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Situasjonskart. Adresse: Tranebærveien, Stokmarknes.
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3D-illustrasjoner og bilder i prospektet er av illustrativ karakter, og inneholder innredninger og detaljer som ikke inngår i avtalen. Plantegninger er ikke i målestokk. Forebehold om feil og endringer i prospektet.
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Søndre Stokmarknes

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Moderne tomannsboliger med carport og gjennomtenkte løsninger.

Inngangspartiet til boligen er overbygd og har adkomst til en praktisk
sportsbod med gode lagringsmuligheter. I gangen har du adkomst til bad/
vaskerom. Fra bad/vaskerom er det dør inn til en bod. Videre inn
i boligen kommer du til trappen som leder til 2. etasje, og kjøkken/stue i
åpen løsning. Her slipper store vinduer lyset inn. Herfra er det også utgang
til hagen. 1.etasje inneholder for øvrig et soverom og boligen har dermed
alle nødvendige rom i en og samme etasje.
2. etasje har en koselig loftstue. Fasadens midtseksjon gjør at takhøyden
økes akkurat i loftstuen. Dette gir mer lys og følelsen av et større rom.
Fra loftstuen er det kort vei til bad med plass til badekar
og etasjens to soverom. I tillegg har etasjen et lite kott. Uteplass og hage
er lett tilgjengelig fra stua, og kan være en flott utvidelse av stuen når det
er varmt i været.
INNHOLD
1. etasje: Gang, bad/vaskerom, bod, stue, kjøkken, soverom og
sportsbod. Carport.
2. etasje: 2 soverom, loftstue, bad og bod.
Boligen har carport.

BRA totalt: 121,6 kvm
P-rom: 110 kvm

Illustrasjonsbilde

Lys og flott bolig med gjennomtenkte løsninger
I trivelige omgivelser på Søndre
Stokmarknes tilbyr vi nye og
moderne tomannsboliger.
Bo i et trygt og barnevennlig
område med kort vei til barnehage og skole. Gangavstand
til sentrum med service- og
handelstilbud. Det nye sykehuset
ligger et steinkast unna. Gode
kommunikasjonsmuligheter med
både buss, båt og fly. Marka med
flotte turmuligheter ligger som
nærmeste nabo.

Høyre enhet av boligen er lik, men speilvendt planløsning.
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