Lappheia

MO I RANA - eneboligtomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt.



Bo med nærhet til naturen.

TOMTEOMRÅDET

Lappheia

Velkommen til Lappheia
Nytt boligfelt i landlige omgivelser på Skonseng i Rana kommune.
Boligområdet har en gunstig beliggenhet i forhold til viktige funksjoner som
skole, barnehage, samfunnshus og idrettsanlegg. Skonseng byr for øvrig på
et bredt tilbud av tur,- fiske og rekreasjonsmuligheter, et aktivt bygdelag,
i tillegg til allsidige fasiliteter for både trening og idrett. Nærmeste butikk
er Joker på Røssvoll, ca 5 minutter unna med bil. Til Mo sentrum tar det
ca 10 minutter med bil. Røssvoll flyplass ligger også i kort avstand
fra boligfeltet.

VELKOMMEN TIL LAPPHEIA –
HER VIL HELE FAMILIEN TRIVES!
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TOMTE
BESKRIVELSER

TOMTENE ER NUMMERERT PÅ ILLUSTRASJONEN

• Tomtene er fra 775 kvm til 2080 kvm
• Tomtene ligger svært solrikt til med
utsikt mot sør

• Felles for alle er gode muligheter for
utnyttelse av tomten, med fine private
områder godt integrert med det øvrige
bomiljøet

• Flotte turområder ligger i umiddelbar
nærhet. Det vil også bli opparbeidet
lekeplass inne i boligfeltet

• Alle tomtene har muligheter for
oppsetting av egen garasje
• Det er privat vei og offentlig
vann/avløp frem til tomtene

Lappheia

Bygg din drømmebolig
på Skonseng
BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER
I Lappheia har du nå en rekke valgmuligheter. Uansett hva du
velger, så blir du en del av et nytt og innholdsrikt boligområde.
Hele Lappheia har en fantastisk beliggenhet hvor nærhet til
idrettsanlegg og friområder er sentralt. Alt dette kan du nå bli
en del av.
Tomtene har byggeklausul, som betyr at Nordbohus Bernhard
Olsen bygger boligen din. Du kan fritt velge bolig fra vår store
huskatalog, eller vi kan tegne en bolig etter dine ønsker og behov.
Vi vil gi deg kyndig veiledning gjennom hele prosessen.
Vi stiller mer enn gjerne opp for å avklare eventuelle spørsmål
du måtte ha i forhold til et tomtekjøp i Lappheia.
Les mer om hver enkelt boligtype på sidene som kommer.

Lappheia

BOLIG
DRØM

FLOTT
UTSIKT

HELT NYTT BARNEVENNLIG
SOLRIK
GODE FISKEBELIGGENHET
MULIGHETER
FINE TUROMRÅDER
BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER
NÆRHET TIL MO SENTRUM



Ranelva renner forbi boligfeltet, og gir gode
muligheter for både fiske og bading

Tomt 6
LYSTIG
Her er alle rom på en og samme etasje, og det er mange rom
å velge i. I husets sentrum ligger kjøkkenet strategisk plassert,
og blir beboernes naturlige møtepunkt. Rett utenfor er atriumet,
som blir en naturlig forlengelse av huset, og den flotteste
spisestue på godværsdager. Med så mye lys og så mange
fine rom må huset hete Lystig.
BRA totalt 262 kvm
P-rom 194,6 kvm

ILLUSTRASJONSBILDE

Forslag til hustype som kan bygges på tomt 6.

Lappheia

Tomt 8, 9 og 10
NUKLEUS
Nukleus er preget av særlig flotte lysforhold, med sine høye
vinduer og åpne stueløsning. Det romslige kjøkkenet blir et
populært møtested, og om du ønsker det, kan du velge åpen
løsning mellom badet og vaskerommet. Et flott og praktisk hus.
BRA totalt 176,8 kvm
P-rom 168,2 kvm

ILLUSTRASJONSBILDE

Forslag til hustype som kan bygges på tomt 8, 9 og 10.

Tomt 11
ASTRO
Et praktisk hus med store soverom og svært god lagrings-/
bodplass i underetasjen. Boden ved hovedsoverommet egner
seg ellers godt til walk-in-closet. Astro har luftige oppholdsrom
med takhøye vinduer og høy, skrå himling som slipper lyset til
på tak og vegger. Utenfor stuen ligger en trivelig veranda, og fra
underetasjen leder en skyvedør rett ut til terrasse og hage.
BRA totalt 160,2 kvm
P-rom 127,6 kvm

ILLUSTRASJONSBILDE

Forslag til hustype som kan bygges på tomt 11.
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Tomt 12 og 13
FRONT
Front har et moderne og enkelt formspråk kombinert
med flere spennende valg i planløsningen. I hovedetasjen finner vi en romslig kjøkkenavdeling med kort
vei til stue og den flotte terrassen. I samme etasje er
det både bad og soverom.
I underetasjen er det ytterligere tre soverom, bad,
vaskerom og en praktiske kjellerstue med utgang til
platting. Uansett hvor du er, så er det herlig å være
i Front.
BRA totalt 216 kvm
P-rom 177,2 kvm

ILLUSTRASJONSBILDE

Forslag til hustype som kan bygges på tomt 12 og 13.

Tomt 14, 15 og 16
AURIGA
I Auriga er alle rom praktisk plassert på ett plan. Huset har eget
vaskerom og mulighet for tre soverom. Stuen og kjøkkenet har
åpen himling og store vindusflater, noe som gir en ekstra god
romfølelse. Fra stuen er det adkomst til overbygd terrasse,
med en flott solkrok.
BRA totalt 113,1 kvm
P-rom 102,5 kvm

ILLUSTRASJONSBILDE

Forslag til hustype som kan bygges på tomt 14, 15 og 16.
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TOMTENUMMER OG CA STØRRELSER
Tomt 6

• 2080 kvm

Tomt 8

• 1110 kvm

TOMT 14

Tomt 9 • 870 kvm
Tomt 10 • 775 kvm
Tomt 11 • 965 kvm

SITUASJONSKART OVER OMRÅDET

Tomt 12 • 905 kvm
Tomt 13 • 965 kvm
Tomt 14 • 1250 kvm
Tomt 15 • 975 kvm
Tomt 16 • 1020 kvm

Alle 3D-illustrasjoner i prospektet er av illustrativ karakter, og inneholder innredninger og detaljer som ikke inngår i avtalen.
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