RESSHØDGA 15
Tomannsbolig med super beliggenhet og flott utsikt i Alsvåg

STEINSVIK HUS
& ENTREPRENØR

B O I F LOT T N AT U R I A L S VÅG !

BOLIG A

BOLIG B

Alsvåg er et tettsted i Øksnes kommune i Vesterålen.
Tettstedet har et aktivt foreningsliv, og ligger nordøst
på Langøya. Resshøgda ligger flott til med gode
solforhold med kort vei til fjell og hav.
Boligen i Resshøgda er plassert sentralt
i Alsvåg med kort vei til skole (1,9 km), butikk (1 km),
og Myre sentrum (10 km).
Ønsker du å vandre i fjellet ved Alsvåg, er det
mange turmål like i nærheten. På vinteren er også de
flotte skiløypene i Alsvåg lett tilgjengelig.

Lettstelt leilighet på
ett plan med store vindusflater
Lys, luftig og lettstelt tomannsbolig med god og
praktisk planløsning. Romslig gang med god plass til
garderobe. Åpen stue- og kjøkkenløsning med store
vindusflater som gir lys og liv inn i boligen.
Fra stuen har du tilgang til en solrik platting, hvor du
kan nyte utsikten over området. Både bad og soverom
har god størrelse. Til hver bolig medfølger utebod og
parkeringsplass.

INNHOLD
Stue/kjøkken, bod/vaskerom,
bad, 3 soverom, gang og utebod.

B R A : 92, 5 m 2
P - R O M : 84, 5 m 2

OV E R S I K T OV E R O M R Å D E T O G B O L I G E N
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OM NORDBOHUS STEINSVIK HUS & ENTREPRENØR
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.
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