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Av og til dukker det opp en mulighet du bare må gripe. 
Nordvikeveien 10 på Roaldsøy er akkurat det.  

Her skal vi bygge en eksklusiv og innholdsrik enebolig 
med helt unik beliggenhet på meget attraktiv  

sjøtomt, med sin egen private brygge og naust. 
Drømmen om en splitter ny bolig i sjøkanten er 

plutselig et steg nærmere.

EN SJELDEN
MULIGHET
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SAMMEN
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Øylivet er en drøm for mange. Nå kan du realisere denne drømmen. 
Bilene parkert i garasjen og båten trygt fortøyd like ved. Utsikt, solned-
gang, venner på besøk og reker på bryggekanten. Nordvikveien byr på 
så mye mer enn følelsen av en splitter ny eneboligen. Villaen er like mye 
en livsstil og et valg om å være nærmere sjøen. Den gode følelsen av å 
få naturen litt nærmere. Det å bo i landlige omgivelser, men allikevel 
med byen en kjapp sykkel-, bil- eller båttur unna.

Roaldsøy er en meget hyggelig landfast øy. Det er  
korte avstander til alt du behøver og Stavanger 
sentrum ligger en kjapp sykkel- eller biltur unna. 

ENEBOLIG MED  
SJØLINJE OG NAUST - EN 
UNIK MULIGHET 
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STOR BOLIG OG 
EGEN HYBEL

Villaen fremstår som meget attraktiv og planløsningen er 
godt gjennomtenkt og løst. Her er store vindu som slipper 
inn mye lys, og ikke minst utsikt. Det er balkonger, terras-
ser og lune uteplasser som tar uteområdene inn i boligen 
på en flott måte. Det er også egen hybel i underetasjen, 
samt opplegg for treningsrom eller medierom. Og prikken 
over i’en er din egen, private brygge med naust. Her er det 
bare å sette i gang med å nyte dagene, ute som inne. 
Velkommen hjem.

Det er noe eget med en helt ny bolig. Du er 
med og setter ditt preg på boligen, og tilpasser 
huset med den standarden du ønsker. Det er 
ikke mye som slår følelsen av å flytte inn i et 
hjem ingen har bodd i tidligere.

SPENNENDE
ARKITEKTUR

OG GODE
LØSNINGER
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Det er valgt varige og tidløse materialer i planleggingen av Nordvik-
veien 10. På grunn av beliggenheten er det viktig med noe som tåler 
vær, vind og sjøsprøyt. Det er utstrakt bruk av betong, royalimpregnert 
kledning og vinduer med aluminiumsbeslag.

Arkitekten har tegnet en bolig som har oppholdsrom 
vendt mot sjøen. Store vindusflater slipper inn mye lys 
og utsikt. Lune uterom er planlagt for å gi mulighet til 
å forlenge utesesongen og gir en større nærhet til sjøen.

BOLIGEN SOM 
HENVENDER SEG TIL 
SJØEN
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FREMOVERLENT
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UTSIKTEN TREFFER
DEG RETT I MAGEN

Mye av livet skal leves innenfor husets fire vegger. Det skal 
være så behagelig som mulig. Det har vi tatt konsekvensene 
av og laget en bolig som er innbydende og trivelig. Vi har 
valgt 1-stavs eikeparkett, vinduer med gråmalte karmer, 
malte vegger i farger etter dine ønsker og et flott og inn-
holdsrikt kjøkken fra kvalitetsleverandøren Norema. Men 
vi har også gitt deg muligheten til å være med å bestemme. 
Vi lytter til dine ønsker og tilpasser boligen slik at den blir 
akkurat slik du drømmer om.

Med store vindusflater får du god kontakt med 
naturen og sjøen utenfor. Det er også utgang 
til balkong fra stuen i toppetasjen. Herfra 
kan du nyte dagene mens du tar inn de nye 
omgivelsene dine i fulle drag.
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Første etasje
I denne etasjen finner du hovedinngang, samt 
praktisk biinngang gjennom vaskerommet. Her 
er tre gode soverom, bad og stue med utgang til 
overbygd uteområde. Her er også parkering i 
garasje på nesten 40 m2. Gjennom biinngangen 
går du tørrskodd til boligen.

Andre etasje
Husets juvel er toppetasjen. Stor stue med åpen 
kjøkkenløsning og utgang til terrasse som er 
delvis overbygget. To soverom, hvor hovedsove-
rommet har egen walk-in-closet. Stort bad med 
badekar og gjestetoalett. Peis mellom stuen og 
kjøkkenet og åpen himling i oppholdsrom gir en 
utrolig god romfølelse.
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NaustUnderetasje
Underetasjen har hybel. Perfekt om du ønsker å 
leie ut, eller om du har ungdom boende hjemme 
som ønsker litt privatliv. Her er også husets 
tekniske rom og et disponibelt rom til hjemme-
kino eller trening. Egen inngang i underetasjen 
og flott uteplass fra stuen.

Naustet er et stort pluss når du flytter inn i 
Nordvikveien 10. Her kan du oppbevare kajak-
kene og vannskiene dine. Her kan du invitere 
venner og sette inn hagemøbler for en regnfull 
sommerdag. Naustet får innlagt strøm og gir deg 
mulighet for kjekke dager helt i sjøkanten.
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VELVILLIG
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Det blir levert flott kjøkkeninnredning fra Norema, og er 
du tidlig inne i prosjektet har du mulighet til å velge blant 
20 forskjellige fronter. Skulle du ha ønske om alterna- 
tive fronter, vil kundebehandlere hjelpe deg gjennom 
tilvalgsprosessen. Kjøkkenet leveres med integrerte 
hvitevarer fra Siemens, platetopp med induksjon, 
kom- fyr, oppvaskmaskin og kombiskap.

KJØKKENET

Kjøkkenet er på mange måter hjertet i huset. Her samles familie og venner rundt frokost, festmiddager og andre feiringer.  
Vi har valgt et meget innholdsrikt kjøkken i tidløst design. Norema har mange års erfaring og veileder deg slik at du får den  
optimale løsningen. Her skal du lage de lekreste retter mens du nyter sjøutsikten i stuen. Standard leveranse er Norema  
Parallell hvit grep, men her har du mulighet for endringer og tilvalg.
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DU FØLER DEG
VELKOMMEN

Nordvikveien 10 har beliggenhet på Roaldsøy, som er en del av 
Hundvåg bydel. Det er korte avstander til det aller meste. Skolen 
ligger like ved boligen og barnehagen er en kort spasertur unna. 
Det er ingen butikker på øya, men det tar ikke mange minuttene 

før du er i Galeivågen på Hundvåg. Her finner du blant annet 
Hundvågsenteret med Helgø Meny, klesbutikker, apotek, frisør, 

kafeer og restauranter og mye annet kjekt. I tillegg er det  
legesenter og en rekke andre servicetilbud her i sentrum av 

Hundvåg. Veiforbindelsen Ryfast åpnes høsten 2019. Da korter 
du ned tiden det tar å kjøre til E39 med opp mot 15 minutter.  

I Nordvikveien 10 bor du på landet, nesten midt i byen. 

Roaldsøy er en koselig øy med bru- 
forbindelse til Hundvåg. Øya har egen skole, 

barnehage og mange, hyggelig nye naboer.

HUNDVÅG

BJØRNØY

ROALDSØY

SKOLE

BARNEHAGE

ORMØY

VASSØY
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DET SKJER I
STAVANGER

Det skjer mye i Stavanger. Yrende folkeliv hele året, kjekke  
butikker, norges beste restauranter - to med Michelin-stjerne, 

innbydende kafeer, fargegater og ikke minst en rikholdig og  
variert kulturscene. Her koser du deg på teater eller med en 

inspirerende konsert i Bjergsted. Her tar du båten fra din egen 
brygge og inn vågen for å nyte livet en lun sommerdag. Kjøper 

noen ferske reker og setter kursen ut mot Litle Teistholmen, 
legger til bryggen der og nyter livet. Livet i Nordvikveien 10 blir 

nesten som å bo på hytten året rundt. Behagelig og deilig.

Du er aldri langt fra begivenhetene i 
Nordvikveien. Byen er ikke mange minuttene 

unna enten på sykkel, båt, buss eller bil.
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KUNNSKAPSRIK
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ROMSKJEMA

Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær Annet

Kjeller

Entre/gang Gulvfliser, 60x60 grå.
Vannbåren gulvvarme. Fotlist

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker. Lyddør inn til media/trening 

leveres og monteres.

Stue/kjøkken Eik hvit mattlakk 1-stavs parkett.
Vannbåren gulvvarme

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker. I henhold til leveranse fra rørlegger. Kjøkken i henhold til leveranse fra 

Norema.

Bad
Gulvfliser med sokkelflis, 60x60 grå.

Nedsenket dusj (10x10 flis)
Vannbåren gulvvarme. Fotlist

Veggfliser 30x60 hvit matt i dusjsone. 
Jotuns våtromssystem med strier, egg-

hvit på resterende vegger. 

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. 

Våtromsmaling.
I henhold til leveranse fra elektriker. I henhold til leveranse fra rørlegger.

Teknisk rom Gulvfliser med sokkelflis, 60x60 grå. Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker. I henhold til leveranse fra rørlegger.

Media/trening Eik hvit mattlakk 1-stavs parkett.
Vannbåren gulvvarme. Fotlist.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker.

Soverom Eik hvit mattlakk 1-stavs parkett.
Fotlist.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker.

1.etasje

Hall Gulvfliser, 60x60 grå.
Vannbåren gulvvarme. Fotlist.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker.

Gang Eik hvit mattlakk
1-stavs parkett. Fotlist

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt.
 Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker.

Bad
Gulvfliser med sokkelflis, 60x60 grå.

Nedsenket dusj (10x10 flis)
Vannbåren gulvvarme

Veggfliser 30x60 hvit matt i dusjsone. 
Jotuns våtromssystem med strier, egg-

hvit på resterende vegger. 

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. 

Våtromsmaling.
I henhold til leveranse fra elektriker. I henhold til leveranse fra rørlegger.

Vaskerom/bi-inngang Gulvfliser med sokkelflis, 60x60 grå.
Vannbåren gulvvarme

Veggfliser 30x60 hvit matt i dusjsone. 
Jotuns våtromssystem med strier, egg-

hvit på resterende vegger. 

Sparklet og malt.
 Farge 0502-Y eggehvit. 

Våtromsmaling.
I henhold til leveranse fra elektriker. I henhold til leveranse fra rørlegger.

Soverom Eik hvit mattlakk
1-stavs parkett. Fotlist.

Sparklet og malt.
 Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker.

Stue Eik hvit mattlakk
1-stavs parkett. Fotlist.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker.

Garasje Betonggulv.
Støvbundet.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker.

STANDARD SLIK
DU VIL HA DET

Det skal være ukomplisert og behagelig å bo i Nordvikvei-
en. Til oppvarming har vi valgt vannbåren gulvvarme og 
varmepumpe tilkoblet egen energibrønn. Det gir et lunt og 
godt inneklima. Gulv i oppholdsrom leveres med 1-stavs 
hvitpigmentert eikerparkett. På bad er det 60x60 grå gulv-
fliser og hvite 60x30 veggfliser. Kvalitetskjøkken fra Norema 
med innebygget hvitevarer som stekeovn, induksjonstopp 
og oppvaskmaskin. Utvendig er det asfaltert gårdsrom, plan 
og skråning med bark, samt område foran hybel og rundt 
naustet i betong. Her kan du med andre ord flytte inn i en 
nøkkelferdig bolig og nyte din nye bolig fra første dag.

Vi har lagt opp til gjennomgående bra standard 
i Nordvikveien 10. Allikevel har du selvsagt 
muligheten til å tilpasse boligen med den 
standarden du ser for deg og drømmer om. 
Boligen skal bli akkurat slik du ønsker.
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Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær Annet

2.etasje

Stue/kjøkken
Eik hvit mattlakk
1-stavs parkett.

Vannbåren gulvvarme
Fotlist.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker. I henhold til leveranse fra rørlegger.

Norema kjøkken i henhold til liste.
Sort stålpipe med Jøtul I 620 FRL, 

innebygget, sparklet og malt.
Glass gulvplate.

Gang
Eik hvit mattlakk
1-stavs parkett.

Fotlist.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker.

Bad
Gulvfliser med sokkelflis, 60x60 grå.

Nedsenket dusj (10x10 flis)
Vannbåren gulvvarme

Veggfliser 30x60 hvit matt i dusjsone. 
Jotuns våtromssystem med strier, egghvit 

på resterende vegger.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. 

Våtromsmaling.
I henhold til leveranse fra elektriker. I henhold til leveranse fra rørlegger.

WC

Eik hvit mattlakk
1-stavs parkett.

Vannbåren gulvvarme.
(samme kurs som stue)

Fotlist.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker. I henhold til leveranse fra rørlegger.

Soverom
Eik hvit mattlakk
1-stavs parkett.

Fotlist.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker.

Garderobe/soverom
Eik hvit mattlakk
1-stavs parkett.

Fotlist.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. 
Farge 0502-Y eggehvit. I henhold til leveranse fra elektriker.

Terrasse (i 2. etg.)
Royal Impregnert terrassebord, grå. 

28x120mm. Synlig innfesting.
Tett balkong. Trinn opp fra stuegulv.

Rekkverk som glass og Royal  
impregnert treverk, som vist på tegn

Naust

Naust Betonggulv.
Støvbundet

Isolert og kles innvendig med  
ubehandlet panel

Isolert og kles innvendig med  
ubehandlet panel. Mønt himling. I henhold til leveranse fra elektriker.

To-fløyet dør stedbygges av samme 
material som ytterkledning. 

1 stk tett ytterdør.

LEVERANSEBESKRIVELSE
BASERT PÅ TEK-17. TOLERANSE IHHT NS 3420 NORMALUTFØRELSE.

Oppvarming Vannbåren varme i gulv. Prosjektet baserer seg på vannbåren gulvvarme og tappevann fra væske/vann.

Ildsted Sort stålpipe med Jøtul I 620 FRL, inebygget, sparklet og malt. Glass gulvplate.

Ventilajon Balansert ventilasjonsanlegg Villavent. Et anlegg for hovedboenhet og et eget for hybel.

Elektriker Punkter i henhold til Nek 400, se tilbud fra elektriker datert 16.11.18. 20 stk downlights gyro dim 2 warm er inkludert, valgfri plassering.

Rørlegger I henhold til rørlegger tilbud datert 05.12.18. Det leveres pumpe som vil kreve service.

Bredbånd Det legges inn fiber i bolig, klargjort for montering av Altibox hjemmesentral.

Brannsikring Det leveres røykvarsling i henhold til krav.

Yttertak Minster betongpanner, farge mørk skifer.

Ytterkledning Royalimpregnert kledning. Farge grå, Møre tre. Stående kledning som 19x148mm. Liggende kledning som 19x148mm m/frest spor.
(kvaeutslag som kan oppfattes som misfarging, vil forekomme)

Etasjeskille Lydhimling mellom kjeller og 1.etasje, og uisolert bjelkelag mellom 1. og 2. etasje. 

Utvendige beslag Sort. Gjelder også felt mellom enkelte vinduer.

Ytterdør Nordan Løven, slett sort. Standard vrider/beslag i forkrommet matt utførelse eller tilsvarende. 

Vinduer Aluminiums belagt, Nordan vinduer. Utvendig ALU farge sort. Karmer leveres ferdig malingsbehandlet fra fabrikk, sort farge. 
Hvite foringer/vegg som gipses, sparkles og males. Snitt U-verdi ca 0,8.

Innerdører Swedoor Advance-Line Stable hvite dørblader og karmer med pakning. Standard vrider/beslag i forkrommet matt utførelse eller tilsvarende
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Utvendig rekkverk Royalimpregnert kledning. Farge grå Møre Tre. Trerekkverk leveres i samme utførelse som ytterkledning. Glass som vist på tegning.

Listverk, innvendig Listefritt rundt vindu og ytterdør. Listefritt i overgang vegg/himling. 10x58mm hvitmalt dørlist på innerdører. Fotlist hvitpigmentert eik.

Listverk, utvendig Vannbord under vindu. Stående ytterkledning brukes som sidebelistning og hjørnebelistning.  
Liggende ytterkledning avsluttes hjørner med terning/firkant.

Fargevalg innvendig Alle vegger og himling leveres i farge 0502-Y eggehvit. Muligheter for å endre til andre farger mot tillegg.

Innvendige vegger Uisolert med gips på begge sider.

Trapp innvendig Åpen trapp. Hvitmalt med trinn i fingerskjøtt eik. Rekkverk i glass med klemfester. Valgfri standard farger på vanger og rekkverk.

Parkett Parkett i tørre rom leveres som 1-stavs hvitpigmentert eik.

Flis Gulvflis som 60x60 grå. I nedsenket dusj legges 10x10 fliser. Prostone Grey. Veggfliser som 60x30 hvit matt. (blank kan også velges) White Pro.

Kjøkken

Flott Norema kjøkken. I hoveddel leveres kjøkken som Parallell hvit grep (prisgruppe 4, med mange alternative fronter å velge mellom), benkeplate 
i laminat farge Sort Skimmer med underlimt vask. Alle skuffer og skap leveres med demping. Fritthengende ventilator modell LOOK og hvitevarer er 
inkludert. Spotter under overskap er medtatt. I leilighet leveres kjøkken som Aspekt hvit (malt MDF, prisgruppe 2) og benkeplate i laminat farge Sort 
skimmer. Innebygget ventilator, stekeovn, induksjonstopp og oppvask inkludert. (ikke kjøleskap) Se egen kjøkkenleveranse.

Bad, WC og vaskerom Innredning og leveranse i henhold til liste fra rørlegger. Datert 30.11.18

Garderobe Garderobeskap og innredning som vist på tegning leveres ikke.

Garasje Garasjeport leveres som ALU sort, med motor og åpner.

Utearealer Asfalt i gårdsrom. Plen og skråning med bark, hvor utomhusplan viser grønt. Utvendige murer i betong eller steinrekke. Utvendige trapper og området 
foran leilighet, støpes i betong. Området ved naust er støpt betongplate. Betongoverflater leveres som kostet.

Brygge Royalimpregnert grå terrassebord som gulv og royalimp. Bjelker 2x6 som «skjørt». Synlig innfesting. Stålrør peles ned som fundament.  
Bjelkelag er cu-imp. Trinn opp til platting ved naust, er støpt i betong.

Endringsmuligheter Kjøperne blir innkalt til kundebehandling av de aktuelle fag.

Forbehold Se kontrakt og konf. megler.

Fjogstad-hus gir deg sikkerthet.

Lovverket: 
Stadig utvikling i regelverk, stiller strengere krav til standard for hus, innredning og byg-
geprosess. Samtidig kreves det en omfattende og dokumentert saksbehandling. Når du 
bygger et Fjogstad-hus får du tre dokumenter som til sammen gir deg den nødvendige 
sikkerheten; leveransebeskrivelse, tegninger og avtaledokument.

Leveransebeskrivelse: 
Den signerte leveransebeskrivelse forplikter oss både med hensyn til leveransens om-
fang og hvilke kvaliteter de enkelte deler av boligen skal ha. Er det motstrid mellom 
beskrivelse og tegninger, overstyrer denne beskrivelsen tegningen. Skulle vi av utenfor-
liggende årsaker være forpliktet til å avvike avtalen, er vi forpliktet til å levere minimum 
den avtalte kvalitet. I de tilfeller endringene måtte påvirke boligens synlige detaljer, vil vi 
melde fra før endringer gjøres. Når benevnelsen hvitmalt er brukt i beskrivelsen, menes 
det NCS-S-0502-y.

Tegninger: 
Tegningene viser fasadene og hvordan romfordelingene på de enkelte plan/ etasjer skal 
være. Hva som medfølger av fast innredning som er vist på tegningen fremkommer av 
leveransebeskrivelsen. Elementer som er inntegnet med stiplede/ brutte linjer er ikke 
med i leveransen. Det samme gjelder inntegnede kjøkkeninnredninger, alle typer møbler, 
garderober, hvitevarer, elektriske apparater, baderomsinnredninger, div. nisjer til ildste-

der, hvitevarer ol. Spør din kontaktperson i Fjogstad-hus dersom noe av dette skulle være 
uklart. Snitt-tegninger overstyrer plantegninger. 

Avtaledokument: 
Bestemmelsene i avtaledokumentet er tilpasset Bustadoppføringsloven og utfyller denne.

Levende materialer: 
Tre lever. Med det menes at trevirke påvirkes av luftfuktighet, temperatur og uttørking/ 
tørke. I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Denne 
krympingen kan føre til svinnriss på synlige flater i mur, i overganger mellom materialer, 
skjøter og hjørner mm. Dette er forhold som entreprenør ikke er ansvarlig for.

DETTE INNGÅR IKKE I STANDARD LEVERANSE:  
Dersom ikke annet er spesielt beskrevet inngår ikke:
Beplantning, levegger, terrasse på bakken, forstøtningsmurer, rekkverk på forstøtningsmu-
rer, glassoverbygg/ tak over inngangsdører (selv om de skulle vise på tegningen), belys-
ning, ovner, varmeanlegg.

Kott i knevegger, lagringsloft, rom over haneband, krypkjeller, bod under trapp, uisolerte 
kjellerboder og lignende rom blir ikke innredet om det ikke er særlig avtalt.
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RETTE SORTEN

TRYGT Å KJØPE BOLIG 
Egen bolig eller leilighet er sannsynligvis 
den største investeringen du gjør i livet. 
Her skal du og dine bo i mange år. Det 
skal være en trygg investering og en god 
byggeprosess. Da må det ikke være tilfeldig 
hvem du velger å kjøpe    bolig av.

OPPSTARTSMØTE 
På oppstartsmøtet har vi en detaljert 
gjennomgang av hele leveransen, og det 
blir skrevet referat etter møtet. 

PRODUKSJON 
Byggeperioden er oppdelt i milepæler med 
tekniske kontroller etter oppsatt sjekkliste. 
Nødvendig befaring gjennomføres ved 
behov. 

OVERTAKELSE 
Et par uker før innflytting kaller vi inn 
til overtakelsesmøte på byggeplass. 
Her går vi gjennom leiligheten, og 
eventuelle feil eller mangler blir notert i 
en overtakelsesprotokoll. Oppretting av 
eventuelle feil og mulige siste justeringer 
foretas i tiden fram mot innflytting.

ETTÅRSBEFARING 
Vi kaller inn til ettårsbefaring etter ett år. 
Da tar vi en gjennomgang av leiligheten, og 
utbedrer det som trengs.

Det er når vi lytter til dine ønsker og sørger for at gode folk  
omsetter dem til en god bolig at vi er Rette sorten. Underveis skal vi 
være ærlige, sørge for at du får mest mulig for pengene og hjelpe deg 
til å gjøre gode valg. Det er da drømmer blir til virkelighet.  
Dine drømmer.
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VELKOMMEN HJEM

JEG SELGER NORDVIKVEIEN 10
Som Rogalands største meglerkontor har Eiendomsmegler 1 lang erfaring på nybyggsalg. 

Sparebank 1 har kontorer i Stavanger, Madla og Sandnes hvor du kan treffe megleren etter avtale. 
Her kan du også få råd om finansiering om ønskelig. Med andre ord kan du få hjelp av  

EiendomsMegler 1 til alt du måtte trenge i prosessen, i trygge og vante omgivelser.

THOMAS FANEBUST
Mobil 932 64 837  |  thomas.fanebust@em1sr.no

Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen 
av den endelige bebyggelsen. Det kan 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.  Endringene skal ikke 
ha innvirkning på satt standard. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet er det den endelige 

leveransebeskrivelsen som gjelder.
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