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NYE LEILIGHETER
MED STORE UTEPLASSER
TANANGER
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KLAR FOR NY LEILIGHET MED
STOR TERRASSE? GRIP SJANSEN
I SKIBMANNSHAGEN!
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3D-illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer
som ikke er en del av standardleveransen.

BYGG C

NÅ BLIR DET SNART ENDA
BEDRE Å BO I TANANGER!

BYGG D
BYGG A

Skibmannshagen skal oppføres på adressen
BYGG B

Skibmannsvegen 1, der Rema 1000 holder til
i Tananger sentrum i dag. Den nye flotte Remabutikken kommer på bakkeplan i bygg A og får
et areal på nesten 1000 m2. Det blir inngang fra
Skibmannsvegen og god kundeparkering under
atriumet. Det er også signert avtale med Pizzabakeren, som skal inn på bakkeplan. Herlig pizza,
kun en heistur unna!
Første trinn består av bygg A og B. Det er
prioritert å utvikle store leiligheter med praktiske
planløsninger og romslige balkonger og takterrasse. Bygg A vender mot sør og får 17
leiligheter fra ca. 53 til 163 m2. Bygg B vender
mot vest, altså mot Skibmannsvegen. I dette
bygget kommer sju leiligheter fra ca. 53 til 112 m2.
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3D-illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer
som ikke er en del av standardleveransen.
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PÅ TIDE Å TA STEGET
OVER I LEILIGHET?

Mange har ventet på nye, store leiligheter
i Tananger sentrum – nå er muligheten her.
Blant de mange som tidlig meldte sin
interesse for dette prosjektet, er flere
allerede bosatt i Tananger. De forteller om
høy trivsel, en trygg og fredelig tilværelse
og at de aldri kunne tenkt seg å bo et
annet sted enn nettopp Tananger.

Å ta steget fra en enebolig hvor man har
bodd i mange år og flytte inn i en moderne
leilighet, er ofte en tanke man må bruke tid
på å bli vant med. Likevel, når valget først
er tatt så kan man glede seg til en hverdag
med mer tid til å nyte, dyrke hobbyer og
gode stunder med venner, barn og barnebarn. Er det din tur nå?
Leilighet A502

3D-illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer
som ikke er en del av standardleveransen.
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DRA TIL SJØS, SÅ FINT
DET ER I TANANGER HAVN!

Det er ca. 5 minutter å gå fra
Skibmannshagen til Tanangers
idylliske havnemiljø. Kanskje
har du allerede båtplass, eller er
det på tide å skaffe seg en?
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Tananger Havn er kjent for å være en av de fineste og tryggeste i hele
distriktet, og som en av de koseligste. Det er Tananger Båtforening som
styrer og steller med båtplassene og sørger for å holde området i stand.
Det er mye liv i havnen og mange trivelige båtfolk du kan slå av en prat med.
Har rekefiskelykken slått til, så er det mulig å stikke nedom for å handle
ferske reker i havnen. Krabber kan du kanskje også få kjøpt – anbefales!
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FRA SKIBMANNSHAGEN ER DU ALDRI LANGT
UNNA DE GODE OPPLEVELSENE. HAVNEN, BUTIKKER
OG NATUREN ER EN HEISTUR UNNA.
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3D-Illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av
standardleveransen. Møblering, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke
endelig prosjektert og avvik fra illustrasjonen vil forekomme.

ET FELLES UTEOMRÅDE
DU VIL TRIVES I

Ordet «hage» er en naturlig del
av prosjektnavnet «Skibmannshagen». Mellom byggene kommer
en stor og lun atriumsløsning på
ca. 1 400 m2 til din disposisjon.
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Selve utomhusplanen, med beplanting, gangstier og møblering, er utarbeidet av
landskapsarkitekter i Sweco, som holder til på Forus. Det er blant annet planlagt flere
sittegrupper og gode gressplener som kan fungere som møtesteder og oppholdssoner.
Det er lagt vekk på å utnytte de gode solforholdene, slik at dette blir et lunt og trivelig
område hvor byggene skjermer godt for vind.
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3D-illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer
som ikke er en del av standardleveransen.

BYGG A:
17 GLIMRENDE
MULIGHETER!

Leilighetene i dette bygget
får sørvendte uteplasser fra
ca. 17 til 100 m2!

I bygg A er hele sju av 17 leiligheter fra cirka 110 til 163 m2 BRA og med terrasser fra
ca. 30 til 100 m2. De 10 siste i dette bygget fra 75 til 91 m2 BRA og disse får balkonger fra
17 til 22 m2. Her får du plass til å lage mat og spise utendørs sammen med familie og venner
og muligheten til å lage din egen oase med grønne planter og fargerike blomster.

Det vil bli endringer i utforming av fasaden i 1. etasje. Endringene får ikke følger for boligetasjene.
Kontakt megler for oppdaterte fasadetegninger for denne etasjen.
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3D-illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer
som ikke er en del av standardleveransen.

Leilighet A404
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Leilighet A402
3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er24
en del av
standardleveransen. Hvitevarer på kjøkken inngår ikke i standardleveransen.
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Leilighet A402

3D-illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer
som ikke er en del av standardleveransen.
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3D-illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer
som ikke er en del av standardleveransen.

Leilighet A402
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BYGG B: AREALEFFEKTIVT
ELLER ROM FOR MER – DITT VALG
Med fire leiligheter i 2. etasje og tre leiligheter i 3. etasje, blir bygg
B et sted der alle kjenner alle. Godt, trygt og oversiktlig.
De tre toppleilighetene får herlige uteplasser. Den største får
vestvendt balkong på ca. 30 m2, de to andre får vestvendte
balkonger på ca. 13 og 14 m2. I 2. etasje i bygg B kommer fire
leiligheter fra ca. 53 til 75 m2 BRA. Alle disse får vestvendte
balkonger med størrelser fra 12 til 21 m2.
3D-illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer
som ikke er en del av standardleveransen.

3D-illustrasjon leilighet B302.
Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen.
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3D-illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer
som ikke er en del av standardleveransen.

Leilighet B302
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LEILIGHETER MED ALLE
DE RIKTIGE LØSNINGENE
Vi vil du skal få det behagelig, trygt og
vakkert fra første dag i Skibmannshagen.
Derfor får du flere klassiske, estetiske
interiørløsninger som gjør det lett å innrede
smakfullt. Eksempelvis kommer det
en-stavs eikeparkett på gulv, listefri overgang fra vegg til tak og lyse vegger og
innerdører. Har du lyst på kontrastfarge
på en av veggene eller andre spesifikke
tilvalgsønsker – ta kontakt.
Bildene her er fra et annet nytt
Masiv-prosjekt der store deler av standardleveransen er tilsvarende som i Skibmannshagen, eksempelvis parkett, lister, fliser,
veggfarge og listefri overgang vegg/tak.

Det leveres en-stavs eikeparkett og
eikelister som standard i Skibmannshagen. Skulle du ha ønske om en
annen leveranse til gulv – ta kontakt!

Listefrie overganger
mellom vegg og tak og
innfelt belysning skaper
eleganse og rene linjer.

CATAWBA
Lyst og lekkert! Vegger, vinduslister,
karmer og innerdører leveres i lys
utførelse. Det blir mulig å velge
kontrastfarge på en vegg i stuen –
fortell oss hvordan du vil ha det.
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Standard innerdør
leveres hvit med «speil».

På badegulv leveres
20x20 cm grå fliser, i
dusjen kommer 10x10
cm fliser i nedsenket
område og på veggene
monteres 20x40 cm
hvite fliser.
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KJØKKENET – DER
ØYEBLIKKENE SKAPES
Et godt kjøkken må gi rom for arbeid og småbarnsaktiviteter, omsorg og livskvalitet. Et kjøkken med skreddersydde løsninger har blitt en verdifull del av folks hverdagsliv,
og skal kjennes både trygt og fornuftig. Men ved siden av
å være leilighetens knutepunkt egner det seg utmerket til
sosiale stunder i gode venners lag. Kjøkkenet er hjemmets
hjerte - der øyeblikkene som teller skapes.

UNO FRA SIGDAL
I Skibmannshagen skal Sigdal levere innredning til kjøkken.
Sigdal er en etablert merkevare som har eksistert siden
1950, og er anerkjent som en av de fremste i sitt fag.
Vi har valgt modellen Uno i hvit utførelse som standard
til Skibmannshagen, men Sigdal tilbyr denne modellen
i hele 18 ulike farger. Her får du valgfrihet!
Vi vet at kjøkken er utrolig viktig for deg, så du kan også
velge tre andre kjøkkenmodeller fra Sigdal – uten tillegg
i pris. Dette er modellene Sand, Nordisk og Fjell. Hvis du
ønsker å se nærmere på kjøkkenmodellene du kan velge
blant, så ta turen til Studio Sigdal Stavanger på Forus.
Her får du nærmere 1000 m2 med flotte utstillinger med
kjøkken, bad og garderobe. Dyktige kjøkkenkonsulenter
står klare til å vise deg alle finessene, så stikk innom og la
deg inspirere.

Illustrasjonsfoto av Sigdal Nordisk
Illustrasjonsfoto av Sigdal Uno.
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Illustrasjonsfoto av Sigdal Uno Palett.
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FREMTIDEN ER HER!

Når du flytter inn i din nye leilighet i Skibmannshagen får du kontroll og komfort fra dag én. Med
smarthus fra Futurehome kan du enkelt styre
innetemperaturen med en app på telefonen din,
uansett hvor i verden du befinner deg har du full
oversikt. Leiligheten deles inn i to varmesoner slik
at du kan ha forskjellig temperatur i for eksempel
soverom og stue.
Leilighetene leveres også med en modusbryter
og Smarthub inkludert. Modusbryteren plasseres
ved inngangsdøren og med denne kan du enkelt
velge blant fire forhåndsinnstillinger for temperaturer: hjemme-, borte-, ferie- og nattmodus.
Enklere blir det ikke når du er på farten – bra for
miljøet og strømregningen er det også.
Med Smarthuben, som er selve «hjernen» i smarthuset ditt, kan du få flere smarte funksjoner som
gjør livet enkelt. Eksempler på andre smarthusfunksjoner du kan bestille som tilvalg, er smart
dørlås, lysstyring og enkel alarm – alt kan styres
via den brukervennlige appen.
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FIBER FRA GET
OG ELBILLADING
FRA SMARTLY!

I Skibmannshagen får du et topp moderne fibernett
som sikrer at du og din husstand får alt du trenger av
fart, kapasitet og stabilitet. Get leverer hastigheter fra
75-1000 Mbps, og tester nå ut morgendagens hastigheter med opp til 10 Gbps. Med Gets TV-løsninger får
du tilgang til et av Norges beste og mest fleksible
TV-produkt. I en egen valgmeny kan du sette sammen
din egen underholdningspakke blant et stort utvalg
strømmetjenester og TV-kanaler. Det blir opp til sameiet
å avgjøre hvilken av Gets TV-løsninger som bestilles.

OVERSIKTLIG ELBILLADING
Skibmannshagen får garasjeanlegg med sportsboder
i underetasjen. Alle parkeringsplasser tilrettelegges
med et moderne anlegg for lading av elbil. For å kunne
lade bestiller du din egen elbillader før du flytter inn.
Det monteres en smart elbillader som vet hvem du er.
Det innebærer at kun du betaler for ditt ladeforbruk
når du benytter deg av din egen lader.
Et moderne ladeanlegg og smarte ladere gjør at
løsningen hjelper til med å holde kontroll på det totale
energiforbruket i bygget. Dette er bra for deg, for
miljøet og gir mindre arbeid for de som sitter i styret.
Vi har avtalt en god pris på laderen for deg.
Du kan velge å betale denne kontant, eller nedbetale
den rentefritt over ditt strømabonnement.
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ROM FOR SELSKAPELIGHETER OG GJESTER
Vi ønsker at Skibmannshagen skal bli
et sted der beboerne trives sammen og
hvor nye vennskapsbånd kan knyttes.
Derfor har vi satt av plass til et eget
fellesrom på bakkeplan i bygg D, et rom
der beboerne kan samles til alt fra
julelunsj til sameiemøter. Fellesrommet
utstyres med et kjøkken og sameiet
kan selv velge hvordan rommet skal
møbleres. Du som beboer kan også leie
lokalet når du skal feire et jubileum
eller bare samle familie og venner til en
uhøytidelig feiring av det gode liv
i Skibmannshagen.

Bad

5,3 m2

Gjesterom
14,3 m2

V.F.

3,1 m2

Fellesrom

Skibmannshagen får også en gjestehybel på bakkeplan i bygg D. Denne får
egen inngang slik at gjestene dine kan
komme og gå som de vil. Med gjestehybel klarer du deg godt uten det ekstra
soverommet som du ellers ville hatt
behov for, for eksempel når barn
kommer hjem for helgen eller når gamle,
gode venner kommer langveisfra.

WC

5,2 m2

WC

5,8 m2
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3D-illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer
som ikke er en del av standardleveransen.

Selskapslokale
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Gjestehybel

3D-illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer
som ikke er en del av standardleveransen.
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Blokk B

1400 m2
C +13,4

3 etasjer
C +20,5

Blokk A
3 etasjer
C +12,4

C +21,1

4 etasjer

5 etasjer C +27,6

BLOKK A
5 etasjer

terrasser

trapp/heis

4 etasjer

Skibmannshagens fire bygg
rammer inn og skjermer
fellesområdene på en fin måte.
Dette arealet heves i forhold
til gatenivå slik at leilighetene
i 2. etasje får trappefri adkomst til den koselige hagen,
som også får heis ned til
Rema-butikken.

terrasser

3 etasjer

4 etasjer

C +24,4

Felles grønt

4 etasjer

BLOKK B

SITUASJONSPLAN

BLOKK D

Snarvei til butikken

terrasser

trapp/heis

Blokk D

åpen

3 etasjer C +21,1

terrasser

terrasser
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PLANTEGNINGER
BLOKK A
Samtlige leiligheter i bygg A får
store vindusflater, solrike uteplasser
og utsikt mot sør. Med størrelser fra
ca. 53 til 163 m2 får du mange store
leiligheter å velge blant.
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Leilighet A 2 01

Leilighet A 2 02

74,7 m 2 BRA
Utskriftsdato: 09.12.2019
72,1 m 2 P-rom
16,3 m 2 Terrasse
10,0 m 2 Innglasset terrasse

74,9 m 2 BRA
73,4 m 2 P-rom
Utskriftsdato: 01.04.2020
Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen
mars2020.pln
Utskriftsdato: 01.04.2020
14,2
m 2 Terrasse
18,1 m 2 Innglasset terrasse

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen mars2020.pln

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen mars2020.pln

Utskriftsdato: 01.04.2020

Teknisk
1,7 m2

Teknisk

Soverom

Leilighet A-202

1,7 m2

11,2 m2

113,8 m2

Leilighet A-202

Gang

P-rom: 113,8 m2

Leilighet A-201

2

74,9 m

9,4 m2

5,8 m2

Teknisk

Gang

1,0 m2

9,4 m2

Soverom
7,1 m

Bad

6,6 m2

11,2 m2

P-rom: 72,1 m2

P-rom: 73,4 m2

Soverom

Soverom

74,7 m2

2

Soverom
7,1 m2

Gang
8,0 m2

Bad
4,3 m2

Stue / kjøkk

Bad

34,3 m2

Vask/bod

4,5 m2

3,2 m2

Bad

Vask/bod

4,5 m2

3,2 m2

Stue / kjøkken
34,3 m2

Bad

4,3 m2

Soverom
12,3 m2

Stue / kjøkken

Stue / kjøkken
34,0 m2

34,0 m2

Terra
14,2

Innglasset terrasse
18,1 m

Innglasset terrasse

Terrasse

14,2 m2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

FASADE MOT TANANGER RING
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2. etasje
SIGN.

KORREKSJON

5

2. BLOKK
etasjeA
REV. DATO

PROSJEKT

10,0 m2

Terrasse

N

REV. DATO

Innglasset terrasse

16,3 m2

10,0 m2

16,3 m2

N

Terrasse

2

PROSJEKT

TITTEL

5

4

SIGN.

N

3

KORREKSJON

2

1

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1
Leilighet A-201

0

For kjøkkeninnredning og baderomsinnre
Øvrig møblering og garderobeskap er ba
For øvrig vises det til beskrivelse og roms
det fremkomme mindre justeringer på de
installasjoner og/eller utførelse av bygget
for tekniske installasjoner.

N

og baderomsinnredning
henvises det til egne tegninger.
4 For kjøkkeninnredning
3
2
1
0

ØvrigFASADE
møbleringMOT
og garderobeskap
bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
2. BLOKK
etasjeA
TANANGERerRING
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
REV. DATO
SIGN.
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere
vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.
PROSJEKT

KORREKSJON

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1
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TITTEL

5

4

3

Leilighet
A-202
2
1

0

Leilighet A 2 0 3
53,0 m 2 BRA
53,0 m 2 P-rom
Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen mars2020.pln
16,9 m 2 Terrasse

Leilighet A 2 0 4

Utskriftsdato: 01.04.2020

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen mars2020.pln

Utskriftsdato: 01.04.2020

Soverom

Soverom
9,3 m

73,9 m 2 BRA
73,9 m 2 P-rom
Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen mars2020.pln
Utskriftsdato: 01.04.2020
13,1 m 2 Terrasse
11,6 m 2 Innglasset terrasse

Utskriftsdato: 01.04.2020

Gang

9,3 m2

Gang

2

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen mars2020.pln

10,0 m2

10,0 m2

Soverom

Teknisk

Soverom

2

7,5 m

7,9 m2

G

12,1 m2

12,1 m2

1,5 m2

Teknisk

Soverom

Gang

1,5 m2

Bad
Ba
ad

4,6
6 m2

Bad
Ba
ad

Bad

Vaskerom

4,6
6 m2

3,7 m2

Bad

5,6 m

5,6 m2

2

Stue / kjøkken
24,9 m2

Stue/kjøkken

Stue / kjøkken

34,1 m2

24,9 m2

Terrasse
13,1 m2

Terrasse
16,9 m

Terrasse
13,1 m2

Terrasse
16,9 m

Innglasset terrasse
11,6 m2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
2. etasje
FASADE MOT TANANGER
RING
BLOKK
A
det fremkomme
mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket
himling/
innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.
REV. DATO
KORREKSJON
SIGN.
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1

2

N

N

Innglass

2

PROSJEKT

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1

TITTEL

Leilighet A-203

5

4

3

2

1

5

4
N

N

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
1 møblering
0 og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
Øvrig
For øvrig visesRING
det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende
tegninger,
og ved bygging kan
2.
etasje
FASADE MOT TANANGER
BLOKK
A
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
REV. DATO
KORREKSJON
SIGN.
for tekniske installasjoner.

3

2

59
0

For kjøkkeninnredning og baderomsin
Øvrig møblering og garderobeskap er
For øvrig vises det til beskrivelse og ro
det fremkomme mindre justeringer på
installasjoner og/eller utførelse av byg
for tekniske installasjoner.

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1

PROSJEKT

TITTEL

5

4
3
2
Leilighet
A-204

1

0

Leilighet A 2 05

Leilighet A 2 0 6

91,0 m 2 BRA
91,0 m 2 P-rom
Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen mars2020.pln
Utskriftsdato: 01.04.2020
14,7 m 2 Terrasse
11,3 m 2 Innglasset terrasse

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen mars2020.pln

108,2 m 2 BRA
105,5 m 2 P-rom
45,2 m 2 Terrasse
10,8 m 2 Innglasset terrasse

Utskriftsdato: 01.04.2020

Soverom

12,5 m2

Soverom

2,2 m2

7,7 m2

9,1 m2

12,9 m2

Bod

7,7 m2

9,1 m2

12,9 m2

Soverom

Gang

Soverom

Soverom

Gang

Soverom

12,5 m

2

Gang

Vaskerom
askerom

11,0 m2

5,2 m2

Bad

5,2 m2

Bad

WC

1,7 m2

5,2 m2

WC

1,7 m2

WC

Bod/vaskerom
2

4,6 m

1,8 m

Soverom

Bod/vaskerom

Soverom

Bad

2

8,6 m2

5,8 m2

8,6 m2

4,6 m2

Stue/kjøkken

Soverom

45,8 m2

8,0 m2

Stue/kjøkken
45,8 m2

Soverom
8,0 m2

Stue / kjøkken
48,1 m2

Innglasset terrasse

Terrasse

11,3 m2

Innglasset terrasse

45,2 m2

Terrasse

11,3 m2

Terrasse

14,7 m2

45,2 m

Innglasset terrasse
10,8 m2

2

Terrasse
14,7 m2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

N

N

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
etasje
FASADE MOT
TANANGER
RING
BLOKK
A
det fremkomme
mindre
justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket2.
himling/
innkassinger
for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.
REV. DATO
KORREKSJON

5
N

SIGN.

60
2. etasje

PROSJEKT

5

TITTEL

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1
4

3

2

Leilighet A-205

1

0

4

For kjøkkeninnredning og baderomsinnr
Øvrig møblering og garderobeskap er b
For øvrig vises det til beskrivelse og rom
det fremkomme mindre justeringer på d
installasjoner og/eller utførelse av bygge
for tekniske installasjoner.

N

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
3 møblering
2 og garderobeskap
1
0 er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
Øvrig
For
øvrig vises
detTANANGER
til beskrivelseRING
og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger,
og
ved bygging
kan
FASADE
MOT
A
2.BLOKK
etasje
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
REV. DATO
KORREKSJON
SIGN.
for tekniske installasjoner.
PROSJEKT

61
5

4

TITTEL

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1
3
2
1
Leilighet
A-206

0

Leilighet A3 01

Leilighet A3 02

74,6 m 2 BRA
72,0
m 2 P-rom
Filnavn: 2017-446
Skibmannsvegen
Redusert kjeller2.pln
Utskriftsdato: 09.12.2019
2
5,1 m Balkong
11,1 m 2 Innglasset balkong

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

113,8 m 2 BRA
Filnavn: 2017-446
Skibmannsvegen
Redusert kjeller2.pln
Utskriftsdato: 09.12.2019
113,8
m 2 P-rom
11,1 m 2 Balkong
19,6 m 2 Innglasset balkong

Utskriftsdato: 09.12.2019

Teknisk

Utskriftsdato: 09.12.2019

Teknisk
1,7 m2

1,7 m2

Soverom
11,2 m

11,2 m2

Soverom

8,0 m2

Soverom

Soverom

8,0 m2

2

WC

Gang

Gang
9,4 m

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

3,6 m2

Soverom

Soverom
7,1 m

Vaskerom / bod

1,5 m2

9,4 m2

2

7,1 m2

Bad

Bad

2

Bad

Bad

4,5 m2

4,5 m2

Vask/bod

6,2 m2

Gang

6,2 m2

8,3 m

2

Vask/bod
3,2 m2

Garderobe/gang

3,2 m2

Garderobe/gang
11,1 m

2

11,1 m2

Stue / kjøkken
59,5 m

Stue / kjø
59,5 m2

2

Stue / kjøkken
34,0 m2

Soverom

Stue / kjøkken
34,0 m

11,0 m2

2

Soverom
11,0 m2

Balkong
5,1 m2

Innglasset balkong

Balkong
11,1 m2

19,6 m2

Innglasset balkong
11,1 m2

Balkong
Balkong

11,1 m2

Innglasset balkong

5,1 m2

11,1 m2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

N

N

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere
vertikale
innkassinger/sjakter
3.
etasje
FASADE MOT
TANANGER
RING
BLOKK
A
for tekniske
installasjoner.
REV. DATO

62
3. etasje

PROSJEKT

5
TITTEL

SIGN.

4

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
mindre
3
2det fremkomme
1
0 justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
3.
etasje
FASADE MOT
RING
BLOKK
A
for TANANGER
tekniske installasjoner.

KORREKSJON

Jons Minde Eiendom AS
4 Skibmannsvegen
3
2
11
0
Leilighet A-301

5N

N

REV. DATO

63
3. etasje

For kjøkkeninnredning og baderomsinn
Øvrig møblering og garderobeskap er
For øvrig vises det til beskrivelse og ro
det fremkomme mindre justeringer på
installasjoner og/eller utførelse av bygg
for tekniske installasjoner.

A R K IT EK T ER

Langgt. 30
4306 SANDNES

PROSJEKT

5
TITTEL

SIGN.

KORREKSJON

Jons Minde Eiendom AS
4
3
2
0
Skibmannsvegen
11
Leilighet A-302

Leilighet A3 0 3
Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Leilighet A3 0 4
Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

91,1 m 2 BRA
91,1 m 2 P-rom
3,8 m 2 Balkong
11,6 m 2 Innglasset balkong

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

91,0 m 2 BRA
91,0 m 2 P-rom
3,6 m 2 Balkong
11,6 m 2 Innglasset balkong

Utskriftsdato: 09.12.2019

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Soverom
12,9 m2

Soverom

Soverom

Gang

7,7 m2

12,9 m2

9,1 m2

Soverom

7,7 m2

9,1 m2

12,9 m2

9,1 m2

Soverom

Gang

Soverom

Gang

7,7 m2

Soverom
12,9 m2

Bad

WC
Bod/vaskerom

5,2 m2

1,7 m2

Bad

WC

3,9 m2

Bod/vaskerom
3,9 m

Bad

5,2 m2

WC

5,2 m2

1,7 m2

1,7 m2

2

Bad

Bod/vaskerom

5,2 m2

3,9 m2

Stue/kjøkken
45,8 m2

Stue/kjøkken
45,8 m2

Stue/kjøkken
45,8 m2

S

4

Balkong
3,8 m2

Balkong

Innglasset balkong

3,8 m2

11,6 m2

Innglasset balkong
11,6 m2

Balkong

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

REV. DATO

5

3. etasje
REV. DATO
PROSJEKT

SIGN.

64

PROSJEKT

KORREKSJON

Jons Minde Eiendom AS

N

5

3.
etasje
BLOKK
A

FASADE MOT TANANGER RING

TITTEL

4

SIGN.

3

Innglasset balko

3,6 m2

11,6 m2

11,6 m2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
For kjøkkeninnredning og baderomsinn
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
Øvrig møblering og garderobeskap er
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
For øvrig vises det til beskrivelse og ro
N
For
kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
tekniske
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for
det fremkomme mindre justeringer på
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
installasjoner og/eller utførelse av bygg
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
for tekniske installasjoner.
for
tekniske installasjoner.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan

N

N

Balkong

Innglasset balkong

3,6 m2

det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

4

3

2

1

0

3.
etasje
BLOKK
A

FASADE MOT TANANGER RING

2

KORREKSJON

1

0

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1
Leilighet A-303

5
REV. DATO

3. etasje
REV. DATO
PROSJEKT

SIGN.

65

3

2KORREKSJON
1

TITTEL

Leilighet A-304

A R K IT EK T ER

4306 SANDNES

SIGN.

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1

KORREKSJON

Jons Minde Eiendom
AS
Langgt. 30

4

PROSJEKT

0

Leilighet A3 05

Leilighet A4 01

108,2 m 2 BRA
Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln
Utskriftsdato: 09.12.2019
105,5 m 2 P-rom
18,0 m 2 Balkong
10,8 m 2 Innglasset balkong

74,6 m 2 BRA
Utskriftsdato: 09.12.2019
72,0 m 2 P-rom
5,1 m 2 Balkong
11,1 m 2 Innglasset balkong

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Teknisk
1,7 m2

Te

Bod

Bod

2,2 m2

2,2 m2

Soverom
12,4 m2

Gang

4,1 m

11,2 m

2

Gang

Soverom
12,4 m2

Vaskerom

12,3 m2

1,

Soverom

Gang

2

12,3 m

9,4 m2

Vaskerom

2

4,1 m2

Soverom
7,1 m2

5,7 m2

1,8 m2

5,7 m2

1,8 m2

Bad

WC

Bad

WC

Soverom

Soverom

11,9 m2

11,9 m2

Bad

4,5 m2

Stue / kjøkken

3,2 m2

Stue /

Stue / kjøkken

52,3 m2

Stue / kjøkken

Vask/bod

34,0 m2

34,0 m2

52,3 m2

Balkong
18,0 m2

Balkong
18,0 m2

66

PROSJEKT

5

4
TITTEL

SIGN.

KORREKSJON

Innglasset balkong

5,1 m2

10,8 m2

REV. DATO

REV. DATO

5,1 m2

Innglasset balkong

SIGN.

N

5

4

3

2

N

1

0

4. etasje
BLOKK A

FASADE MOT TANANGER RING
REV. DATO

67

4. etasje

PROSJEKT

A R K IT EK T ER

REV. DATO
PROSJEKT

SIGN.

For kjøkkeninnredning og baderomsinn
Øvrig møblering og garderobeskap er
For øvrig vises det til beskrivelse og ro
det fremkomme mindre justeringer på
installasjoner og/eller utførelse av bygg
for tekniske installasjoner.

Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

KORREKSJON

Jons Minde Eiendom AS
3
2
1
0
Skibmannsvegen 1
Leilighet A-305

11,1 m2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.
For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.
3.
etasje
FASADE MOT TANANGER RING
BLOKK
A

3. etasje

Balkong

10,8 m2

Balkong

N

N

Innglasset balkong

KORREKSJON

Langgt. 30
4306 SANDNES

TITTEL

5

SIGN.

KORREKSJON

4 Minde
3 Eiendom
2
1AS
Jons
Skibmannsvegen 1

Leilighet A-401

0

Leilighet A4 02

Leilighet A4 0 3

113,8 m 2 BRA
113,8 m 2 P-rom
Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln
Utskriftsdato: 09.12.2019
11,1 m 2 Balkong
19,6 m 2 Innglasset balkong

91,1 m 2 BRA
Utskriftsdato: 09.12.2019
91,1 m 2 P-rom
3,8 m 2 Balkong
11,6 m 2 Innglasset balkong

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Soverom
12,9 m2

Soverom

Soverom

8,0 m

8,0 m2

2

Soverom

Vaskerom / bod

Vaskerom / bod

Gang

7,7 m2

3,6 m2

9,1 m2

Soverom

WC

3,6 m2

WC

Ga

7,7 m2

1,5 m2

9,1

1,5 m2

Bad

8,3 m2

Gang

6,2 m2

Bod/vaskerom
3,9 m

11,1 m

1,7 m

5,2 m2

Bod/vaskerom

2

3,9 m

1,7 m2

2

Stue/kjøkken

59,5 m2

45,8 m2

Stue / kjøkken
59,5 m

WC

2

Stue / kjøkken

11,1 m2

2

WC

8,3 m2

Garderobe/gang

Garderobe/gang

Bad

Gang

6,2 m2

Bad

2

Soverom
11,0 m2

Soverom
11,0 m2

Innglasset balkong
19,6 m2

Balkong

Innglasset balkong

11,1 m2

19,6 m2

Balkong
3,8 m2

Balkong

Balkong

11,1 m2

3,8 m2

N

N

68
4. etasje

PROSJEKT

TITTEL

5

SIGN.

N

5

4

3

2

N

4. etasje
BLOKK A

FASADE MOT TANANGER RING
REV. DATO

0

4. etasje
REV. DATO
PROSJEKT

SIGN.

For kjøkkeninnredning og baderomsinn
Øvrig møblering og garderobeskap er
For øvrig vises det til beskrivelse og ro
det fremkomme mindre justeringer på
installasjoner og/eller utførelse av bygg
for tekniske installasjoner.

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske
installasjoner.
1
0

KORREKSJON

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen
1 1
4
3
2
Leilighet A-402

11,6 m2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
4. etasje
FASADE MOT TANANGER
BLOKK
installasjonerRING
og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere
vertikaleA innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.
REV. DATO

Innglasset balkong

69

PROSJEKT

A R K IT EK T ER

KORREKSJON
Langgt.
30
4306 SANDNES

TITTEL

5

SIGN.

KORREKSJON

4 Minde
3 Eiendom
2
1AS
Jons
Skibmannsvegen 1

Leilighet A-403

0

Redusert kjeller2.pln

Leilighet A4 0 4

Leilighet A 501

136,2 m 2 BRA
128,2 m 2 P-rom
49,1 m 2 Terrasse
13,4 m 2 Innglasset terrasse

107,3 m 2 BRA
102,2 m 2 P-rom
60,9 m 2 Terrasse 1
14,8 m 2 Terrasse 2

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Utskriftsdato: 09.12.2019

Soverom

Bod

Vaskerom

3,4 m2

5,8 m2

Garderobe
Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Bod

2,9 m

7,1 m2

Utskriftsdato: 09.12.2019

11,1 m2

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Soverom

2

Bad

Bad

4,9 m2

13,4 m2

Gang

3,5 m2

Utskriftsdato: 09.12.2019

9,7 m2

Innglasset
Bad

7,6 m2

Soverom

Bod

13,0 m2

3,4 m

Gang

3,1 m2

7,5 m2

Vaskerom

2

Garderobe

Bod

5,8 m2

9,7 m

Stue/kjøkken

Bad

57,7 m2

7,4 m

2

Bod

3,6 m2

Innglasset
13,4 m

7,1 m2

Soverom

2,9 m2

2

Bad

2

Bad

4,9 m2

Gang

3,5 m2

13,0 m2

Terrasse
49,1 m2

Soverom

TV-stue
9,4 m

16,3 m2

2

terrasse

Stue/kjøkken

14,8 m2

Stue/kjøkkenBad

57,7 m2

56,6 m2

terrasse

7,4 m2

60,9 m2

Terrasse
49,1 m2

Soverom

TV-stue

16,3 m2

9,4 m2

terrasse
14,8 m2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom
kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for
tekniske installasjoner.

For kjøkkeninnredning
og baderomsinnredning
henvises det til egne tegninger.
For
kjøkkeninnredning
og baderomsinnredning
henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
Øvrig
og garderobeskap
er bruksareal,
bare vistBRA,
som
illustrasjon
og er
ikke og
inkludert
i leveransen.
For øvrigmøblering
vises det til beskrivelse
og romskjema. Oppgitt
er basert
på foreliggende
tegninger,
ved bygging
kan det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom
innkassingerog
for tekniske
installasjoner
og/eller bruksareal,
utførelse av byggetekniske
detaljer.
Det kan
bli nødvendig med
ytterligere vertikale
innkassinger/sjakter
kan bliøvrig
levert med
nedsenket
himling/
For
vises
det
til
beskrivelse
romskjema.
Oppgitt
BRA, er
basert
påogså
foreliggende
tegninger,
og ved
bygging kanfor
tekniske installasjoner.
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

N
REV.

DATO

KORREKSJON

SIGN.

PROSJEKT

Jons Minde Eiendom AS

5

e

4

3

2

1

0

NLeilighet
MÅL

A-404
DATO

1:100

Jons Minde Eiendom AS

5

5. etasje

A4

4

3
REV.

Tegnet av

2
DATO

1

Leilighet A-501

0

MÅL

KORREKSJON

SIGN.

1:100

PROSJEKT

70

N

SAKSNR.

TEGNINGSNR

2017-446

A-501

A R K IT EK T ER

Langgt. 30
4306 SANDNES
TELEFON: 4000-10-31
E-post: post@plank-arkitekter.no

TITTEL

4. etasje
BLOKK A

DATO

Jons Minde Eiendom AS

Kontroll

Skibmannsvegen 1

FASADE MOT TANANGER RING

A R K IT EK T ER

Langgt. 30
4306 SANDNES
TELEFON: 4000-10-31
E-post: post@plank-arkitekter.no

TITTEL

Langgt. 30

A-404

KORREKSJON

SIGN.

Skibmannsvegen 1

4306det
SANDNES
For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises
til egne tegninger.
4000-10-31
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist somTELEFON:
illustrasjon og
er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt
bruksareal,
BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom
E-post:
post@plank-arkitekter.no
kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for
installasjoner.
Saksbeh.
FORMAT
SAKSNR. tekniske
TEGNINGSNR
REV.

2017-446

DATO

PROSJEKT

A R K IT EK T ER

Skibmannsvegen 1
TITTEL

REV.

5

4

3

2

1

0

FASADE MOT TANANGER RING

Leilighet A-404
MÅL

DATO

1:100

71

SAKSNR.

TEGNINGSNR

2017-446

A-404

REV.

FORMAT

A4

Saksbeh.

BLOKK A
5. etasje

Tegnet av
Kontroll

For kjøkkeninnredning
og baderomsinnredning
henvise
For
kjøkkeninnredning
og baderomsi

Øvrig møblering ogSaksbeh.
garderobeskap er bare vist som illu
FORMAT
REV.Øvrig
møblering
og garderobeskap
e
For øvrig
vises det til beskrivelse
og romskjema. Oppgi
Tegnet
innkassingerog
for t
kan bliøvrig
levert med
nedsenket
himling/
For
vises
detavtil
beskrivelse

A4 installasjoner.
tekniske
Kontroll
det fremkomme
mindre justeringer på
installasjoner og/eller utførelse av by
for tekniske installasjoner.

Leilighet A 502
163,4 m 2 BRA
159,5 m 2 P-rom
93,7 m 2 Terrasse
18,2 m 2 Hagestue

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Grovkjøkken

Soverom

5,9 m2

12,6 m2

Garderobe
7,1 m2

Hagestue
18,2 m2

Bad

Gang/garderobe

3,7 m2

16,3 m2

Bad

Grovkjøkken

Soverom
4,9 m2

5,9 m2

Stue/kjøkken

12,6 m2

67,7 m2

Garderobe
7,1 m2

Bod

3,0 m2

Hagestue
18,2 m2

Bad
Kontor
2

Gang/garderobe

3,7 m
6,7
m2

Bad

16,3 m2

4,9 m2

Stue/kjøkken
67,7 m

Soverom

2

Bod
8,9 m2
3,0 m2

terrasse
93,7 m2

Kontor
6,7 m2

Soverom
8,9 m2

terrasse
93,7 m

N

2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom
kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for
tekniske installasjoner.

REV.

DATO

KORREKSJON

SIGN.

PROSJEKT

Jons Minde Eiendom AS
N

Skibmannsvegen 1

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom
kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for
tekniske installasjoner.
TITTEL

5

5. etasje

4

3

2

1

REV.

Leilighet A-502

0

MÅL

DATO

1:100

A R K IT EK T ER

DATO

Langgt. 30
KORREKSJON
4306 SANDNES
TELEFON: 4000-10-31
E-post: post@plank-arkitekter.no

SIGN.

PROSJEKT

SAKSNR.

2017-446

Jons Minde Eiendom Saksbeh.
AS

TEGNINGSNR

REV.

FORMAT

Skibmannsvegen
A-502
A4

1

TITTEL

BLOKK A
5. etasje

FASADE MOT TANANGER RING

72

5

4

3

2

1

0

A R K IT EK T ER

Tegnet av
Kontroll

Langgt. 30
4306 SANDNES
TELEFON: 4000-10-31
E-post: post@plank-arkitekter.no

Leilighet A-502
MÅL

DATO

1:100

73

SAKSNR.

TEGNINGSNR

2017-446

A-502

REV.

FORMAT

A4

Saksbeh.
Tegnet av
Kontroll

PLANTEGNINGER
BLOKK B
Leilighetene i bygg B er fra ca. 53 til 112 m2,
og du kan få et eller to soverom. Fasaden vender
mot vest – her blir det sol til langt på kveld.

74

75

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Leilighet B2 01

Utskriftsdato: 09.12.2019

Leilighet B2 02

2
Filnavn:m
2017-446
Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln
65,4
BRA
65,4 m 2 P-rom
12,9 m 2 Balkong

53,0 m 2 BRA
51,2 m 2 P-rom
11,5 m 2 Balkong

Utskriftsdato: 09.12.2019

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Vasker./tekn.
1,9 m2

Vasker./tekn.

Bad

4,5 m

Soverom
6,8 m2

1,9 m2
2

Bad

Gang

6,8 m

Stue/kjøkken

12,9 m2

Gang
5,7 m2

Balkong

Stue/kjøkken

12,9 m2

32,1 m2

5,7 m2

2

5,7 m2

Balkong

Bad

4,5 m2

Soverom

32,1 m2

Soverom

Balkong

Soverom

11,5 m
Soverom

12,1 m2

12,1 m

11,2 m2

2

2

Gang

Stue/kjøkken

10,1 m2

22,1 m2

Teknisk

Balkong

1,3 m2

11,5 m2

Stue

22,1 m

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

N

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

N

N

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

REV. DATO

76

2. etasje
REV. DATO
PROSJEKT

SIGN.

KORREKSJON

PROSJEKT

REV. DATO

TITTEL

PROSJEKT

KORREKSJON

SIGN.

5

4

3

2

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1
Leilighet B-201

1

N

5

2. etasje

2. etasje
BLOKK B

FASADE MOT SKIBMANNSVEGEN

0
TITTEL

MÅL

1:100

5

SIGN.4

KORREKSJON
2
1

3

0

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1
DATO

SAKSNR.

REV. DATO
PROSJEKT

77

A R K IT EK T ER

Langgt. 30

TEGNINGSNR

2017-446
4306 SANDNESB-202

REV.

4

3

2

1

0

2. etasje
BLOKK B

FASADE MOT SKIBMANNSVEGEN

Leilighet B-202

For kjøkkeninnredning og baderomsinn
Øvrig møblering og garderobeskap er
For øvrig vises det til beskrivelse og ro
det fremkomme mindre justeringer på
installasjoner og/eller utførelse av bygg
for tekniske installasjoner.

Saksbeh.

Tegnet av

Kontroll
TITTEL

SIGN.

KORREKSJON

Jons Minde Eiendom AS
Langgt. 30
Skibmannsvegen
1
4306 SANDNES

A R K IT EK T ER

Format

TELEFON: 4000-10-31

Leilighet
E-post: post@plank-arkitekter.no
A4 B-202

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Leilighet B2 0 3

Leilighet B2 0 4
Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

53,4 m 2 BRA
51,2 m 2 P-rom
11,5 m 2 Balkong

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

75,1 m 2 BRA
72,6 m 2 P-rom
20,9 m 2 Balkong

Utskriftsdato: 09.12.2019

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Soverom
9,8 m2

Soverom
9,8 m2

Bad

5,7 m2

Balkong
20,9 m2

Soverom

Balkong

Teknisk
2,1 m2

11,2 m2

11,5 m2

Stue/kjøkken

Bad

Gang

Stue/kjøkken

Balkong

Gang

33,3 m2

5,7 m2

20,9 m2

9,7 m2

10,1 m2

22,1 m2

Teknisk
1,4 m

33,3 m2

11,2 m2

Soverom

Balkong

2

Stue/kjøkken

Soverom

11,2 m2

11,5 m2

Gang

Stue/kjøkken

Bad

10,1 m2

22,1 m2

5,9 m2

Teknisk
1,4 m2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.

N

N

5

2. etasje
REV. DATO
PROSJEKT

TITTEL

MÅL

1:100

3

2

1

0

KORREKSJON

SIGN.

FASADE
MOT SKIBMANNSVEGEN
Jons Minde
Eiendom
AS
Skibmannsvegen 1

Leilighet B-203
DATO

4

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
For kjøkkeninnredning og baderomsinn
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
Øvrig møblering og garderobeskap er
For øvrig
kan
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging
kan vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging
For
øvrig vises det til beskrivelse og ro
N
innkassinger for tekniske
det
fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/
N
tekniske
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket
himling/ innkassinger for
det fremkomme mindre justeringer på
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
installasjoner og/eller utførelse av bygg
for tekniske installasjoner.
for tekniske installasjoner.
for tekniske installasjoner.

SAKSNR.

2017-446

TEGNINGSNR

B-203

REV.

5

2. etasje
BLOKK B
REV. DATO
PROSJEKT

78
Saksbeh.

Tegnet av

Kontroll

TITTEL

2. etasje
KORREKSJON
A R K IT EK T ER

SIGN.

Jons Minde Langgt.
Eiendom
AS
30
4306
SANDNES
Skibmannsvegen
1
TELEFON: 4000-10-31
Format
A4 B-203
Leilighet

4

REV. DATO
PROSJEKT

SIGN.

3

2

1

0

5

FASADE MOT SKIBMANNSVEGEN
KORREKSJON

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen
1
Langgt. 30

REV. DATO

79

TITTEL

4306 SANDNES

3

2

SIGN.

1

KORREKSJON

PROSJEKT

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1

TITTEL

Leilighet B-204

A R K IT EK T ER

E-post: post@plank-arkitekter.no

4

2. etasje
BLOKK B

A R K IT EK T ER

0

Leilighet B3 01

Leilighet B3 02

65,9 m 2 BRA
65,4 m 2 P-rom
12,9 m 2 Balkong

72,0 m 2 BRA
71,1 m 2 P-rom
13,5 m 2 Balkong

Vasker./tekn.

Vaskerom

1,9 m2

3,8 m2

Bad

4,5 m2

Soverom
6,8 m2

Soverom

Gang

12,7 m2

2

5,7 m

Balkong

Bad

Stue/kjøkken

12,9 m2

32,1 m

4,0 m2

2

Vasker./tekn.

Soverom

Balkong

1,9 m2

Soverom

6,3 m2

13,5 m2

12,1 m2

Bad

31,7 m

4,5 m2

Soverom

Balkong

Stue/kjøkken

13,5 m2

Stue/kjøkk

2

31,7 m2

2

6,8 m

12,9 m

Gang
5,7 m2

Balkong

Gang

Stue/kjøkken

2

32,1 m2

Teknisk

10,6 m2

0,7 m2

Soverom
12,1 m2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
for tekniske installasjoner.
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3. etasje
BLOKK B

FASADE MOT SKIBMANNSVEGEN
REV. DATO

KORREKSJON

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen
1 Langgt. 30, 4306 SANDNES
Kontroll
Format
A4
Leilighet B-301

For kjøkkeninnredning og baderomsin
Øvrig møblering og garderobeskap er
For øvrig vises det til beskrivelse og ro
det fremkomme mindre justeringer på
installasjoner og/eller utførelse av byg
for tekniske installasjoner.

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
N
det fremkomme mindre justeringer på dette. Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/ innkassinger for tekniske
installasjoner og/eller utførelse av byggetekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter
For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger.
for tekniske installasjoner.
Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist som illustrasjon og er ikke inkludert i leveransen.
1
0

Telefon: 4000-10-31
E-post: stavanger@holon.no
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3. etasje
REV. DATO
PROSJEKT

SIGN.

KORREKSJON

Jons Minde Eiendom AS

PROSJEKT

TITTEL

5

SIGN.

4

3

KORREKSJON

2

1

Jons Minde Eiendom AS
Skibmannsvegen 1
Leilighet B-302

0

Leilighet B3 0 3
112,3 m 2 BRA
106,6 m 2 P-rom
28,9 m 2 Balkong

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen Redusert kjeller2.pln

Utskriftsdato: 09.12.2019

Filnavn: 2017-446 Skibmannsvegen mars2020.pln

Utskriftsdato: 01.04.2020

Soverom
10,5 m2

Soverom
10,5 m2

Bad/Vask.
5,8 m2

Soverom
8,5 m2

Tekn.
1,3 m2

Balkong
28,9 m2

Balkong
28,9 m2

Gang

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken
48,5 m2

10,8 m2

48,5 m2

Bod

2,8 m2

Bad

Soverom

4,7 m2

13,5 m2

Bod
1,5 m2

Bod

1,5 m2

For kjøkkeninnredning og baderomsinnr
Øvrig møblering og garderobeskap er b
For øvrig vises det til beskrivelse og rom
det fremkomme mindre justeringer på d
installasjoner og/eller utførelse av bygge
for tekniske installasjoner.
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For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt bruksareal, BRA, er basert på foreliggende tegninger, og ved bygging kan
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Skibmannsvegen 1

TITTEL

Leilighet B-303

0

TRIVELIGE TANANGER –
AKKURAT PASSE STORT
Tananger har et tiltalende særpreg med en fin
blanding av eldre, hvitmalte hus ved sjøen og
nyere boligområder. I området rundt Skibmannshagen ligger butikker, helse- og servicetilbud og
caféer – her er det korte avstander til alt du
trenger i hverdagen.

TA TRENINGSØKTEN I NABOLAGET
Kvalitet og personlig oppfølging gir deg
gode treningsøkter hos Impulz Treningssenter tvers over gaten for Skibmannshagen. Impulz åpnet for kun få år siden
og har på kort tid blitt et førstevalg for
mange i Tananger. Her kan du trene med
apparater og vekter, sammen med andre
i sal – ja, til og med være med på dansetimer med Gyda Bloch Thorsen.

FERSKE BRØD OG NYDELIGE
KAKER – HVER DAG!
Kun et par-tre minutters gange fra Skibmannshagen, i Torkelstien, ligger koselige
Stavanger Conditori, håndverksbakeriet
hvor du får særs smakfull bakst basert på
surdeig. Perfekt hvis du vil ha nybakte
rundstykker en lørdags morgen. Den hyggelige betjeningen tilbyr også alt du måtte
ønske av kaker og annen søtbakst, så ta
gjerne med deg noen du er glad i og nyt en
god kopp kaffe med noe søtt attåt.
84

DITT NABOLAGSSENTER
Tananger senter er et naturlig møtested
for de fleste i Tananger. Her finner du
blant annet frisør, blomsterbutikk, apotek,
jernvare, garnbutikk, tannleger og dyreklinikk – og ikke minst: mange kjekke
Tananger-folk!
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TA DEG EN DUKKERT!
Sjøbadet på Myklebust er en attraksjon for
hele distriktet – en attraksjon du sykler til på
cirka 10-15 minutter. Her kan man svømme og
grille i trygge omgivelser, omgitt av havet,
svaberg og flotte turområder.
Badeanlegget ble offisielt åpnet i august 2015.
Stier, trapper, badebrygge og ramper sikrer
adkomst til bassenget for alle. Bassenget blir
tilført sjøvann naturlig, og vannet sirkulerer
ved vannstandsendring og bølgeaktivitet.
Bassenget er anlagt med minst mulig naturinngrep, og føyer seg fint inn i kystlandskapet
med svaberg og holmer. Det er sandbunn i
bassenget.
Adkomst til anlegget skjer fra kyststien som
går fra Tananger og nordover langs Jåsundhalvøya. Det er også egen parkeringsplass for
gjester hvis du kommer med bil.
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Brett opp buksebena,
kjenn på bølgeskvulp og
nyt Tananger-naturen!

SVABERG OG
BØLGESKVULP

GÅ DAGENS TUR I FRISK SJØLUFT
Med leilighet i Skibmannshagen blir det enkelt for deg å nyte Tanangers
herlige kystnatur og fulle lungene med herlig, frisk sjøluft. En god
tursti langs kyststripen starter nede ved Tananger Havn og går nordover langs havet. Dette er en fabelaktig rute på hvitvaskete svaberg
og lyngheier som tar deg helt til Hafrsfjord bru langs ytterkanten av
Tanangerhalvøya – anbefales.
Det er behagelig nærhet til turstiene på begge sider Hafrsfjord – der
får du mange fine turalternativer. Hålandsvatnet er heller ikke langt
unna, en tur rundt vannet er cirka 7 kilometer. På nordsiden er det en
populær badeplass der du kan stupe og hoppe fra forskjellige høyder.
Her er også lagt til rette med egen baderampe for rullestolbrukere
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FRA YRENDE «HABN» TIL
HANDEL OG NYE BOLIGER
I SKIBMANNSVEGEN

Den første skriftlige kilden hvor Tananger er nevnt,
dateres tilbake til 1608. Mot slutten av århundret,
da hummeren ble en viktig eksportartikkel, var
Tananger betydelig mer kjent – både hollendere
og engelskmenn var hyppige gjester i jakten på
havets svarte gull. Stein fra Meling ville hollenderne
også ha, og denne skal ha blitt brukt til å bygge
selveste Amsterdam Havn.
Det er sannsynligvis de ideelle havneforholdene
som har æren for at de første en gang for lenge
siden bosatte seg i Tananger. Stedet var kjent som
den beste og dypeste havnen nord for Egersund
og den ble hyppig besøkt av fiskere og andre sjøfarende. Som i 1865, da det blåste opp til alvorlig
uvær. Med over 3500 fiskere samlet for å søke ly for
havets herjinger, kan man bare forestille seg styret
for de ca. 150 fastboende da så mange gjester skulle
ha drikkevann og mat og gå på do.
Da Hafrsfjord bru stod ferdig i 1925, ble Tananger
lettere tilgjengelig for andre enn de som kom via
sjøveien. Bare fem dager etter broåpningen tok
nye Tananger Busselskap sin første tur over broen
og gikk deretter i fast rute mellom Stavanger og
Tananger. På 1930-tallet hadde havnen to butikker;
«D. Danielsen» og «Olsen», som begge holdt til i
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Havnevegen. Disse krambuene var
viktige møteplasser for folk og bidro til at
Tananger var datidens sentrum i Sola.
Da kommunen kjøpte store deler av
gården til Knudsen-familien i 1968 for å
rydde plass til den gryende oljeindustrien,
bestemte familien seg for å starte butikk
i Skibmannsvegen. De startet Tananger
Snarkjøp, som senere ble Rema 1000, på
tomten der det nå kommer nye leiligheter.
Et par år senere satset Knudsen-familien
videre og bygget bensinstasjon tvers over
veien for Snarkjøp. Fina-stasjonen deres
ble reist hvor YX-stasjonen i Skibmannsvegen holder til i dag. Og med både ny
landhandel og ny bensinstasjon vokste et
nytt handlesenter i Tananger frem.
Enda flere butikker kom til Skibmannsvegen da kjøpesenteret Ankerplassen,
i dag kjent som Tananger senter, stod klar
i slutten av år 2000. I dag er Skibmannsvegen midt i det som regnes som
Tanangers sentrum, stedet der du nå
kan sikre deg en ny og god leilighet
med stor terrasse.
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forøvrig romskjema for utdypende beskrivelse av de enkelte rom.
BYGGEMÅTE
Bæresystemet i boligetasjene planlegges
oppført i betong og stål, med bærende
avstivende vegger. Etasjeskiller av betong.
Leilighetens skillevegger utføres som betong
- eller gipsvegger med stålstenderverk.
Fasadene leveres i en kombinasjon av
betong, plate- og tre kledning iht. fasadetegning for den enkelte bygning.

NØKKELINFORMASJON
OM PROSJEKTET

HOVEDOPPDRAGSNUMMER
33195005
ANSVARLIG MEGLER
Nina Sandvik
Tlf. mob.: 934 04 720
E-post: nina.sandvik@emvest.no
MEGLER
Cecilie Grimsrud
mob.: 958 93 290
E-post: cecilie.grimsrud@emvest.no
UTBYGGER
Utbygger er Jons Minde Eiendom AS, org.
nr.: 912 579 565
ENTREPRENØR
Masiv Bygg AS, org.nr.: 943 612 226
EIENDOMMENS ADRESSE
Eiendommen med gateadressene
Skibmannsvegen 1 i Tananger.
PROSJEKTET
Skibmannshagen vil bestå av 49 lekre og
urbane leiligheter med unik beliggenhet midt
i sentrum av Tananger. Der Rema 1000 har
sitt lokale i dag. Prosjektet vil kunne tilby små
og store leiligheter. Lyse, moderne hjem med
store terrasser.
Det vil være et rikt utvalg av leiligheter til
forskjellige behov. Man kan velge mellom
ulike leilighetsstørrelser med ett til tre
soverom. Alle leilighetene vil få romslige
terrasse eller balkong. Det blir garasjeanlegg
i underetasjen og sykkelparkering til alle
beboere på fellesareal. På gateplan blir det
variert handel .
BELIGGENHET
Skibmannsvegen 1, 4056 Tananger.
TOMTEFORHOLD
Skibmannshagen oppføres på gnr.: 5, bnr.: 1 i

Sola kommune. Tomtens totale areal utgjør
ca. 7,3 daa Det endelige matrikkelnummeret
vil være klart når eiendommen er seksjonert.
EIERFORHOLD
Selveier
BESKRIVELSE OG SALGSINFORMASJON
Leveransebeskrivelse og romskjema redegjør
for hvilke materialer, arbeider og tjenester
som inngår i leveransen, samt organisering
av parkeringsanlegg.
AREALBEREGNING
BRA: fra 53,4 m² til 163,4 m². P-rom: fra 53,4
m² til 159,5 m².
De oppgitte arealene i prislisten og på
tegninger er BRA og P-rom og er i hht
bestemmelsene i NS3940:2012. På plantegningene er det angitt et romareal som er
nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det
tas forbehold om mindre avvik. Angitte
arealer på plantegning er basert på foreløpige beregninger før detaljprosjektering.
Selger forbeholder seg retten til å foreta
omdisponeringer av arealet internt i boligen.
Det gjøres oppmerksom på at dette kan
endre angitt totalt P-rom.
P-rom er stue, gang, kjøkken, soverom, bad
og wc. Arealene er ikke kontrollert av megler.
INNHOLD OG STANDARD
Leilighetene leveres nøkkelferdig med god
kvalitet, vi kan blant annet nevne;
Boligene leveres med lysmalte vegger og 1
stavs matt lakket eikeparkett i tørre rom.
Kjøkken blir levert fra Sigdal, hvit med
laminat benkeplate og nedfelt vask. Baderommet leveres fliselagt på gulv og vegg
med vegghengt toalett og praktisk dusjhjørne. Det leveres balansert ventilasjonsanlegg
med varmegjenvinning til hver leilighet. Heis
og parkeringskjeller. Leilighetene blir levert
med smarthusteknologi fra Futurehome som
kan styres fra en app på telefonen din. Se
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REGULERINGSFORHOLD
Tomten er under regulering, og reguleres til
bolig- næring og forretningsformål med
forventet godkjenning ila første kvartal 2020.
Tomten er regulert til bolig- næring og
forretningsformål i kommunens områdeplan
av 16.05.2017
VEI, VANN OG AVLØP
Private anlegg frem til offentlig tilknytning.
Eierne er solidarisk ansvarlig for vedlikehold
av vei, vann og avløp.
HEFTELSER
Boligen selges fri for pengeheftelser med
unntak av boligsameiets legalpant i hver
seksjon jf. lov om eierseksjoner.
TINGLYSTE BESTEMMELSER
Boligene overdras med de rettigheter og
forpliktelser som grunnboken viser. Eiendommene har følgende tinglyste pengeheftelser/servitutter:
Bygningsrådet vedrørende fjerning av
bygning. Heftelser som ikke skal følge
handelen vil bli besørget slettet av selger før
overtakelse.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli
tinglyst ytterligere bestemmelser for
gjennomføringen av prosjektet.
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve
prisavslag/erstatning for tinglysninger av
øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l.
vedrørende sameie, naboforhold eller forhold
pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen.
Boligene selges fri for pengeheftelser med
unntak av boligsameiets legalpant i hver
seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den
enkelte sameiers fellesforpliktelser jf. lov om
eierseksjoner.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter
ny beregningsmodell som tar hensyn til om
boligen er en såkalt ”primærbolig” (der
boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller
”sekundærbolig” (alle andre boliger man
måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca 30 % av den
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert
med boligens areal. For sekundærboliger vil
ligningsverdien utgjøre 80 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med
boligens areal. Se http://www.skatteetaten.
no for nærmere informasjon.
OPPVARMING
Boligene varmes opp ved hjelp av vannbårenvarme og viftekonvektor plassert på
vegg, samt varmekabler på bad og vaskerom. Det legges ikke gulvvarme i entrè og
soverom.
Det blir levert egen måler til hver leilighet.
ENERGIMERKING
Energimerking av boligen skal utføres av
selger og vil foreligge før innflytting/
overlevering. Energimerking gir relevant
informasjon om hvor energi effektiv eiendommen er. Karakterskalaen strekker seg fra
A (høyest) til G (lavest). Se www.energimerking.no for mer informasjon om energimerking av boliger.
GARASJE/PARKERING
Alle leilighetene leveres med 1 stk parkering i
lukket parkeringsanlegg under byggene.
Parkeringsanlegget planlegges skilt ut som
egen seksjon og eies av garasjesameiet/
boligsameiet. Kjøper vil da få tinglyst skjøte
for en ideell sameieandel med en vedtektsfestet rett til en plass. Utbygger tar forbehold om annen organisering av garasjeanlegget/parkering, dersom det skulle vise seg
nødvendig eller hensiktsmessig. Parkeringsplassene tildeles av utbygger.
Dokumentavgift for ideell andel er inkludert i
omkostningene for den enkelte boligen. Det
er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingene. Parkeringskjeller og Fellesareal anses
som overtatt selv om hjemmel til realandel
ikke er overskjøtet. Dette innebærer at
utbygger forbeholder seg retten til å foreta
pro et contra avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og
eiendomsskatt.
Gjesteparkering foregår på bakkenivå i 1.etg.

ADGANG TIL UTLEIE
Boligene er selveierleiligheter og kan fritt
leies ut.
KONSESJON
Kjøpet krever ikke konsesjon.
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SPORTSBODER
Inkludert i kjøpesummen følger en sportsbod
plassert i fellesareal. Sportsbodene tildeles
av utbygger.

FELLESUTGIFTER TIL EIERSEKSJONSSAMEIE
Felleskostnader skal dekke sameiets driftskostnader, som vil omfatte bl.a felles
bygningsforsikring, kostnader til drift og vedlikehold, forretningsførsel, kommunale
avgifter og strøm i fellesarealer samt
grunnpakke for digital- TV/bredbånd. Det vil
på vegne av sameiet bli inngått driftsavtaler
med tekniske leverandører etter behov. I
fellesutgiftene har man lagt til grunn at
kommunale avgifter, forretningsførsel,
forsikring på bygget, strøm på fellesarealer,
driftskostnader til bla. heis, vaktmestertjenester som feks. snømåking og renhold er
inkludert.

helhet. Kommunale avgifter betales via
felleskostnadene for den enkelte leilighet.

Med utgangspunkt i budsjett er felleskostnadene estimert til ca kr 25,- pr kvm BRA pr
måned. Det understrekes at dette er stipulerte kostnader, idet det endelige omfanget vil
bero på de ytelser som leveres og på
kostnadsnivået.

Fra overtagelsen vil eiendommen være
forsikret gjennom sameiets fellesforsikring.
Forretningsfører vil etablere forsikring på
vegne av eierseksjonssameiet.

Fellesutgiftene er på grunnlag av dette
anslått til å ligge i nivået fra kr. 1350,- til kr.
3600,- pr måned. Det understrekes at dette
er et foreløpig estimat og at endelig beløp
kan avvike.
Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester
sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles
ihht. vedtektene. I utgangspunktet bygger
fordelingsnøkkelen på eierbrøk, men enkelte
elementer kan i budsjettet fastsettes til lik
fordeling på alle seksjoner, eller etter forbruk.
Utbygger har på vegne av sameiet inngått
felles avtale om levering av internettjenester.
Avtalen (grunnpakke) har en bindingstid på
fem år. Det blir mulighet for den enkelte
seksjonseier å utvide pakken for egen
regning.
Fastsettelse av første års driftsbudsjett og
fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte.
Felleskostnadene fordeles i henhold til
bestemmelsene i vedtektene.
Utkast til budsjett kan fås ved henvendelse til
megler. Budsjettet tas opp til behandling på
første årsmøte. Endelig fastsettelse av første
års driftsbudsjett og felleskostnader gjennomgås også på årsmøtet.

VEDTEKTER
Det er utarbeidet utkast til vedtekter for
sameiet. Det forutsettes at kjøper aksepterer
vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen.
Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i
henhold til vedtektene og eierseksjonsloven
på senere sameiermøte. Det tas forbehold
om endring av vedtektene frem til seksjoneringstidspunktet.
FORSIKRING
Utbygger forsikrer eiendommen i byggeperioden.

Kjøper må selv besørge innboforsikring og
forsikring av evt. særskilte påkostninger.
VISNING
Av sikkerhetshensyn må interessenter og
kjøpere ikke ta seg inn på byggeplassen uten
etter avtale med megler/utbygger.
KJØPSBETINGELSER PRISER
Boligene selges til faste priser. Se prisliste.
Alle bud og budrelatert kommunikasjon/
budforhøyelser etc. med megler skal foregå
skriftlig og med en tilstrekkelig lang akseptfrist. Budet bør uansett ikke ha en akseptfrist
som er kortere enn 30 minutter fra budet
inngis.
Megler har ikke anledning til å formidle
opplysninger om bud som ikke er gitt
skriftlig. Megler vil likevel kunne gi deg
opplysninger og råd underveis i prosessen.
Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
Det første budet skal inngis på Eiendomsmegler Vest Nybygg sitt kjøpetilbud påført din
signatur.
Samtidig med at du inngir første bud må du
legitimere deg. Det kan gjøres ved at du
sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs.
bankkort, pass eller førerkort) til megler
sammen med ditt første bud, eller du viser
legitimasjon til megler direkte. Førerkort
anbefales dersom du sender legitimasjon via
SMS eller mail.

USOLGTE ENHETER
Utbygger er ansvarlig for fellesutgiftene for
eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe
sammen, må samtlige budgivere undertegne
budskjemaet og legitimere seg.

KOMMUNALE AVGIFTER
Kommunale avgifter fastsettes når boligene
er ferdig bygget. Sameiet faktureres i sin

Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt
til å forhøye budet på vegne av hverandre.
Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi
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budforhøyelser skriftlig.
Du kan velge mellom følgende når du skal
sende bud: Innlevere direkte til megler, per
epost eller per SMS. Epostadressen og
telefonnummer til det aktuelle kontoret
finner du i salgsoppgaven.
Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid
kan ikke forventes behandlet før neste
ordinære arbeidsdag.
Du har selv risikoen for at ditt bud kommer
frem til megler. Megler vil straks budet er
mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du
ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for
å sjekke om budet er mottatt.
Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til
megler, som så videreformidler aksepten til
den budgiver som får aksept på budet, med
informasjon til øvrige budgivere og interessenter.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig
med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.
Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold
bli akseptert av selger før forbeholdet er
avklart.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere
et hvert kjøpetilbud.
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4
vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper
og selger etter budaksept. Dersom det er
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Budgivere kan få utlevert anonymisert
budjournal.
KREDITTVURDERING/DOKUMENTASJON
AV FINANSIERINGSEVNE
Selger forbeholder seg retten til å foreta
kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en
kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.
OVERDRAGELSE/RESALG/TRANSPORT
AV KJØPEKONTRAKT
Transport av kjøpekontrakten skjer kun
dersom utbygger gir sitt samtykke. Samtykke vil uansett ikke bli gitt senere enn 45
dager fra overtakelsestidspunkt. Utbygger
kan også andre stille vilkår for overdragelsen,
f.eks solidaransvar. Ved transport påløper et
administrasjonsgebyr på kr 25.000,-. Ny
kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Transport av garantier kan
kun skje etter samtykke fra garantisten, og
eventuelle endringer av garantier som følge
av transporten bekostes ikke av utbygger.
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KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i
bustadoppføringslova. Ved en eventuell
avbestilling før selger har vedtatt byggestart
betaler kjøper etter bustadoppføringslova §
54 et avbestillingsgebyr på 5% av vederlaget
inkludert merverdiavgift. Ved avbestilling
etter vedtatt byggestart kan selger kreve
erstatning for sitt økonomiske tap som følge
av avbestillingen etter § 53. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin
helhet.
TILVALG/ ENDRINGER
Det er utarbeidet en tilvalgsmeny hvor
valgmulighetene og priser fremkommer.
Tilvalg avtales særskilt mellom selger og
kjøper. Prosjektet er basert på serieproduksjon, og det kan ikke påregnes mulighet for
endringer ut over tilvalgsmenyen. Alle
tilvalgsbestillinger skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som
fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Tilvalgsbestillinger som
faktureres av selger og betales til megler blir
stående på meglers klientkonto inntil
overtakelse og tinglysing av skjøte, alternativt kan selger kreve beløpet utbetalt fra
megler mot å stille garanti i henhold til bufl. §
47.
Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller
tilleggsarbeid som endrer leilighetens
kjøpesum med mer enn 15 %. Kjøper kan ikke
kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeider dersom dette vil føre til ulemper for
selger som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å få utført arbeidene, arbeider
som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider
som berører rammetillatelsen. Det vises for
øvrig til bufl. § 9.
Tilleggsarbeider/-leveranser betales sammen
med sluttoppgjøret.
Det vil bli satt en frist for tilvalg. Denne
fristen vil bli informert om under prosjektgjennomføring.
Det gjøres oppmerksom på at selger eller
selgers representant vil beregne seg en
tilleggskjøpesum/et prispåslag som følge av
tilvalgsarbeider og/eller endringer og økte
garantikostnader.
PRISER OG OMKOSTNINGER
Se vedlagte prisliste.
BETALINGSBETINGELSER
100% betaling ved overtagelse
Kjøper er ikke forpliktet til å innbetale noen
del av kjøpesummen før utbygger har stilt
garanti etter bestemmelsene i bustadoppføringslovas §12.

Dersom kjøper er profesjonell, innbetales et
forskudd på kr. 200.000,- av kjøpesummen
ved kontrakt. Resterende innbetales ved
overtakelse. Avtalen reguleres da etter
bestemmelsene i Avhendingslova.
SALGSBETINGELSER
Boligene selges etter bustadoppføringslovas
bestemmelser. Utbygger stiller garanti straks
etter åpning av byggelån, minimumsalg er
oppnådd og igangsettingstillatelse foreligger, jfr. buofl. § 12. Dersom utbygger stiller
garanti etter bustadsoppføringslovas § 47
kan innbetalt del av kjøpesummen utbetales
til selger før overtagelse og tinglysing av
skjøte. Renter opptjent på klientkonto tilfaller
kjøper inntil selger stiller forskuddsgaranti
etter bustadoppføringslovas § 47 eller
skjøtet til kjøper er tinglyst. Innbetalt beløp
til meglers klientkonto tilhører kjøper og kan
fritt disponeres av kjøper inntil selger har stilt
forskuddsgaranti eller skjøte til kjøper er
tinglyst.
FINANSIERINGSBEKREFTELSE
Innen 10 dager etter signert kjøpekontrakt
må kjøper innlevere utfylt og undertegnet
finansieringsbekreftelse.
KJØPEKONTRAKT
Selger vil benytte en standard kjøpekontrakt.
Det forutsettes at kjøpetilbud inngis på
grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en
eventuell aksept gis under samme forutsetning.
Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller
utenfor bustadoppføringslovas anvendelsesområde. For slike kjøpere vil særskilte
betingelser gjelde, blant annet vil det ikke
være krav til at selger stiller garantier og
kjøper kan ikke avbestille. Kontakt megler for
kopi av kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i Avhendingslova, som benyttes ved
salg til ikke-forbrukere.
FERDIGSTILLELSE
Boligen planlegges ferdigstilt 1. kvartal 2022.
Ved oppstart av byggearbeidene vil selger
skriftlig varsle kjøper om siste frist for
overtakelse. Endelig overtakelsesdato
meddeles senest 4 måneder før ferdigstillelse. Den endelige datoen er bindende og
dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor
overtakelsesperioden.
Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire
måneder før den avtalte fristen til å ha
boligen klar til overtagelse. Selgeren skal
skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det
eksakte overtagelsestidspunktet skal gis
med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel.
Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle
forbruker dersom det oppstår forhold som
vil medføre at han blir forsinket med sin
utførelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom
vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Inventar
som er merket med stiplete linjer medfølger
ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i
salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke
passe for alle boligene.

Selger skal innkalle til overtakelsesforretning
etter bustadoppføringslova § 15. Selger er
ansvarlig for at det skrives protokoll fra
overtakelsesforretningen.

Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere
solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til
terreng og omkringliggende eksisterende og
fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt
kjøpetilbud inngis.

Kjøper svarer fra overtagelsen for alle
eiendommens utgifter og oppebærer
eventuelle inntekter. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke
kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort
ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet
som følge av en hendelse som selger ikke
svarer for.

Det kan være avvik mellom de planskisser,
planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen.
Dersom det er avvik mellom tegninger i
prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil
leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Selger skal overlevere eiendommen til kjøper
i ryddig og byggrengjort stand.
Eiendommen skal ha ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse før overlevering til
kjøper.

Sjakter og VVS føringer er ikke endelig
inntegnet og nedkassinger / foringer i
himling vil stedvis kunne forekomme.

Ved kjøp av eierseksjon gjennomføres
overtakelse av fellesarealer med sameiets
styre. Ved overtakelse mot midlertidig
brukstillatelse, for eksempel der fellesarealene ikke er ferdigstilt, er selger forpliktet til å
fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og
senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt
på tid. Skulle denne situasjonen oppstå, er
megler forpliktet etter eiendomsmeglingsloven til å gjøre kjøper oppmerksom på at det
bør etableres tilstrekkelig sikkerhet for
kjøpers krav. Megler skal deretter bistå
partene med å etablere et tilfredsstillende
sikkerhetsarrangement som ivaretar kjøpers
interesser.
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/
FERDIGATTEST
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
skal foreligge før overtagelse kan finne sted.
I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse
utsettes og at kjøper ikke overtar.
VIKTIG INFORMASJON
Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er
utarbeidet for å orientere om prosjektets
generelle bestanddeler, funksjoner og
planlagte organisering, og er således ikke en
komplett beskrivelse av leveransen. Det vises
for øvrig til salgstegninger og kjøpekontrakt
med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, ”møblerte” plantegninger
m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den
ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som
endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar
medfølger ikke, bortsett fra hvitevarer, se
forøvrig leveransebeskrivelse. Det kan derfor
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Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan
avvike noe fra de generelle planer, som følge
av bl.a. den arkitektoniske utformingen av
bygget.
Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert og at endringer vil forekomme.
Renovasjon, forstøtningsmurer, fallsikringer,
lekeplasser, belysning, fordelerskap, kummer
og lignende vil bli plassert slik det finnes
hensiktsmessig i forhold til terrenget.
Leveranse av plen og vegetasjon vil kunne
avvike i forhold til utomhusplan.
Ved overtagelse kan det gjenstå mindre
utvendige og/eller innvendige arbeider på
eiendommens fellesarealer. Dersom utomhusarbeider ikke er fullført og overtagelsesforretning av disse ikke er avholdt, vil et
forholdsmessig beløp pr. bolig/seksjon
holdes tilbake på meglers konto frem til
overtagelsesforretning av utomhus er
gjennomført. Overtagelsen av fellesarealer
vil bli gjennomført med sameiets styre etter
overtagelse av seksjonene. Kjøper må
akseptere at sameiets styre skal representere
alle sameierne ved overtakelse av fellesarealene.
SELGERS FORBEHOLD
Selger er ikke bundet dersom ikke 70% av
salgsverdi er solgt og nødvendige offentlige
tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt. Dersom disse forbeholdene ikke er
avklart innen 31.09.2020 har selger rett men
ikke plikt til å kansellere kontrakten.
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i
konstruksjon, tekniske installasjoner og
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materialvalg som ikke reduserer boligens
kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til
endring av avtalt kjøpesum.
Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran
tegninger. Det tas forbehold om justeringer
og endringer av fasader og utomhusplanen.
Selger kan tinglyse bestemmelser som
vedrører sameiet, naboforhold eller forhold
pålagt av myndighetene.
Selger forbeholder seg rett til endring av
prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i
prospektet er av illustrativ karakter og
inneholder derfor detaljer som farger,
innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i
leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger
leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner
som viser ulike innredningsløsninger er ment
som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse
løsningene inngår ikke i standardleveransen.
Tegningene i prospektet bør ikke benyttes
som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da
målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at
sjakter og føringsveier for VVS installasjoner
kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret
for oppfølging av gjeldende krav, lover og
forskrifter.
Selger tar forbehold om at kontrakten kan
tiltransporteres andre selskap som er 100 %
eid av Jons Minde Eiendom AS. Kjøper
aksepterer en slik eventuell overdragelse.
SÆRLIGE BESTEMMELSER
Eierseksjonssameiet er ennå ikke opprettet.
Seksjonsnummer og seksjonens nøyaktige
eierbrøk vil tildeles/bestemmes senere.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i
sameiet.
Selger beslutter endelig organisering av
eiendommens kjeller- og garasjeanlegg
(parkering og boder etc). Dette vil skje i
seksjoneringsprosessen, som bl.a. styres av
offentlige krav. Det tas således forbehold om
endelig organisering av kjelleranlegget.
Selger forbeholder seg retten til å fordele
boder og parkeringsplasser.
Selger kan tinglyse bestemmelser som
vedrører sameiet, naboforhold eller pålagt av
myndighetene uten at kjøper kan kreve
prisavslag.
Skjøtet blir ikke tinglyst før fullt oppgjør (inkl.

tilvalg og omk.) er innbetalt meglers klientkonto. Kjøper samtykker til at utbetaling av
sluttoppgjøret til selger kan skje når det er
stilt garanti etter Buofl. §47.
Dersom kjøper unnlater å møte til befaring
og overtakelse uten gyldig grunn, kan selger
avholde denne alene, herunder signere
protokollen. Unnlatelse fra å møte gir ikke
kjøper rett til å nekte overtakelse.
Med dagens tette boliger og miljøvennlige
malingstyper kan det være fare for heksesot
inne i boligen. Alle boliger bør derfor
ventileres godt det første året, og man bør
være forsiktig med gassbruk og levende lys
innvendig.
Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil
overtakelse.
Ved motstrid mellom leveransebeskrivelse
og tegninger gjelder leveransebeskrivelsen.
Boligen leveres i byggerengjort stand.
Selger tar forbehold om endelige offentlige
godkjenninger av prosjektet, herunder
ramme- og igangsettelsestillatelse.
Det foreligger godkjent reguleringsplan for
området.
LOVGRUNNLAG
Boligene selges til forbrukere i henhold til
Bustadoppføringslova, til andre kjøpergrupper gjennomføres salget etter bestemmelsene i Avhendingslova.
Etter at boligene er ferdigstilte selges
boligene etter Avhendingslova til både
forbrukere og næringsdrivende.
Med unntak av de begrensninger som følger
av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet
over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt
pantsette, selge og leie ut sine seksjoner.
Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal
meldes skriftlig til sameiets forretningsfører
med opplysning om hvem som er ny eier/
leietaker.
EIER- OG ORGANISASJONSFORM
Skibmannshagen er planlagt å bestå av 2
boligselskap. Sameiet er planlagt å bestå av
totalt 22 boligseksjoner i Trinn 1. Den daglige
driften vil bli organisert og eiet som et
eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Kjøper vil få skjøte på sin egen
seksjon.
Når man kjøper en leilighet i et eierseksjonssameie blir man eier av eiendommen og dens
installasjoner sammen med de øvrige
seksjonseierne. Seksjonen/leiligheten eier
man eksklusivt.

Leiligheter med terrasse på takhagene,
sportsboder og garasjeplass vil få dette
arealet tinglyst som tilleggsdel til sin seksjon.
Utbygger tar forbehold om annen organisering av disse terrassene, dersom det skulle
vise seg nødvendig eller hensiktsmessig.
Seksjonseierne har felles bruksrett til
sameiets fellesareal.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at
eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer
enn to boligseksjoner erverves av en og samme fysiske/juridiske person.
Selger tar forbehold om annen organisering
av det fremtidige eierseksjonssameiet,
herunder forbehold om oppdeling i to
sameier, annet antall boliger, og lignende.
EIERSEKSJONSSAMEIE
Sameiets formål er å ivareta alle saker av
felles interesse for sameierne, sørge for drift
og vedlikehold av felles infrastruktur, som for
eksempel forretningsførsel, strøm til fellesrom, kommunale avgifter osv. Kostnader i
forbindelse med sameiet fordeles i henhold
til sameiets vedtekter. Se vedlagte forslag til
vedtekter.
Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne.
Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiemøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at
eiendommen forvaltes etter retningslinjer og
vedtekter som fastsettes av sameiemøtet.
Videre er det sameiermøtet som beslutter
om det skal utarbeides husordens/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme
i sameiermøtet.
Selger vil på vegne av alle kjøpere/sameiet
engasjere forretningsfører til å forestå driften
av Sameiet for første, 2 til 3 driftsår. Det er
utarbeidet forslag til vedtekter og driftsbudsjett for eierseksjonssameiet.
MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV TRANSAKSJONEN
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om
tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
mv. er megler pliktig til å gjennomføre
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/
eller eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet. Det samme gjelder for
medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller
lovens krav til legitimasjon eller megler har
mistanke om at transaksjonen har tilknytning
til utbytte av en straffbar handling eller
forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a,
147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke
holdes ansvarlig for de konsekvenser dette
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vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.
EIENDOMSMEGLER VEST
Prosjektet selges av Eiendomsmegler Vest
Nybygg, avd. Stavanger. Vi har i dag salgskontorer i Hordaland, Rogaland og Sogn og
Fjordane.
Vi legger stor vekt på høy faglig standard
hos alle våre medarbeidere, og satser på høy
kompetanse og faglig utdannete meglere.
Gjennom vårt kontornett på Vestlandet har
vi en sterk lokal forankring og meglere som
kjenner boligmarkedet der du bor. Høy faglig
kompetanse og lokal kunnskap gjør oss
profesjonelle og gir oss nødvendig erfaring
og kunnskap om markedet, lovgivning og
boligrådgivning.
Planlegger du å kjøpe ny bolig i et boligprosjekt? Start med gratis meglertakst - så vet
du hva boligen din er verdt. Da får du en
profesjonell vurdering av boligens verdi i
dagens marked basert på meglere kunnskap
om prisen på eiendommen og beliggenhet.
Med vår erfaring og lokalkunnskap har våre
meglere tilgang til solid dokumentasjon på
prisutvikling i ditt nærområde.
Besøksadresse:
Haakon VII`s gt 7
4003 Stavanger
VEDERLAG TIL MEGLER
Selger betaler vederlaget til megler som
utgjør kr.35.000,- eks. mva. pr. solgte enhet.
SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende
dokument, samt følgende vedlegg:
1) Leveransebeskrivelse, datert
2) Romskjema, datert
3) Fasade tegninger, datert
4) Etasjetegninger, datert
5) Salgstegning
6) Foreløpige vedtekter
7) Selgers prospekt, datert
Ved avvik, gjelder dokumentene i den
rekkefølgen som er nevnt over.
Dokumentet er sist revidert:
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.
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LEVERANSEBESKRIVELSE

Oppvarming

Prosjektet baserer seg på vannbåren varme fra egen energisentral med varmepumpe og EL
kjel som spisslast. Vannbåren varme med viftekonvektor i stue/kjøkken og elektriske 		
varmekabler i gulv på bad som varmekilde i leilighet. Beboerne må evt. selv besørge elektrisk
suppleringsvarme på soverom.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning i henhold til egen tegning. Kjøkken leveres med overflate etter
romskjema. Laminat benkeplate. Det må skjæres ut for komfyrtopp.
Demping på skuffer og skap. Alternative utførelser i fronter tilbys.

Varmt tappevann

Basert på vannbåren varme fra egen energi sentral med varmepumpe og EL kjel som
spisslast i teknisk rom i u. etg.

Bad

Baderoms innredning leveres med skuffer under vask

Tørketrommel

Kun kondenstørketrommel kan benyttes.

Energiskap/ VVS skap

Energi/VVS skap plasseres generelt over toalett på bad.

Garderobe

Garderobeskap som vist på plantegning leveres ikke.

Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg med EL basert varmegjenvinning, plassert synlig i himling i 		
entre i leiligheten eller på vegg i bod eller bod/vaskerom

Sportsbod

Hver enkelt leilighet skal ha ca. 5 m² sportsbod plassert i u. etg. Bod er låsbar og uten
innredning. Sportsbod er tiltenkt oppbevaring av sportsutstyr, bilhjul osv.
Ikke klær bøker og lignende. Forbehold om at bod kan flyttes internt i prosjektet.

Elektro

EL skap plasseres fortrinnsvis i forbindelse med gang eller bod. Det legges opp til eget
strømabonnement med egen strømmåler plassert i fellesskap i oppgang. Det fremlegges 		
blåserør for fiber og telekabel til hver leilighet i EL skap forberedt for tilknytning til bredbånd.

Endringsmuligheter

Kjøperne blir innkalt til kundebehandling hos de aktuelle fagene

Parkering

Leilighetene med 1 stk privat parkeringsplass nede i u. etg.

Forbehold

Det tas forbehold om endringer av leveransen, som følge av påkrevde endringer i
prosjekteringsfasen. Møbler, hvitevarer (ink kjøleskap) og andre elementer som ikke er
benevnt i romskjemaet, inngår ikke i leveransen. Hele eller deler av rom kan bli levert med
nedsenket himling / innkassing for tekniske installasjoner. Det kan også bli nødvendig med
ytterligere vertikal/horisontal innkassing / sjakter for tekniske installasjoner. Plassering av
tekniske installasjoner vist på tegning kan bli endret under detaljprosjekteringen. Utforming
av fasadene er ikke endelig fastsatt. Utvendige og innvendige 3D Illustrasjoner er ikke 		
bindende. Riss i overgang vegg tak og mellom hulldekker som følge av setninger i
konstruksjon utbedres ikke etter overtagelse.

Smarthus

1.stk Smarthub fra Futurehome, og 1. stk modusbryter og varmestyring.

Porttelefon

Leilighetene leveres med porttelefonanlegg basert på audio.

Kabel-TV

Det blir lagt inn fiberkabel til hver leilighet. Via denne, vil det bli levert en standard TV-pakke.
Etableringsavgift faktureres sameiet. Beboerne kan i tillegg selv velge andre TV-pakker.
Abonnementsavgifter betales av den enkelte, etter leverandørens satser.

Bredbånd - Telefon

Det blir lagt inn fiberkabel til hver leilighet.
For spesifisering av uttak, se romskjema.
Abonnementsavgifter for disse tjenestene betales av den enkelte, etter leverandørens satser.

Røykvarsling

Det leveres røykvarsling i henhold til krav.

Entredør

Slett malt dør. Farge etter arkitektens valg. Standard vrider/beslag i forkrommet matt 		
utførelse eller tilsvarende. Alle leiligheter merkes med H0 nummer på eller ved ytterdør.

Innerdører

Hvite dørblader og med vrider i forkrommet matt utførelse eller tilsvarende.
Skyvedører leveres uten lås

Vinduer

Leveres ferdig malingsbehandlet fra fabrikk i farge innvendig hvit ihht leverandørens 		
standard. Utvendig farge etter arkitektens valg.
Dugg på utsiden av glass kan oppstå pga god varmeisolering i glass.

Utvendig rekkverk

Balkong rekkverk leveres som glassrekkverk / spilerekkverk med stolper i pulverlakkert 		
aluminium. Uisolert innglassing plasseres oppå rekkverk. Innglassing er ikke 100% vanntett

Listverk

Alle vegglister leveres hvitmalte med kittede spikerhull. Noe fargeforskjell kan forekomme.
Gulvlister leveres i samme material som parkett

Fargevalg innvendig

Alle vegger og tak innvendig leveres i farge 0502-Y Eggehvit.
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VI BYGGER BOLIGER
DET ER GODT Å BO I
Masiv Bygg AS er en av Rogalands
største og mest anerkjente
totalentreprenører. Vi er ledende
på oppføring av næringsbygg
men også store på oppføring av
leilighetsbygg i ulike størrelser.
Masiv Eiendom AS er en eiendomsutvikler med hovedsatningsområde i Sør-Rogaland. Vi er med
i prosessen fra uregulert tomt
til nøkkelferdige boliger. Masiv har
som målsetning å være den
foretrukne samarbeidspartner for
alle leverandører. Vi mener at
godt samarbeidsklima mellom
totalentreprenør, underentreprenør, arkitekt, eiendomsmegler
og grunneier bidrar til at boliger vi
leverer er av høyeste kvalitet. Vi
ønsker å bygge kvalitetsprosjekter
som vi kan være stolte av i ettertid.
Hvert enkelt prosjekt er unikt,
og hver enkelt tomt har en verdi
for lokalsamfunnet. Vi ønsker å
stedstilpasse våre prosjekter slik
at de harmonisk gjenspeiler nærområdet.
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DET ER JEG SOM SELGER
LEILIGHETENE I SKIBMANNSHAGEN
Eiendomsmegler Vest
Nina Sandvik
934 04 720, nina.sandvik@emvest.no
Haakon VII’s gate 7, 4005 Stavanger

Design, idé, tekst, 3D visualiseringer: ENSIGN
Foto: Sindre Ellingsen, Stavanger Byarkiv, Unsplash, Getty,
iStockphoto, Ensign, Anne Lise Norheim

FORBEHOLD
Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment
å gi inntrykk av ferdig bebyggelse og utsikt, og er
ikke bindende for utformingen av den endelige
bebyggelsen. Det kan således inneholde elementer
som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når
det gjelder utvendige forhold og innredning. All
informasjon er derfor gitt med forbehold om rett
for utbygger til å foreta mindre endringer. Dersom
det er avvik mellom endelig leveranseb eskrivelse
og tegninger i prospektet/websiden er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder.
Det tas forbehold om trykkfeil og myndighetenes
endringer av gjeldende regler og forskrifter.
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934 04 720, nina.sandvik@emvest.no

Eiendomsmegler Vest Nina Sandvik

skibmannshagen.no

