ØVRAMARKA 25 OG 27
SVILAND

To store eneboliger med utleiehybel
og storslagen utsikt

Her kommer
boligene

Fritt og godt på Sviland

SKOLE OG BARNEHAGE
Sviland barneskole ligger i gangavstand fra Øvramarka.
Når barna kommer til ungdomsskolealder, er Øygard
Ungdomsskole den nærmeste. Nærmeste barnehage
er Sviland FUS barnehage.
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På Sviland bor du med naturen tett på. Likevel er det
enkel vei til det meste. Det er grei og køfri adkomst
til E39. Skal du til Sandnes, er det ca. 6 km avstand.
Greit å sykle. Bussen stopper like ved huset hvis du
velger kollektiv transport. Med bil er det ikke mange
minuttene til Sandnes.

STORE TOMTER
De to eneboligene skal bygges på store tomter. Begge
er mer enn 500 kvm, og har god uteplass både mot
sør og vest. Det gir mulighet for å nyte soltimer og
uteliv.
Beliggenheten i det skrånende terrenget gir optimal
tilgang til den flotte utsikten mot øst og sør. Her er
det fritt og godt å bo!

27
Tomt Øvramarka 25: 516 kvm
Tomt Øvramarka 27: 547 kvm
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ADKOMST
Følg Noredalsveien fra Hana og ta til høyre opp mot Sviland og Arboreet
på Svilandveien. Følg veien og ta første til høyre inn Skårlandsveien ved
det nye boligfeltet. Øvremarka er så første til venstre, og boligene som
skal bygges ligger helt innerst i blindveien.
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Tidløst moderne
Boligene ligger flott i terrenget med
storslagen utsikt mot sør og øst.
ROMSLIGE TOMTER
De to boligene har romslige tomter som igjen
gir gode uteoppholdsarealer rundt bygget.
Uteoppholdsarealet er plassert både mot sør
og vest.
ASYMMETRISK TAK
Designet er oppbygget med asymmetrisk
tak og moderne bruk av vinduer. Boligene
har store vinduer i utsiktsretning mot sør og
øst. Garasjen, som har pulttak, ligger lavt i
terrenget.
MANGE MULIGHETER
Boligene er planlagt med fleksibel bruk av de
ulike rommene i etasjen. Har familien bruk
for mange soverom? Her er det mulighet
for inntil 6 soverom, men det er mulig å
endre bruken av rommene. Her kan det for
eksempel bli arbeidsrom, loftstue, lekerom
eller bibliotek.
Hybelen i underetasjen gir valgfrihet. Den
kan brukes som soverom, hagestue, aupairleilighet eller startbolig for barna i familien
etter hvert som de vokser til.
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FASADE MOT ØST

FASADE MOT VEST

FASADE MOT SØR

FASADE MOT NORD
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Planløsning
LUFT, ROM OG UTSIKT
I underetasjen kommer vi inn i en romslig
entre. Eget vindu ved siden av hoveddør gir
gode lysforhold inn i gangen. Fra den romslige
hallen går det trapp opp til neste etasje.
Fra hallen er det også adkomst til egen liten
hybel, wc, stor bod, og et eget vaskerom
med sluse direkte inn i en romslig garasje.
Første etasje har stor, åpen stue- og
kjøkkenløsning. I en egen nisje er det plass
til TV. Kjøkkenet som er plassert sentrisk i
planen, gjør at spiseplassen enten kan være
i den delen av boligen som har utgang til
uteområdet mot sør, eller i området som
har utsikt mot sør og øst. Denne etasjen har
også plass til et soverom.
Andre etasje har plass til fire soverom og
et stort bad. I denne etasjen kan det ene
soverommet gjerne brukes til stue, for her er
dør ut til hageområdet mot vest. Her blir det en
fin plass å nyte kveldssolen.
Den fleksible løsningen i de ulike etasjene gir
familien stor grad av valgfrihet.

Praktisk kjøkken- og stueløsning.

Areal:
Underetasje BRA 58,4 m2
1. etasje
BRA 68,9 m2
2. etasje
BRA 70,3 m2
Totalt
BRA 197,6 m2
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Den romslige stue- og kjøkkenløsningen gir flere
oppholdssoner og gode møbleringsmuligheter.
Det er store vinduer mot den flotte utsikten, og
direkte utgang til terrasse/hage mot sør.

God standard
•
•
•
•
•
•

Boligene leveres med god innvendig standard.
Kjøkken og garderobe er levert fra den lokale produsenten Bjerks Trevare.
Alle gulv. unntatt våtrom, leveres med hvitpigmentert 3-stavs parkett fra Kährs.
Baderommene er flislagt og har vegghengte toaletter.
I stuen leveres stålpipe med vedovn av type Lotus Prestige Basic.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning leveres komplett.

For komplett beskrivelse, se egen detaljert prosjektbeskrivelse.
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Med naturen
som nærmeste nabo
Sviland ligger omkranset av flott natur på alle
kanter.
Store friluftsområder, som Rogaland Arboret,
Melshei og turmålene Vedafjell, Hagafjell og
Sygno er nærområder. Høyeste punkt i bydelen
er Nuten på Nordland i Søredalen, 462 moh.
Rogaland Arboret er en turperle året rundt. Utrolig
vakkert er det når 140 slag rhododenrdon blomstrer.
Godt tilrettelagt med stier på kryss og tvers passer
Arboretet både for tur med barnevogn eller en
joggetur på mer kuperte stier.
Fra Arboretet er det direkte forbindelse til Melshei,
et stort skogsområde med et nett av turstier,
8 km lysløype og skiskytteranlegg.
Badeplasser på Sviland er blant annet
Svilandsfossen, Neshølen, Svihusvatnet og
Seldalsvatnet.
BMX
Sviland BMX-klubb er en av Norges største og
mest aktive klubber.
Med et anlegg som er blant Europas største og
mest moderne, holdes det flere store konkurranser
her i løpet av et år. Klubben har fostret både
europamestre og en verdensmester, og har aktive
medlemmer fra de yngste barna til godt voksne.
Foto: Kristin Nevøy Meland

Foto: Kristin Nevøy Meland
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Vi tar forbehold om mulige feil i brosjyren, og gjør oppmerksom på at foto/bilder er å betrakte som illustrasjoner.

Det er mange fordeler ved å kjøpe ny bolig
Lav dokumentavgift
Du betaler kun 2,5% dokumentavgift av
tomteprisen - ikke av hele kjøpesummen som
ved kjøp av brukt bolig. Her kan det være flere
ti-tusener å spare.
Ingen budrunder
Du slipper hektiske budrunder som kan øke
prisen vesentlig i forhold til hva den egentlig
er verdt. Du kjøper til fastsatt pris.
Ingen oppussing
Alt er nytt! Du slipper uforutsette utgifter
til oppussing og vedlikehold på mange år.

Fem års reklamasjonsrett
Boligen er bygget i forskriftsmessig stand.
Du har fem års reklamasjonsrett på boligen din.
Nytt er nytt! Det at ingen har bodd i boligen før
deg gir en helt spesiell følelse.

Om Nordbohus

Kontaktinfo

Nordbohus har kontorer over
hele landet og kjedekontor i
Trondheim. Vi er en av Norges
største boligleverandører, og tilbyr
både eneboliger, tomannsboliger,
garasjer, hytter og boligområder
med ulike bolig- og hustyper. Hvert
Nordbohuskontor består av dyktige
fagfolk med inngående kunnskap om
sitt lokalområde. Vår visjon er å ha de
mest fornøyde kundene.

Nordbohus Sandnes AS
Kvålkroken 4, 4323 Sandnes
Telefon: 51 97 80 20
www.nordbohus.no/sandnes
/NordbohusSandnes

Tomtene og infrastrukturen i dette prosjektet er tilrettelagt av Sandnes tomteselskap KF,
som utvikler gode og rimelige boligtomter på vegne av Sandnes kommune og boligbyggere.
Les mer på www.sandnes-tomteselskap.no

For mer informasjon, kontakt
Eivind Herigstad
Telefon: 412 51 874
e-post:
eivind.herigstad@nordbohus.no

skarp.no
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Lave bokostnader
Nye boliger er underlagt strenge krav til
isolasjon og varmegjenvinning etter de nyeste
byggeforskrifter. Dette betyr energieffektive
boliger som medfører lave kostnader til
oppvarming som igjen gir deg som forbruker
lavere månedlige kostnader.

