
SKARVEIEN - STOKMARKNES
4-mannsbolig med flott havutsikt og kort vei til det meste.

STEINSVIK HUS 
& ENTREPRENØR



Den flotte boligen i Skarveien er plassert sentralt og solrikt 
til på Stokmarknes. Trygt og rolig område med god plass 
rundt eiendommen. Herfra ser du mot Langøysundet, 
Sandnes og Hallartinden. Med kort vei til skole, barnehage, 
sentrum med butikker, kafeer, opplevelser og service-
funksjoner. 

Leilighetene har god planløsning med 2 eller 3 soverom. 
Du kommer inn i et vindfang, så gang og soverommene. 
Ved soverommene ligger badet og en praktisk bod. En åpen 
stue-/kjøkkenløsning med store vinduer som gir en lys og 
luftig romfølelse. Fra stua går du ut til en balkong som gir 
deg plass til å nyte morgenkaffen, frisk luft og panorama. 
Det er balkonger på begge sider av boligen.
HTH-kjøkken med integrerte hvitevarer, enstavs 
eikeparkett og kompaktdører med dempekarm.

Stokmarknes er et sted i vekst. Nytt sykehus, ny videre-
gående skole, ny ungdomsskole, nytt helsehus, universitet 
har økt studietilbudet og vi har et nytt spektakulært 
Hurtigrutemuseum. Flyplass og etter hvert gode veifor-
bindelser. På vinteren er også de flotte skiløypene på 
Hadseløya lett tilgjengelig og utrolige turområder i sommer-
månedene. Det bygges også nytt hotell med det historisk 
klingende navnet «Richard With».

BO FLOTT PÅ STOKM AR KNES!

Om boligen

Et sted i vekst



4-MANNSBOLIG

INNHOLD

Leilighetene har: Stue/kjøkken, bad, bod, 
2 eller 3 soverom, VF og gang.
Carport med tilhørende sportsbod.

LEIL IGHETENE

Leilighet 1 og 3. BRA 81,8 m². P-rom 78,3 m². 
Leilighet 2 og 4. BRA 69,4 m². P-rom 65,5 m²
Leilighet 1 og 3 - 2 og 4 er lik i begge etasjer.

1.  ETASJE 

1 2

2.  ETASJE 

3 4



OM NORD B OHUS ST EINSVIK HUS & ENTREPRENØR

KONTAKT
Arnulv Steinsvik
Tlf: 920 28 917
E-post: arnulv@steinsvikhus.no

Bjørn Pedersen
Tlf: 908 35 967
E-post: bjorn@steinsvikhus.no

NORDBOHUS STEINSVIK  
HUS & ENTREPRENØR
Chr. Frederiksens gate 2
8445 Melbu
Telefon: 76 15 72 11
nordbohus.no/forhandler/steinsvik

Etter nærmere 4500 oppdrag i det lokale markedet, har vi opparbeidet en erfaring og et omdømme som gjør oss til det  
naturlige førstevalget når du skal investere i ny bolig. Selv om vi tilbyr alle typer entreprenørtjenester, er vi først og  
fremst spesialister på oppføring av nye boliger. 

Foruten å bygge hus på kundens tomt, gjennomfører vi større og mindre prosjekter i egen regi - fra utvikling til salg  
av nøkkelferdige boliger.

Vår bredt sammensatte stab består i dag av rundt 25 ansatte fordelt på fagene ingeniør, økonomi, regnskap, tømring,  
teknisk tegning og selgere. Flinke, kvalitetsbevisste medarbeidere med stor yrkesstolthet, som hver dag jobber mot  
det samme målet - å gjøre kunden fornøyd.

Som lokal forhandler i den landsdekkende Nordbohuskjeden, er vi dessuten underlagt strenge kvalitetskrav på våre leveranser.  
Det betyr at du som kunde kan være trygg på at boligen holder høy standard - et produkt både du og vi kan være stolte av.

STEINSVIK HUS 
& ENTREPRENØR

SITUASJ ON SKART OVE R OMRÅDET

Ingegjerd Solums vei


