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Sandved Hageby
Effektive leiligheter nær Sandnes sentrum
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Din
aller
første
bolig?

Sentralt – nær byen.
I grønne omgivelser.
Sandved er en av Sandnes mest etterspurte
bydeler. Her skal vi bygge 12 meget kjekke
leiligheter i to størrelser. Perfekt for deg som
ønsker et godt og trivelig sted å bo.
På Sandved bor du nær sentrum. Men kanskje
like kjekt - her bor du nesten på landet.
Nærmeste nabo er grønne enger, bugnende
landskap og masse kjekke trenings- og
turmuligheter i umiddelbar nærhet. Det beste
av to verdener med andre ord.
Sandved er et etablert villastrøk. I tillegg er det
oppført flere nye boliger her i Sandved Hageby.
Det betyr mange, nye kjekke naboer. Og deg - i
den splitter nye leiligheten din.
Sandved Hageby har vært en stor suksess.
Leter du etter din aller første bolig, eller vil flytte
inn i noe splitter nytt bør du gripe muligheten nå.
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BB08

Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del
av standardleveransen. Avvik kan forekomme, også for utsiktsforhold.

BB07

BB08

Det du trenger. Og litt til. Det er leilighetene i Sandved Hageby. Her er hver
eneste kvadratmeter utnyttet og gir deg
en bolig du vil trives i. Og bo i lenge.
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2- og 3-roms
leiligheter

Delfelt BB07 består av seks
leiligheter. To av leilighetene er på
51 m². 24 av disse kvadratmetrene
er stue med åpen kjøkkenløsning.
De har ett soverom, romslig bad og
balkong eller uteplass om du velger
den i første etasje. I dette bygget er
det også fire leiligheter på rundt 62
m². Her er stuen og kjøkkenet nesten
28 m². To soverom gjør denne typen
ekstra praktisk og gir deg en bolig å
vokse i.
Nesten identiske leiligheter finner
du i delfelt BB08. Eneste forskjellen
er at dette bygget inneholder seks
leiligheter på rundt 62 m². Innholdet er som i BB07 med stor stue, to
soverom og et kjekt bad med plass
til vaskemaskin. Som i nabobygget
velger du leilighet i første etasje med
uteplass på bakkeplan, eller leilighet
i andre etasje med balkong.
Felles for alle er utvendig sportsbod
på litt over 5 m² og fast parkering i
anlegg under bakken.
Uansett hvilken størrelse du velger
er dette perfekt for deg som ønsker
å komme inn på boligmarkedet.

Det nærmeste
området er bilfritt
og du har fast
parkering i lukket
anlegg under bakken.
Her er det selvsagt
tilrettelagt for lading
av el-bil.
Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme, også for utsiktsforhold.
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Det benyttes Malmfuru med
100% kjerneved som ytterkledning

Kjerneved er den innerste delen av trestammen, og her er treet
så mettet av harpiks at du får et fasademateriele som er ferdig
impregnert fra naturens side. Dette er noe av grunnen til at
stavkirkene våre holder seg år etter år. Malmfuru er nemlig
brukt i konstruksjon av stavkirkene i Norge, men også vikingene
brukte malmfuru til å bygge båtene sine. Kledningen krever
fortsatt vedlikehold men i mindre grad enn normal kledning.
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BB08

Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme, også for utsiktsforhold.
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Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme, også for utsiktsforhold.

3D visualisering viser stue- og kjøkkenløsning i andre etasje fra type på 51 m2
Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme, også for utsiktsforhold.
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Lett å like. Lett
å være stolt over.
Lett å bo i.
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3D visualisering viser stue- og kjøkkenløsning i første etasje fra type på 62 m2
Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme, også for utsiktsforhold.
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Plantegning
1. etasje BB07
N

Entré/gang
6,1 m2

Soverom
6,5 m2

Bad
5,8 m2

Soverom
10,2 m2

BB08

Bod
2,8 m2

Entré/gang
7,5 m2

Entré/gang
7,5 m2

Soverom
11,7 m2

Bad
5,4 m2

Stue/kjøkken
23,6 m2

Uteplass

Soverom
6,3 m2

Stue/kjøkken
27,8 m2

Soverom
11,7 m2

Bad
5,2 m2

Stue/kjøkken
27,6 m2

Uteplass

Uteplass
f_G

P1

LEILIGHET 1

BRA 51,2 m2 | P-rom 47,3 m2

LEILIGHET 2

BRA 62,0 m2 | P-rom 62,0 m2

LEILIGHET 3

BRA 61,6 m2 | P-rom 61,6 m2
f_G

P4

Størrelse
1: 100
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Plantegning
2. etasje BB07
N

Entré/gang
6,1 m2

Soverom
6,5 m2

Bad
5,8 m2

Soverom
10,2 m2

BB08

Bod
2,8 m2

Entré/gang
7,5 m2

Entré/gang
7,5 m2

Soverom
11,7 m2

Bad
5,4 m2

Stue/kjøkken
23,7 m2

Balkong
5,2 m2

Soverom
6,3 m2

Stue/kjøkken
27,8 m2

Soverom
11,8 m2

Bad
5,2 m2

Stue/kjøkken
27,6 m2

Balkong
6,7 m2

Balkong
7,4 m2
f_G

P1

LEILIGHET 4

BRA 51,2 m2 | P-rom 47,5 m2

LEILIGHET 5

BRA 62,0 m2 | P-rom 62,0 m2

LEILIGHET 6

BRA 61,6 m2 | P-rom 61,6 m2
f_G

P4

Størrelse
1: 100
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Plantegning
1. etasje BB08
N

Soverom
6,4 m2

Soverom
6,5 m2

Soverom
6,4 m2

Entré/gang
7,5 m2

Entré/gang
7,5 m2

Soverom
11,7 m2

Bad
5,2 m2

Soverom
11,7 m2

Bad
5,2 m2

Entré/gang
7,5 m2

Soverom
11,7 m2

Bad
5,2 m2

BB07
Stue/kjøkken
27,6 m2

Stue/kjøkken
27,8 m2

Stue/kjøkken
27,6 m2

Uteplass

Uteplass

f_G

P1

LEILIGHET 1

BRA 61,6 m | P-rom 61,6 m
2

Størrelse
1: 100

Uteplass

2

LEILIGHET 2

LEILIGHET 3

BRA 62,0 m | P-rom 62,0 m
2

2

BRA 61,6 m | P-rom 61,6 m
2

f_G

P4

2
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Plantegning
2. etasje BB08
N

Soverom
6,4 m2

Soverom
6,5 m2

Entré/gang
7,5 m2

Soverom
11,7 m2

Bad
5,2 m2

Soverom
11,7 m2

Bad
5,2 m2

Entré/gang
7,5 m2

Soverom
11,7 m2

Bad
5,2 m2

BB07

Stue/kjøkken
27,6 m2

Stue/kjøkken
27,9 m2

Stue/kjøkken
27,7 m2

Balkong
6,6 m2

Balkong
6,1 m2

LEILIGHET 4

BRA 61,6 m | P-rom 61,6 m
2

Størrelse
1: 100

Soverom
6,4 m2

Entré/gang
7,5 m2

2

LEILIGHET 5

LEILIGHET 6

BRA 62,0 m | P-rom 62,0 m
2

Balkong
6,6 m2

2

BRA 61,6 m | P-rom 61,6 m
2

f_G

P1

f_G

P4

2
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Hyggelig kjøkken
med det du trenger

Et hyggelig kjøkken er lett å falle for.
Glatt hvit er en tidløs design som
dyrker de rene linjene. Vil du gi det
tidløse kjøkken et løft, og utfordre den
klassiske stilen, kan du prøve å bringe
sorte elementer inn i ditt kjøkken.
Glatt Hvit er en 16 mm robust
dekorskapdør som er belagt med
silkematt melamin. Det klassiske
kjøkkendesignet blir fullendt av et
kunststoffbånd som skapdørene er
kantet med.
Overflaten til dekorskapdørene består
av det slitsterke materiale melamin
som består av papir og lim, og som
er presset sammen og lagt på en
sponplate.

Enten det er
fredagstaco,
grandi eller den
deilige søndagsfrokosten som frister
mest er det viktig
med et godt planlagt
kjøkken. Det har vi
selvsagt ordnet!

Lunt og deilig
Det blir godt å bo i Sandved Hageby. Leilighetene i første etasje har
vannbåren varme i gulv i alle oppholdsrom og bad. I andre etasje er det
konvektor som sørger for et behagelig inneklima, samt varme i baderomsgulvet. Det er fjernvarme står for oppvarmingen. Dette er et vannbårent
system som utnytter klimanøytral overskuddsenergi, gjerne fra lokale
ressurser som for eksempel biobrensel, avfall og spillvarme fra industri.
Det er smart, klimavennlig og behagelig for deg som flytter inn her.
HILS PÅ HILDE
Hver morgen møter du Hilde på badet ditt. Baderomsinnredningen
Hilde blir levert fra Linn Bad og er på 80 cm. Det blir levert fliser på gulv
og i dusjsone. Se leveransebeskrivelse for fullstendig oversikt over
produkter og hva som er inkludert i leveransen.

Forus
Kvadrat

Sandved IL

Helgø Meny

Sentrum
Sandneshallen
Sandved skole
Gand kirke

HER
Asheimveien

FV44

Og så Folkvord. Med gardsutsalg, planteskole, grønne marker,
frodige enger og innbydende landskap. Her får du så mye mer enn
bare nærheten til byen. Du bor på en måte litt på landet. Allikevel
mest i byen.
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Sentrale Sandved. På toppen av byen med kort vei til det aller
meste. Skoler, barnehager, idrettsanlegg og butikker i gåavstand.
Et drøyt kvarter til sentrum med alle de servicetilbud du finner her.
Kort vei til Stavanger, Forus eller jæren via FV44.

Det er godt utbygd kollektivtransport i området. Sandneshallen
ligger en kort gåtur unna. Her er det klartevegg, turn, friidrett og
håndball. Utenfor er det fotballbaner. Dagligvarene handler du hos
Helgø Meny eller Rema 1000. Rikt utvalg og mange spennende
skatter fra lokale leverandører. Søndagsåpen butikk finner du hos
trivelige Gabbi & Di og skulle du mangle noe i nærområdet ditt
finner du det garantert i trivelige Sandnes.
Med livlige kafeer, spennende restauranter og en betydelig oppgradering har Sandnes sentrum de siste årene hatt en skikkelig
oppsving. Et rikt utvalg av spisesteder, nisjebutikker, spesialforretninger og kulturtilbud gjør at det skjer noe i sentrum så og si
hver dag. Og kveld.

Bo nær byen
og like ved kulturlandskapet
Kjenner du ikke Sandved kan vi fortelle deg at det er en liten
perle. Like ved kulturlandskap, nær Sandnes sentrum.

Nærområdet er rikt på naturopplevelser, stier
og treningsmuligheter. På med joggeskoa.

BB07
BB08
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Sandved
Hageby.
Det beste fra
to verdner.

Jadarhus Gruppen AS har sine røtter tilbake til 1995, og er i dag en
av stavangerregionens største boligbyggere. De siste årene har vi
ytterligere styrket vår organisasjon med nye, dyktige og erfarne
medarbeidere som skal lede oss inn i fremtiden.
Totalt er vi 40 ansatte. Målet har alltid vært å bygge stadig bedre,
finere og mer energieffektive boliger til priser folk flest har råd til.
EN SAMFUNNSENGASJERT BOLIGBYGGER
Jadarhus bygger boliger, og er med i den store dugnaden der samfunnet bygges. Vi har derfor lange tradisjoner som sponsor, både
innen idrett og andre deler av frivillighetslivet.
Jadarhus er stolt sponsor av:
Sandnes Idrettslag, friidrett
Ålgård FK
Ålgård Håndball
Klepp IL
Viking fotball
Frøyland IL
Sandnes Røde Korps Hjelpekorps, ny mannskapsbil.

Det er vi i Aktiv som selger leilighetene
i Sandved Hageby
Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om disse
kjekke leilighetene. Har du en bolig du ønsker å selge så hjelper vi
deg med det også!
GEIR HELGELAND
Partner / Eiendomsmegler MNEF
Mobil 45 00 77 62 | E-post geir.helgeland@aktiv.no
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Velkommen
hjem!

Interessert i Sandved Hageby? Da kan det være
smart å ta kontakt med oss i dag!
jadarhus.no

