelp blir lavere med Heime. Hvem blir «Årets nabo!»  
på Madlavest? Under ser du eksempler fra andre Heime-prosjekter.

Ingrid, H201: Hei alle. Er bortreist neste uke. 
Kan noen vanne blomster og passe hunden 
min?  

Fam. Olsen, H204: Ja, veldig gjerne!

Ingrid, H201: Tusen takk!  
Kommer innom på søndag.

Marius, H302: Hei Geir. Skal skru opp noen 
hyller. Kunne jeg lånt stjerneskrujern? :) 

Geir, H204: Selvfølgelig, hjemme fra 16:00! 



Liten stue,
mange venner! 

I Madlavest kan du bo i en 50 m2-leilighet og fremdeles ha muligheten 
til å invitere hele vennegjengen på fest i selskapslokalet. Har du bursdag 
i sommersesongen, er det perfekt å reservere takterrassen og invitere 
vennegjengen på grilling og minigolf.

Selv om du har kjøpt et stort rekkehus, er det likevel deilig å bestille 
selskapslokalet og utvask når datteren din skal ha 20 venninner i barnebursdag.

Barnebursdag har aldri vært enklere



Opplev store øyeblikk sammen 
med andre

Hvorfor sitte alene hjemme og se lokale idrettshelter vinne OL når du kan gå ned 
i felleshuset og juble sammen med resten av nabolaget? I Heime-appen kan man 
danne grupper som ser Viking-kamper eller andre ting sammen.

Barnebursdag har aldri vært enklere



Nå kan du si opp medlemskapet 
i treningsstudio

Beboerne i Madlavest får fri tilgang til treningsrommet når de vil.  
Her blir det et bredt utvalg av apparater for styrke- og kondisjonstrening. 

Fellesøkter

I Madlavest får du anledning til å melde deg på felles styrketreninger eller yoga. 
Hyppigheten av fellestreninger vil justeres etter etterspørselen fra beboerne. 
Påmelding og betaling for fellesøkter vil skje gjennom Heime-appen. På disse 
timene vil du også ha mulighet til å invitere med en venn eller familie hvis det er 
lavt oppmøte. 



Vaskehall
I tilknytning til garasjen kommer en egen vaskehall. Kanskje dette blir et 
møtested der du diskuterer bil med andre bilinteresserte naboer? 

Gjestehybel

Gjestehybelen på Madlavest gir deg mulighet til å velge litt større stue i stedet for 
et ekstra soverom. Heime-appen benyttes når du skal bestille gjestehybelen, og 
du kan være helt trygg på at gjesten din har et trivelig sted å sove. 



Heime inviterer til «Bli kjent-kveld» for alle kjøpere kort tid etter byggestart  
er annonsert. Her får man introduksjon til Heime og tilgang til å laste ned appen.  
Hvis man ønsker mer informasjon om dette bo-og trivselskonseptet før den tid,  

ta kontakt med megler. 
 

Velkommen til Madlavest!

Kontakt megler for
mer informasjon


