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Når livet skifter gir
Når du skal flytte i ny bolig kan det være utfordrende 

å finne det man ønsker å flytte til på rett sted. Man 
har bodd en plass det meste av livet. Du har venner 

og etablerte rutiner i nærområde. Man liker å ta 
turen på kaféen eller ned til båten for å ta turen 
til hytta. Liker at barnebarna stikker innom og at 

barna kommer på besøk. Man trives ofte med det 
etablerte. Det er vanskelig og krevende å bryte opp.

Vi skal møte kunden der de er - Hommersåk er 
sentrum for mange, hvor hele livet leves. Man 

må skape det folk ønsker og trenger, slik at livet 
kan fortsett på samme sti, hvor ny bolig skaper 

muligheter snarere enn begrensninger. Det er ikke 
sikkert man skal gire ned, kanskje skal man gire opp 

noe hakk. Her skaper du rom for nye muligheter, 
mer tid. Et annet innhold, noe som gir mer mening. 

En trygg plass å bo med det du trenger. 

Hommersandtunet 2 skal møte behovet. Boligene 
skal tilpasse seg dine behov og tiden man lever i det 

nærmiljøet hvor man ønsker å være.  
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Leilighetene
Det skal bygges 10 unike og romslige 
leiligheter i blokken, mellom 82 og 149 m2. 
Alle leilighetene på bakkeplan har  
direkte utgang til stort privat uteareal  
og leilighetene i 2. etasje har egen  
toppetasje med stor takterrasse.  
Hver enhet har privat garasje med stor
sportsbod i tilknytning til denne.

Perfekt  
beliggenhet 
Hommersandtunet 2 ligger fint til i 
sentrum av Hommersåk. Det er kort 
vei til alt du trenger enten det er 
dagligvarer, apotek, lege eller  
kollektivtransport. Boligene ligger 
luftig plassert og har flott utsikt.
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Bersagelveien
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«Leilighetene henter kvaliteter  
og ideer fra eneboligen» 
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Folk vil bo i sitt eget hjem
Hommersandtunet skal være det åpenbare valget når  

eneboligen er for stor og livet endrer seg. Boligene  
skal ha kapasitet til å romme mellomfasen i livet og tilpasse seg  

de utfordringene alderdommen fører med seg.  
- tilpasningsdyktige boliger er svaret på eldrebølgen.

Boligblokken er i utgangspunktet en urban typologi, som utvikler seg og tilpasser seg  
byområder med høy tetthet og stor befolkning, i takt med byens utvikling. Til tross for  

Hommersåks landlige karakter, generøse boliger og eiendommer, ser vi behov for å 
utvikle en ny måte å bo på i dette området. Etterhvert som “eldrebølgen” skyller stadig 
nærmere, ser vi at dagens generasjon eldre har helt andre forventninger og stiller helt 

andre krav til alderdommen. I dag ønsker mange å flytte ut av store vedlikeholdskrevende 
boliger og inn i mer effektive og praktiske boliger, på samme tid som man ønsker plass til 
familieliv og sosialt liv. I denne boligen ser man for seg å bo så lenge som mulig, et ønske 

som stiller store krav til fleksibilitet og tilpasning. 
 

Leilighetene må gjenspeile egenskaper og kvaliteter fra eneboligen.
Dette ønsket og behovet kan være en del av løsningen på “eldrebølgens” utfordringer.  
Ved å stimulere til økning i fleksibel og tilgjengelig boligmasse vil en større andel av 

omsorgen foregå i brukerens eget hjem. På grunn av Hommersåks avstand til den øvrige 
byen, skapes en småskala urbanitet, en interessant situasjon hvor en distinkt  

typologi kan utvikles og gi lokal karakter.

Anders Sølvberg   |   arkitekt
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HVILKE EGENSKAPER KJENNETEGNER ENEBOLIGEN?

Eneboligen gir mulighet for flere sosiale situasjoner - det betyr at man kan ha 
gjester til kaffe i stua og vise fotballkamp i TV-stua samtidig. Eneboligen  

har flere etasjer, rikdom og fleksibilitet i rommene. Sosialt kjøkken i stua eller lukket 
kjøkken, slik at bolledeigen kan eltes uten å forstyrre? I eneboligen  

kan man leve både inne og ute, skape sin egen livsstil og atmosfære.  
Dette er ideene Hommersandtunet etterstreber! 

 
Livet og behovet endrer seg stadig. En bolig må kunne tilpasse seg både 
planlagte og uforutsette endringer, uten at boligens kvalitet blir svekket.  

For å klare dette, må rommenes form og plassering planlegges slik at bruken kan 
varieres. Leilighetens struktur må også gi mulighet for at vegger kan flyttes,  

uten at boligens logikk blir påvirket. I Hommersandtunet kan man ha  
TV-stue, hjemmekontor, barnerom, gjesterom, bibliotek og hobbyrom!
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SYKKELPARKERING

LEKEPLASS

BERSAGELVEIEN

31.10.2018

H0101

H0102

H0201

H0202

H0103

H0104

H0105

H0203

H0204

H0205

Hommersandtunet - Situasjonsplan

Gjesteparkering

HC-parkering

15.0m2 8.1m2

15.0m2 8.1m2

19.0m2

6.9m2

1. Etasje H104
2. Etasje H204

1. Etasje H105
2. Etasje H205

1. Etasje H101
2. Etasje H201

1. Etasje H102
2. Etasje H202

1. Etasje H103
2. Etasje H203

15.0m2 8.1m2

15.0m2 8.1m2

15.0m2 8.1m2

15.0m2 8.1m2

15.0m2 8.1m2

15.0m2 8.1m2

15.0m2 8.1m2

BERSAGELVEIEN

N

BOD UTE OG INNE 
Det kan ofte være en utfordring med nok lagringsplass.  

Det har vi tenkt på. I Hommersandtunet 2 får mulighet til å ha to 
boder. Én som er plassert i forbindelse med garasjen din. I tillegg har 

vi innvendige boder i underetasjen du kan kjøpe i tillegg.

PARKERING I EGEN GARASJE 
Alle leilighetene i Hommersandtunet 2 får faste 

parkeringsplasser i garasje. I forbindelse med garasjen er det 
også en egen sportsbod. Denne kan brukes til lagring eller 

kanskje innredes og benyttes som et lite hobbyverksted.
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Leilighet H0101

93.0 m2 BRA   |   88.8 m2 P-rom

4 3 2

6

8

5

7

9

1

Vent.

1. Stue/kjøkken 38.0 m2   |   2. Soverom 12.3 m2   |   3. Soverom 7.8 m2

4. Soverom 8.0 m2   |   5. Gang 12.7 m2   |   6. Bad 6.0 m2   |   7. Toalett 1.4 m2

8. Bod 2.9 m2   |   9. Uteplass 28.8 m2   |   Garasje 15.0 m2   |   Sportsbod 8.1 m2

06.04.2018

1. Langs vegg

4. L-form og øy

2. L-form med benk under vindu

5. Lukket med to skyvedører

3. Kjøkkenøy

6. Lukket med en skyvedør

Kjøkkenløsninger

Alle leilighetene har en rekke alternative kjøkkenløsinger - her er noen idèer!

Alternative løsninger

1. Alternativ løsning TV-stue

2. Alternativ løsning kjøkken

2.

1.

BERSAGELVEIEN
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Leilighet H0102

88.0 m2 BRA   |   83.0 m2 P-rom

1. Stue/kjøkken 37.8 m2    |   2. Soverom 12.1 m2    |  3. Soverom 9.7 m2

4. Gang 7.4 m2    |   5. Bad 5.8 m2    |  6. Bod 3.3 m2    |  7. Vaskerom 3.0 m2

8. Uteplass 28.5 m2    |   Garasje 15.0 m2    |   Sportsbod 8.1 m2

Alternative løsninger

Alternativ løsning kjøkken

2.

1

5

8

6

2 3

4

7Vent.
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06.04.2018

1. Langs vegg

4. L-form og øy

2. L-form med benk under vindu

5. Lukket med to skyvedører

3. Kjøkkenøy

6. Lukket med en skyvedør

Kjøkkenløsninger

Alle leilighetene har en rekke alternative kjøkkenløsinger - her er noen idèer!

Leilighet H0103

100.7 m2 BRA   |   95.7 m2 P-rom

1. Stue/kjøkken 37.8 m2    |   2. Soverom 12.2 m2    |  3. Soverom 12.4 m2    |  4. Soverom 8.4 m2

5. Gang 14.5 m2    |   6. Bad 5.8 m2    |  7. Toalett 1.7 m2    |  8. Bod 3.6 m2

9. Uteplass 18.9 m2    |   Garasje 15.0 m2    |   Sportsbod 8.2 m2

Alternative løsninger

1. Alternativ løsning TV-stue

2. Alternativ løsning kjøkken

2.

1.

1

3

5

7
8

24

6

9

Vent.
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Ildfluene
Det var den aftenen med ildfluene

da vi sto og ventet på bussen til Velletri
at vi så de to gamle som sto og kysset hverandre

under platantreet. Det var da
du sa, halvt ut i luften

halvt til meg:
Den som har elsket lenge
har ikke levd forgjeves.

Og det var da jeg fikk øye på de første
ildfluene i mørket, knitrende

med lysblink rundt hodet ditt.
Det var da.
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Leilighet H0104

111.0 m2 BRA   |   100.0 m2 P-rom

1. Stue/kjøkken 37.6 m2    |   2. Soverom 13.3 m2   |  3. Soverom 8.3 m2    |  4. Soverom 11.4 m2

5. Gang 15.4 m2    |   6. Bad 6.1 m2    |  7. Toalett 1.5 m2    |  8. Vaskerom 2.7 m2    |  9. Bod 4.6 m2

10. Bod 4.6 m2   |  11. Uteplass 28.9 m2    |   Garasje 15.0 m2    |   Sportsbod 8.1 m2

Alternative løsninger

1. Alternativ løsning TV-stue

2. Alternativ løsning kjøkken

2.

1.

2

4

6

91 3

57

11

8

Vent.

Bod nr 10??
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Leilighet H0105

102.6 m2 BRA   |   95.8 m2 P-rom

1. Stue/kjøkken 45.4 m2    |   2. Soverom 18.5 m2    |  3. Soverom 11.6 m2

(4. Soverom 7.4 m2)    |   5. Gang 7.7 m2    |   6. Bad 5.4 m2    |  7. Bad 4.6 m2 

8. Bod 4.7 m2    |   9. Uteplass 33.7 m2    |   Garasje 15.0 m2    |   Sportsbod 8.1 m2

2

4

6

8

1

3

5

7

9

Vent.
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06.04.2018

1. Langs vegg

4. L-form og øy

2. L-form med benk under vindu

5. Lukket med to skyvedører

3. Kjøkkenøy

6. Lukket med en skyvedør

Kjøkkenløsninger

Alle leilighetene har en rekke alternative kjøkkenløsinger - her er noen idèer!

Leilighet H0201

115.3 m2 BRA   |   104.5 m2 P-rom

1. Stue/kjøkken 38.0 m2    |   2. Soverom 12.3 m2   |  3. Soverom 7.8 m2    |  4. Soverom 8.0 m2

5. Gang 12.6 m2    |   6. Bad 6.0 m2    |  7. Bod 1.5 m2    |  8. Bod 1.5 m2    |  9. Balkong 4.2 m2

10. Balkong 1.8 m2    |   Garasje 15.0 m2    |   Sportsbod 8.1 m2

Toppetasje og alternative løsninger

1. Alternativ løsning TV-stue

2. Alternativ løsning kjøkken

2.1.

4 3 2

6

9

5

7

1

10

8

2 1

3

Vent.

1. Loftstue 12.2 m2   |   2. Bod 6.7 m2   |   3. Takterrasse 39.4 m2

BERSAGELVEIEN
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Leilighet H0202

119.2 m2 BRA   |   108.4 m2 P-rom

1. Stue/kjøkken 37.8 m2    |   2. Soverom 12.1 m2   |  3. Soverom 7.8 m2    |  4. Soverom 8.0 m2

5. Gang 12.6 m2    |   6. Bad 5.8 m2    |  7. Bod 1.5 m2    |  8. Bod 1.5 m2

9. Balkong 4.3 m2    |   Garasje 15.0 m2    |   Sportsbod 8.1 m2

Toppetasje og alternative løsninger

Alternativ løsning kjøkken

1. Loftstue 15.6 m2   |   2. Bod 6.7 m2   |  3. Takterrasse 39.1 m2

1

5

7

6

2 3 4

9

21

3

Vent.

8
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06.04.2018

1. Langs vegg

4. L-form og øy

2. L-form med benk under vindu

5. Lukket med to skyvedører

3. Kjøkkenøy

6. Lukket med en skyvedør

Kjøkkenløsninger

Alle leilighetene har en rekke alternative kjøkkenløsinger - her er noen idèer!

Leilighet H0203

127.4 m2 BRA   |   116.2 m2 P-rom

1. Stue/kjøkken 37.8 m2    |   2. Soverom 12.4 m2   |  3. Soverom 12.2 m2    |  4. Soverom 8.4 m2

5. Gang 13.1 m2    |   6. Bad 5.8 m2    |  7. Toalett 1.7 m2    |  8. Bod 1.5 m2    |  9. Bod 1.9 m2

10. Balkong 4.3 m2    |   Garasje 15.0 m2    |   Sportsbod 8.1 m2

Toppetasje og alternative løsninger

1. Alternativ løsning TV-stue

2. Alternativ løsning kjøkken

2.1.

1. Loftstue 15.6 m2    |   2. Bod 6.7 m2   |  3. Takterrasse 39.1 m2

1

3

5

7
8

2 4

10

9

2 1

3

Vent.

6
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Leilighet H0204

132.4 m2 BRA   |   118.2 m2 P-rom

1. Stue/kjøkken 37.6 m2    |   2. Soverom 11.4 m2   |  3. Soverom 8.3 m2    |  4. Soverom 13.3 m2

5. Gang 16.5 m2    |   6. Bad 6.1 m2    |  7. WC 1.5 m2    |  8. Vaskerom 3.0 m2    |  9. Bod 3.6 m2

10. Bod 4.6 m2    |   11. Balkong 4.3 m2    |   12. Balkong 1.8 m2    |   Garasje 15.0 m2    |   Sportsbod 8.1 m2

Toppetasje og alternative løsninger

1. Alternativ løsning TV-stue

2. Alternativ løsning kjøkken

2.1.

1. Loftstue 12.7 m2    |   2. Bod 6.1 m2   |  3. Takterrasse 39.3 m2

2

4

6

91
3
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Vent.
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Leilighet H0205

149.5 m2 BRA   |   138.6 m2 P-rom

1. Stue/kjøkken 45.7 m2    |   2. Soverom 18.5 m2   |  3. Soverom 11.6 m2    |  (4. Soverom 7.7 m2)

5. Gang 8.0 m2    |   6. Bad 5.4 m2    |  7. Toalett 4.6 m2    |  8. Bod 3.5 m2    |  9. Bod 6.0 m2

10. Balkong 4.3 m2    |   Garasje 19.0 m2    |   Sportsbod 6.9 m2

Toppetasje

1. Loftstue 21.4 m2   |  2. Soverom 8.7 m2

3. Bod 6.3 m2   |  4. Takterrasse 60.1 m2

2

4

6

8

1

3

5

7

10
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Meget praktisk  
med eget «hotellrom»  

for alle beboere

Hommersandtunet 2 er et akkurat passelig prosjekt. Det er ikke for mange  
leiligheter og det er godt med fellesareal. Men det som virkelig skiller dette prosjektet fra de fleste 
andre er felles- og gjesterommet. Som beboer har du tilgang til leie av fellesrommet i forbindelse 
med bursdagsferinger eller andre sammenkomster der du har behov for litt mer plass. Her er det 

et fullt utstyrt kjøkken, garderobe og bad. Rommet vil også være et samlingssted for dere som  
flytter inn i prosjektet, et utgangspunkt for sosiale sammenkomster. «Hotellrommet» står til  

disposisjon til alle beboere og kan lånes. Helt perfekt når du venter besøk og ikke har mulighet  
       til å ta dem i mot i din egen leilighet. Da reserverer du leiligheten og gir ditt besøk mulighet 
for et skikkelig «hotellopphold». Leiligheten på 64 m2 har i tillegg bad med dusj. Utgang fra leil-

igheten til uteplass. Her er alt tilrettelagt for behagelige dager.

1 2

43

1. Stue/kjøkken
2. Soverom
3. Gang
4. Bad

BRA
P-rom

32.5 m2

14.4 m2

8.7 m2

5.0 m2

63.9 m2

57.3 m2

Besøksleilighet
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Tidløs og flott 
kjøkkeninnredning 

fra Norema

Medfølgende kjøkken er levert av Norema og er av modellen Parallell Hvit Grep. 

Parallell modellen har et rent og grafisk uttrykk, og gir derfor god mulighet for 

personlige designløsninger. Kjøkkenet har en elegant og moderne front  

med integrert grep, og en praktisk hvitlaminert benk. Kjøkkenet er også enkelt og  

vedlikeholde og vaske, slik at det blir mest mulig praktisk for deg som  

kjøper. Du har også mulighet til å velge to andre modeller. Tilpass slik at du får 

det akkurat slik du ønsker.
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Alt du trenger
på kjøkkenet

Vårt mål er at ditt nye kjøkken skal ha plass til 

alt du trenger. Kjøkkeninnredningen blir derfor 

meget praktisk med god plass i skuffer og skap, 

slik at man enkelt kan organisere som man selv 

ønsker. Den elegante hvitmalingen vil også 

bidra til å gjøre kjøkkenet ditt stilrent og tidløst 

- slik at du aldri trenger å bekymre deg. Er du 

tidlig inne i prosessen så kan du også velge å 

utvide kjøkkenet slik du synes er mest praktisk.
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Et hav av muligheter
Hommersåk er stedet hvor du finner alt du trenger. 

Skulle du dermed lengte etter mer, er Stavanger og 

Sandnes bare en kort båt- eller busstur unna. På Hom-

mersåk finner du flere matbutikker, treningssentere, 

helsehus og Riskahallen. Riskahallen har både svømme-

hall, idrettshall og bibliotek, og er en sentral møteplass 

for beboerne i bygda. En kort gåtur unna Hommer-

sandtunet vil du også finne Bydelssenteret, som har eget 

bakeri med mange fristelser, i tillegg til flere butikker.
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Vakker natur -
rett utenfor døren

I Hommersandtunet vil du bo med vakker natur rett utenfor 

døren. Hommersåk er omringet av sjø, fjell og skoger, og det 

finnes en rekke turmuligheter rett rundt hjørnet. En av dem 

er Lifjell, hvor det finnes to rundturer. Fra toppen får du en 

vakker utsikt over Stavanger, Gandsfjorden og Nord Jæren. 

Dette gjør fjellet til et populært turistmål. Velger du å  

heller ta den kortere turen opp til Husafjellet, vil du derfra få 

utsikt over hele Hommersåk og skimte Stavanger  

i horisonten.
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Riska bo- og 
aktivitetssenter

Hommersandtunets plassering er i umiddelbar nærhet  

til Riska bo- og aktivitetssenter. Herfra har  

hjemmetjenesten kort vei fra sin base og kan bistå  

beboerne med en rekke praktiske gjøremål, rengjøring 

og omsorg ved midlertidig eller varig  

funksjonsnedsettelse. Kontaktpunkt for trygghetsalarm 

gir kort utrykningstid ved akutte problemer og  

utfordringer. Senteret tilbyr ulike aktivitetstilbud for 

daggjester ved senteret. Her er det også frisør, fotpleier, 

dagsenter for hjemmeboende eldre og ikke minst  

eldresenter mandag og torsdag formiddag med bingo  

og mulighet for å kjøpe middag. 
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Leveransebeskrivelse

OPPVARMING 
Prosjektet baserer seg på vannbåren gulvvarme og tappevann 
fra felles energisentral, med el-kjel supplert med luft/vann 
varmepumpe. Vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken, bad, 
gang, WC og evt. vaskerom Beboerne må evt selv besørge 
elektrisk suppleringsvarme på soverom og 3. etasje. Felles 
ganger får installert panelovner.

VENTILASJON 
Balansert ventilasjonsanlegg pr leilighet.

ELEKTRO, STERKSTRØM (I LEILIGHET)
Det er medtatt :
- Punkter i henhold til Nek 400
- EL-tavle med svakstrøms felt, jordfeilautomater og trådløs
komfyrvakt pr leilighet.
- Lys med sensor i boder.
Standard ringeanlegg med knapp ved hoveddør leilighet, 
ding/dong i entre.

ELEKTRO, STERKSTRØM  
(I GARASJER/SPORTSBOD)
Lys og stikk til alle sportsboder, samt opplegg i garasjer til 
lysarmatur med sensor og stikkontakt til port åpner. LED lys 
er medregnet i garasje og sykkelparkering. Framlegg til 10 
ladere med flatkabel til Zaptec elbil ladere i garasjen. Disse 
sikrer en jevn fordeling blant brukerne og kan fjernavleses. 
Betaling kan foregå via App.
Zaptec lader er ikke inkludert og kan leveres som tilvalg.

ELEKTRO, SVAKSTRØM (BREDBÅND)
Det blir lagt inn fiberkabel til hver leilighet, med hjemmesen-
tral/trådløs ruter. Det er i tilbudet medtatt opplegg av 1 stk. 
datapunkt ved TV i stue.

PORTTELEFON
Porttelefonanlegg med audio svarapparat ved hovedinngang, 
til hver enkelt leilighet. (toveiskommunikasjon). Når folk ringer 
på dør fra gang inn til leilighet, skjer det via vanlig ringe-
knapp, ikke toveiskommunikasjon. Hvis man i tillegg ønsker 
kamerafunksjon kan dette leveres som tilvalg.

HEIS OG INNVENDIGE TRAPPER
2 stk heiser og 2 stk trapperom, hvorav den ene går ned i under 
etasje.

BRANNSIKRING
Det leveres røykvarsling i henhold til krav.
Det leveres sprinkleranlegg i henhold til krav,med synlige 
sprinklerhoder

YTTERKLEDNING
Royalimpregnert kledning. Farge setersort. (kvaeutslag som 
kan oppfattes som misfarging, vil forekomme).

YTTERDØR (FOR BYGG) 
Slett aluminiumsdør, farge etter arkitektens valg. Standard 
vrider/beslag i forkrommet matt utførelse eller tilsvarende.

YTTERDØR (FOR LEILIGHET) 
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.

VINDUER 
Aluminiums belagt utvendig, farge sort.
Leveres ferdig malingsbehandlet fra fabrikk, hvit farge.

INNERDØRER 
Slette hvite dørblader og karmer med standard vrider/beslag i 
forkrommet matt utførelse eller tilsvarende

UTVENDIG REKKVERK 
Royalimpregnert kledning. Trerekkverk leveres i samme 
utførelse som ytterkledning. Gjelder også rekkverk mot 
Bersagelveien.
Spilerekkverk på balkong, som galvanisert/pulverlakkert sort, 
med skråstag. (1 stk leilighet får glass oppå rekkverk pga 
støykrav)

LISTVERK 
Dør/vinduslister leveres hvitmalte, spikerhull sparkles og 
males. Fotlist levers som eikelist. Listefritt i overgang vegg/
himling.

FARGEVALG INNVENDIG 
Alle vegger og himling leveres i farge 0502-Y eggehvit.

TRAPP INNVENDIG LEILIGHET (FRA 2. TIL 3. ETG)
Tett trapp. Hvitmalt med trinn i fingerskjøtt eik.
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KJØKKEN
Kjøkken leveres av Norema, i henhold til egen tegning og liste 
for hver enkelt leilighet. Hvit benkeplate og 3 valgfrie fronter. 
(Aspekt hvit, Pluss mørk grå og Kvadrat lys alm). Hvitevarer 
ikke en del av leveranse, se tilvalgsliste.

BAD, WC (OG EVT VASKEROM)
Innredning og leveranse i henhold til liste fra rørlegger.

TØRKETROMMEL
Kun kondenstørketrommel kan benyttes. (inngår ikke i 
leveranse.)

GARDEROBE
Garderobeskap som vist på tegning leveres ikke.

INNVENDIG BOD
Det leveres ingen innredning i innvendig bod.

GARASJE, SPORTSBOD OG SYKKELPARKERING
Parkering for en bil, i lukket garasje med tilhørende sportsbod. 
Garasjeport leveres som ALU sort, med motor og åpner. 
Sportsbod er låsbar og uten innredning. Sportsbod er tiltenkt 
oppbevaring av sportsutstyr, dekk osv. Ikke klær, bøker og 
lignende. Gjesteparkering og sykkelparkering i henhold til 
plan.

UTEAREALER
Asfalt hvor utomhusplan viser grått. Plen og skråning med 
bark, hvor utomhusplan viser grønt. Grøntareal på hver side 
av gjesteparkering, leveres som betongarmert gress.

LEKEPLASS
I henhold til teknisk plan.

RENOVASJON
Nedgravd og plassert i henhold til plan.

ENDRINGSMULIGHETER
Kjøperne blir innkalt til kundebehandling av de aktuelle fag.

FORBEHOLD
Se kontrakt og konf. megler.

Datert 30.10.18
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ROM GULV VEGG HIMLING

ENTRE/GANG Eik hvit mattlakk 3-stavs parkett. 
Vannbåren gulvvarme.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

KJØKKEN/STUE Eik hvit mattlakk 3-stavs parkett. 
Vannbåren gulvvarme.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

BAD Gulvfliser med sokkelflis, 30x30 grå. 
Nedsenket dusj (10x10 flis) Vann-

båren gulvvarme.

Veggfliser 30x60 hvit matt Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

WC Eik hvit mattlakk 3-stavs parkett. 
Vannbåren gulvvarme.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

VASKEROM 
(IKKE FOR ALLE 

LEILIGHETER

Gulvfliser med sokkelflis, 30x30 grå. 
Vannbåren gulvvarme.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

SOVEROM Eik hvit mattlakk 3-stavs parkett. Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

BIBLIOTEK Eik hvit mattlakk 3-stavs parkett. 
Trinn opp til takterrasse.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

BOD Eik hvit mattlakk 3-stavs parkett. Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

Sparklet og malt. Farge 
0502-Y eggehvit.

UTEPLASS (PÅ 
BAKKEPLAN)

Impregnert terrassebord 
28x120mm, med tilfarer direkte 

oppå grus.

BALKONG 
(I 2. ETG)

Impregnert terrassebord 
28x120mm.
Tett balkong.

TAKTERRASSE (I 
3. ETG)

Impregnert terrassebord 
28x120mm.
Tett terrasse.

Romskjema leiligheter

ROM ELEKTRO SANITÆR ANNET

ENTRE/GANG I henhold til NEK 400 
standard.

KJØKKEN/STUE I henhold til NEK 400 
standard.

I henhold til leveranse fra 
rørlegger.

Norema kjøkken i 
henhold til liste.

BAD I henhold til NEK 400 
standard.

I henhold til leveranse fra 
rørlegger.

WC I henhold til NEK 400 
standard.

I henhold til leveranse fra 
rørlegger.

VASKEROM 
(IKKE FOR ALLE 
LEILIGHETER)

I henhold til NEK 400 
standard.

I henhold til leveranse fra 
rørlegger.

SOVEROM I henhold til NEK 400 
standard.

BIBLIOTEK I henhold til NEK 400 
standard.

BOD I henhold til NEK 400 
standard.

Leveres uten innredning.

UTEPLASS (PÅ BAK-
KEPLAN)

Trerekkverk leveres i samme 
utførelse som ytterkledning. 

(leilighet H0105 får glass oppå 
deler av rekkverk)

BALKONG 
(I 2. ETG)

Spilerekkverk som galvanisert/
pulverlakkert, med skråstag.

TAKTERRASSE 
(I 3. ETG)

Trerekkverk leveres i samme 
utførelse som ytterkledning.

Datert 30.10.18 Datert 30.10.18



Side 64 Side 65

RETTE SORTEN 

Det er når vi lytter til dine 
ønsker og sørger for at gode folk  

omsetter dem til en god bolig at vi er Rette sort-
en. 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.

TRYGT Å KJØPE BOLIG

Egen bol ig  e l ler  le i l ighet  er  sannsynl igvis  den 
s tør s te  invester ingen du gjør  i  l ivet .  Her skal  du 

og dine bo i  mange år.  Det  skal  være en trygg 
invester ing og en god byggeprosess.  Da må 

det  ikke være t i l fe ld ig  hvem du velger  å  k jøpe    
bol ig  av.

O P P S TA RT S M Ø T E 
På oppstartsmøtet  har  v i  en deta l jer t 

g jennomgang av hele  leveransen,  og det  bl i r 
skrevet  re ferat  e t ter  møtet . 

P RO D U K S J O N 
Byggeper ioden er  oppdel t  i  mi lepæler  med 
tekniske kontrol ler  et ter  oppsat t  s jekkl i s te. 

Nødvendig befar ing g jennomføres  ved behov. 

OV E RTA K E L S E 
Et  par  uker  før  innf lyt t ing kal ler  v i  inn t i l 
overtakelsesmøte på byggeplass.  Her går  v i 
g jennom le i l igheten,  og eventuel le  fe i l  e l ler 

mangler  bl i r  notert  i  en overtakelsesprotokol l . 
Oppret t ing av eventuel le  fe i l  og mul ige s i s te 

jus ter inger  foretas  i  t iden fram mot innf lyt t ing.

E T TÅ R S B E FA R I N G 
Vi  kal ler  inn t i l  e t tår sbefar ing et ter  et t  år. 

Da tar  v i  en g jennomgang av le i l igheten,  og 
utbedrer  det  som trengs.
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Jeg selger leilighetene Finansiering:

Salg av din bolig (gratis befaring og meglertakst):

Som Rogalands største meglerkontor har Eiendomsmegler 1 lang erfaring på nybyggsalg,  
også på Hommersåk. Sparebank 1 har kontorer i Sandnes og Stavanger, hvor du kan treffe  

meglerene etter avtale. her kan du også få råd om finansiering om ønskelig, enten du skal selge  
egen bolig eller er førstegangsetablerer. Med andre ord kan du få hjelp av Eiendomsmegler 1  

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

LEIV INGE STOKKA
mobil 952 10 773  -  leiv.inge.stokka@em1.no

Vi hjelper deg hele veien
Kjøper du bolig i Hommersandtunet 2 er vi med deg hele veien.  

Gjennom våre kontaktpersoner i SpareBank 1, SR-Bank hjelper vi deg med det du 
måtte behøve av finansiering og løsninger her. I tillegg har vi egne meglere  

som tar seg av salget av din nåværende bolig om du ønsker det. Felles for begge  
er meget god lokalkunnskap og kjennskap til Møllekvartalet.  
Du trenger bare å ta kontakt med oss, så tar vi oss av resten.

TOM ERIK MALDAL
mobil 905 87 799  -  tom.maldal@sr-bank.no

HILDE ELIN S. BJELLAND
hilde.bjelland@sr-bank.no

CECILIE VIK
mobil 913 38 929  -  cecilie.vik@em1sr.no

SVEND TJELTA
mobil 980 17 222  -  svend.tjelta@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 bebyg-
gelsen. 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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