Skadbergtunet B4, Sola

Praktiske familieboliger
med sentral beliggenhet

Visste du at Skadberg på
Sola bare er 8 minutter unna
Forus - på sykkelsetet?

Forus

IKEA

Faktisk så er det aller meste like i nærheten av boligene på Skadbergtunet. Sola sentrum noen få pedaltråkk unna, Sandnes og Stavanger
en kjapp biltur. Du har med andre ord kort vei til alt du trenger enten
det er dagligvarer, en rekke arbeidsplasser, barnehager, idrettsanlegg
og ikke minst barneskole. Den ligger like ved og gir små bein en trygg
og god skolevei. Men nesten like behagelig og trygt som kort skolevei
er turen til Forus hvis du arbeider der. En kjapp sykkeltur og du er på
plass. Uten kø og mas. Det er enkelt å bo midt i smørøyet!

Kvadrat

Kjerrberget

Her kommer
Skadbergtunet B4

Sola golfklubb

Skadberg skole

Perfekt beliggenhet
Ønsker du alt du trenger i nærheten? Nå får du i både pose og sekk. Skadbergtunet ligger solrikt til på Sola
Skadbergtunet er veldig

– et av regionens mest sentrale og attraktive område. Skadbergtunet ligger skjermet og landlig til, like ved Sola

barnevennlig. Kort vei til

sentrum, og samtidig sentralt i forhold til Forus, Sandnes, Stavanger og Tananger. Det er kort gangavstand til

en rekke barnehager og

dagligvarebutikk, skoler og barnehager, samt alle servicetilbud du har behov for i Sola sentrum. Området

nye Skadberg skole et par

har også sykkelstier, slik at man enkelt kommer seg effektivt frem, selv uten bil. Skadbergfeltet er pent

steinkast unna.

opparbeidet med flere lekeplasser, flotte grøntområder, turstier, balløkker og mye annet spennende. Det er også
kort vei til Åsen og idrettsanlegget med idrettshall, flere fotballbaner, turnhallen, løpebane og ballbinger.
Nå selger vi felt B4, Litlabergarmen 19-27 på Sola. Dette er samme boliger som i populære B1, B10, B2 og B3.

Effektive og
romslige boliger
Familieboligene har innholdsrike planløsninger, stor innbydende stue og ikke
minst en form som skiller boligene ut fra mengden. Spennende arkitektur,
fasader som brytes av store vindusflater gir et bomiljø som er trivelig og lyst.
Boligene er tilpasset familier i alle livets faser. Nyt følelsen av å flytte inn i
en splitter ny bolig. Selvfølgelig må du svinge malerkosten en gang i ny og ne.
Gresset i hagen din må også klippes, enten av deg, eller plenklipperroboten
din. Men behovet for vedlikehold på disse rekkehusene er betydelig mindre
enn på en eldre enebolig. Tiden du sparer på dette nyter du sammen med
familie og venner i ditt nye hjem.

Planløsning

Soverom/
kontor
7.9 m2

1. ETASJE

Boligene er på 152 meget praktiske og fleksible kvadratmeter. Fire soverom,
med mulighet for fem. To bad, ett i hver etasje, Stor stue på over 50 kvm med
åpen kjøkkenløsning, samt utgang til balkong fra stuen. Hagestue med utgang

Carport
27.0 m2

til utearealet. Parkering i carport med sportsbod på rundt 5 kvm.

Bad/
vask
6.0 m2

Oppstillingsplass for bil også foran carport. På Skadbergtunet B4 får du
med andre ord en bolig som passer aktive familier i en effektiv hverdag.

Gang/
trapp
14.7 m2

Skadbergvegen

Kjerrberget

Tekn.
3.1 m2

Soverom
14.3 m2

Sport
5.0 m2

Parkering, skole

Soverom
10.2 m2

Litlaberget

Soverom
9.7 m2

Lek/grønt
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Hagestue
16.5 m2

Bad
7.6 m2

Gang
3.6 m2
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Skadberg skole
Varabergtunet

Eventyrberget
barnehage

Stue/kjøkken
50.1 m2

2. ETASJE

Balkong
6.4 m2

NB! Vindu ut mot veien gjelder kun hus på enden.

Strand
Langs Solakysten er det hele
5 kilometer med flotte, hvite
sandstrender, øyer, holmer og
skjær. Både naturforhold, miljø
og fritidstilbud frister til mange
spennende aktiviteter.

Aldri langt unna!
Du er i nærheten av det aller meste på Litlaberget. Skolen
et steinkast unna, Forus, Sola sentrum, Sandnes og Stavanger.
Behagelig enkelt og ikke minst veldig effektivt!

Sentrum
Sola sentrum er ikke mange
minutters spasertur unna. Her er
det godt utvalg av ulike butikker,
café, sushirestaurant, apotek,
vinmonopol og mye, mye mer.

Skole og fritid
Golf

Skadberg skole, Sola Ungdoms-

Er man interessert i golf, bor

alle i gåavstand fra Litlaberget.

man midt i smørøyet på Skadberg.

Nye Skadberg skole for 1-7 klasse

Det er golfbaner i umiddelbar

ligger få minutter unna boligen.

nærhet både på Sola/Forus og

Skolen er oppført med en stor

Bærheim.

flerbrukshall. I tillegg er Åsen-

skole, Sola videregående ligger

hallen, idrettsanlegget og flere
barnehager like i nærheten.
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1) Skadberg skole
2) Bunnpris Skadberg
3) Kiwi Sola
4) Rema 1000 Sola

2

5) Coop Mega Sola
6) Vinmonopolet Sola
7) Sola Pizza og Kebab
8) Sola Mæf
9) Snadderbuå Sola

Det meste i
gangavstand
Like i nærheten av boligfeltet finner du et godt
utvalg av dagligvarehandler og butikker. Nærmest ligger Bunnpis Skadberg, i 9 minutters
gangavstand eller en 2 minutters kjøretur om du
vil. Tar man turen inn til Sola sentrum, vil man
også finne et godt utvalg av butikker, blandt
dem Kiwi, Rema 1000 og Coop Mega. Vinmonopolet og utvalgte restauranter som Sola Pizza
og Kebab, Sola Mæf og Snadderbua er også noe
av det man kan finne i Sola sentrum.

Tidløst
kjøkkendesign
Med et tidløst kjøkkendesign fra Norema trenger en aldri å bekymre seg for at
kjøkkenet skal gå av mote. Dette er et kvalitetskjøkken man kan ha nytte av i
lang tid. Standardleveransen er hvit MFC innredning med god plass til alt du
trenger på kjøkkenet. Innredningen har laminert benkeplate i mørk grå farge,
som strekker seg langs hele innredningen og gir plass til hele familien på
kjøkkenet. Skuffer og skap har demping, og behagelige, moderne håndtak i stål.

ENSIGN

Åsen
Sola Golf
Forus

Sola sentrum

Skadberg skole

SKADBERGTUNET

Sola Flyplass

Skadberg sør

Kjøretid fra
Skadbergtunet
Sola sentrum
Forus		
Tvedt-senteret
IKEA		
Kvadrat		
Flyplassen		
Tananger		
Sandnes		
Stavanger		

Bunnpris

Megler

Espen Grastveit, 997 03 170, espen.grastveit@em1sr.no
Finansiering

Tom Erik Maldal, 905 87 799, tom.maldal@sr-bank.no

UTBYGGERE:

www.litlaberget.no

3 minutter
6 minutter
6 minutter
7 minutter
8 minutter
8 minutter
11 minutter
12 minutter
16 minutter

