SKADBERGPARKEN B3

LEILIGHETER PÅ 78 M2
TO SOVEROM, SUPER UTEPLASS
OG GODE PLANLØSNINGER!

VELKOMMEN TIL
SKADBERGPARKEN B3,
SENTRALT PÅ SOLA
Skadbergparken B3 ligger så sentralt som det kan
bli, uten å være midt i byen. Her kommer leiligheter
med gode planløsninger og to soverom. Her er skole
og storby bare et kort stykke unna. Meget sentralt,
men alikevel med rom for privatliv.
Skadbergparken B3 er et spennende boligprosjekt. Fra
leiligheten din er det kort vei til både Forus, Sandnes og
Stavanger. I tillegg vil det bli grøntområder rett utenfor
døren din. Perfekt for å samle venner og familie til hagefest, eller bare slappe av i solen med en god bok.
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HER BOR DU SENTRALT!

• Størrelser på 78 m2 BRA
• To soverom

Sola ligger med kort avstand fra Stavanger, Forus
og Sandnes. Ønsker du å bo både praktisk og ikke
minst smart, så er leilighetene i Skadbergparken
perfekte.
Sola ligger pent plassert midt mellom det meste. Det betyr at du har kort vei til akkurat det du
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trenger. Området har vært svært populært de siste
årene, ikke minst på grunn av de korte avstandene
og nærhet til alt. På sykkelsetet er du på Forus i
underkant av ti minutter, og i Sola sentrum på bare
åtte. Turen til Sandnes tar ikke mer enn et lite kvarter med buss, og det er nesten den samme tiden
om du tar turen til Stavanger.

• Sør/vest vendte balkonger
• Balkonger på over 8 m2 i 2 etasje
• Gode uteplasser i 1 etasje
• Kvalitetskjøkken fra Norema
• Fast P-plass med mulighet for el-bil lader
• Gjennomført og god standard

Side 5

MELLOM LEILIGHETSKOMPLEKSENE VIL DET
BLI INNBYDENDE GRØNTOMRÅDER TILGJENGELIG FOR ALLE
BEBOERE. HER ER FINT Å SLAPPE AV OG NYTE SOLEN.
HER VIL OGSÅ HVER BEBOER FÅ TILHØRENDE PARKERING
MED MULIGHET FOR EL-BIL LADER.
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Skadbergparken blir et moderne boligprosjekt som består av totalt sju leilighetsbygg.
Leilighetene har variasjoner i både størrelser og planløsninger. På denne måten legger vi til rette
for et mangfold av mennesker i ulike livssituasjoner. Arkitektene våre har utviklet løsninger som
dekker de fleste behov. Selvfølgelig uten at det blir pregløst og kjedelig – snarere tvert imot.
Utvendig får prosjektet en stor, grønn og frodig park til rekreasjon for beboere. Beplantningen vil
skape en variasjon gjennom årstidene med sine ulike blomstringstider og farger.
Velkommen hjem til Skadbergparken.
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STORE VINDUSFLATER
SLIPPER INN MYE LYS
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GJENNOMFØRT OG FLOTT
Leilighetene i Skadbergparken B3 blir lyse, trivelige og innbydende. Her blir det
hvitmalte vegger, store vinduer som slipper inn mye lys og trestavs hvitpigmentert
eikeparkett på gulv. I tillegg er det fliser på gulvet på bad og i dusjsone.
Kjøkkeninnredning fra Norema gjør at leiligheten din får et moderne preg. Her er også
muligheter for ulike tilvalg som farger på vegg, andre fronter på kjøkken og fliser på
badet. Men da er det smart å være tidlig ute i prosessen.
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Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger.
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Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger.
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Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger.
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Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger.
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Side 21

Sov 1
12.6 m2

Sov 1
12.6 m2

Sov 2
7.7 m2

Sov 2
7.7 m2

Gang
10.5 m2

Bad
5.0 m2

Bad
5.0 m2

Gang
10.6 m2

Sport/vask
5.2 m2

Sport/vask
5.2 m2
Bod
3.0 m2

Stue/kjøkken
30.7 m2

Balkong
8.7 m2

Bod
3.0 m2

Stue/kjøkken
30.7 m2

Balkong
8.7 m2

LEILIGHET 23

LEILIGHET 24

78.3 m2 BRA
75.3 m2 P-rom

78.3 m2 BRA
75.3 m2 P-rom
Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger.

Side 22

Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger.
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SOLA SENTRUM
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Selv om Skadbergparken B3 er nær både Sandnes og Stavanger er det Sola
sentrum som blir ditt nærmeste. Her finner du det meste du har behov for.
Sola er en småby i stadig utvikling. Man trenger med andre ord ikke å reise langt
for å få tak i det man trenger. Her er et godt utvalg av dagligvarebutikker, samt flere restauranter hvor man kan møte venner eller bestille take-away. På sykkelsetet
er man i Sola på bare 5 minutter. Skal man handle mye er også buss ett alternativ.
Bussene utenfor leiligheten din har hyppige avganger til sentrum hele dagen.

92 likes
Skadbergparken B3 Sola er en småby som har mye
å by på. #sola #ungisola #skadbergparken
15 MIN AGO • SEE TRANSLATION
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KVADRAT – ET AV
NORGES STØRSTE
KJØPESENTRE
Med rundt 170 butikker å velge mellom er
Kvadrat et av Norges største kjøpesentre. Her
finner du alt fra mat til mote.
Kvadrat er et kjøpesenter med mye å by på. Senteret
har nylig utvidet med et betydelig antall nye butikker.
Her er mote den største enkeltbransjen med rundt 60
butikker, men det er også mye annet å finne som blant
annet restauranter, dagligvarer, elektronikk og hobbybutikker. Her vil man med andre ord kunne finne noe for
enhver. Hit tar det deg ikke lenger enn 15 minutter med
buss, eller knapt nok 20 på sykkelsetet
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FORUS – IKEA,
KJØPESENTER,
TRAMPOLINEPARK
OG ET HAV AV
ARBEIDSPLASSER
Forus er et område som har hatt
stor vekst de siste årene. Her
finner man butikker av alle slag
samt restauranter og cafeer. Her er
også regionens største samling av
arbeidsplasser hos lokale, nasjonale
og internasjonale selskaper.
Forus er en regional og nasjonal vekstmotor
og et viktig knutepunkt i regionen midt mellom
Sola, Sandnes og Stavanger. Store børsnoterte
selskaper og underskogen av teknologibedrifter
tiltrekker seg landets fremste kompetanse- og
kunnskapsmedarbeidere. 40.000 personer har
sitt daglige arbeid på Forus. Det er potensiale
for 100.000 arbeidsplasser på Forus i fremtiden. Bo nær der det skjer.
På Forus er det noe for en hver. Tvedtsenteret
er et handlesenter som kan skilte med enhetene XXL sport og villmark, G Max og Norges
største skobutikk Skoby. Skulle man trenge noe
nytt til leiligheten, finner man også Ikea et kort
stykke unna. Her er alt du trenger til hjemmet
og litt til. Sist men ikke minst er Forus nye
trampolinepark verdt et besøk. Denne er å
finne like bak G Max på Tvedtsenteret.
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STAVANGER, BYEN
DER DET SKJER
Skulle man lengte etter noe mer
enn det som er å finne like i nærheten, er det ikke lange turen til
Stavanger sentrum.
Fra leiligheten din til Stavanger er det ikke
lenger enn gode 20 minutter med buss.
Stavanger kan by på et yrende folkeliv,
så vel som gågate, kjøpesenter, museum,
kino og mye mer. Her skjer det noe året
rundt. Enten det er Gladmatfestivalen i
juni hvor man kan prøve mat fra hele verden, eller musikkfestivaler som Mablis og
Utopia. Her finnes noe for enhver smak.
Hva venter du på?
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SOLASTRANDEN
Norges beste strand. Kort og godt.
Et supert turmål uansett årstid.

MIDT I BLINKEN
FOR DEN AKTIVE
Sola kan by på vakker natur og idrettsanlegger uansett årstid. Enten du
foretrekker å være inne eller ute finnes det noe for deg.
Solastranden er et populært mål for både turister og lokalbeboere. Stranden blir aktivt brukt som
turområde, men både surfere og kitere dukker opp i ny å ne. Kanskje på tide å lære seg en ny
sport? Enten man vil leke seg med bølgene eller bare spasere en rolig tur er Solastranden verdt et
besøk.

SOLA GOLFKLUBB
Bare noen få steinkast, eller rettere sagt
golfslag, fra Skadbergparken ligger en av
distriktets mest populære golfbaner. Sola
golfklubb er faktisk en mesterskapsbane der både proffer og nybegynnere får
spennende utfordringer. Her er også en
kjekk restaurant som serverer god mat.
En perfekt avslutning på runden. Og skulle
du ønske litt forandring er det ikke mange
minuttene før du er på Bærheim golfpark.
Er du ikke en golfer? Da kan du allikevel
nyte banen på Sola. Rundt hele golfbanen
går det nemlig en flott tursti. Her kan du
nyte naturen, se spillere svinge golfkøllen
og ikke minst få deg litt trim.

SOLA IDRETTSANLEGG
Sola idrettsanlegg ligger bare en kort sykkeltur
unna leiligheten din. Her finner man blant annet
fire fotballbaner med både gress og kunstgress, og
friidrettsanlegg tilrettelagt for høydehopp, lengdehopp og mer. Anlegget har også en egen frisbeebane
og driver frisbeeklubb som er åpen for alle. Man
kan også benytte seg av turnhallen som ligger på
området.
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DIN HELT
NYE LEILIGHET
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Utvendig blir Skadbergparken B3 et fint skue. Spennende arkitektur med varige og solide
materialer. Men kanskje enda viktigere er din nye leilighet. Her har vi tilstrebet gode løsninger
og variasjoner i materialer som står i stil med hverandre. Vi tror disse kvalitetene vil gi både
deg og dine fremtidige gjester en fin mottakelse.
Interiør og materialer i leilighetene har blitt nøye gjennomgått for å finne det vi mener er en gjennomført og
god standard. Du får også et behagelig inneklima da vi
leverer fjernvarme med vannbåren gulvvarme i stue,
kjøkken, bad og gang.
Det blir flott kjøkkeninnredning fra Norema, type Atrium, hvit som standard. Skulle du ha ønske om alternative fronter, vil kundebehandlere hjelpe deg gjennom
tilvalgsprosessen. Kjøkkenet kan også leveres med integrerte hvitevarer som platetopp med induksjon, komfyr,
oppvaskmaskin og kombiskap. Dette er tilvalg.
Baderommene har fliser på gulv og i dusjsone. Flisene
på gulvet måler 20x20 cm og leveres i Modena Mineral i
fargene sand, grey eller antracite. I dusjen er det samme
typer fliser med 10x10 cm i nedsenk. På vegger leveres
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fliser som måler 20x40 cm og i hvit blank eller matt
utførelse.
På alle gulv som ikke er flislagte leverer vi en meget fin
3-stavs eik plank hvitpigmentert parkett. Her er det
også mulig med tilvalg til det gulvet og den utførelsen
du selv ønsker. Innvendige dører er av typen slett hvit
med hvite karmer og dørvridere i blank eller børstet
utførelse.
Det finnes også flere muligheter enn det som er nevnt
her. Du vil i tilvalgsprosessen kunne bestille ytterligere
farger og materialvalg mot vederlag. Vi velger likevel
å tro at våre standarder dekker de fleste sitt ønske og
behov.
Lykke til i prosessen med å forme ditt nye hjem.
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1. Kjøkken fra Norema - Atrium hvit
2. Muligheter for integrerte hvitevarer i kjøkkenleveransen
3. Linn Bad, type Hilde. Leveres uten høyskap
4. 3-stavs parkett i hvitpigmentert eik
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Stavanger

Idrettsanlegg
Sola VGS

Tvedtsenteret
Sola golfklubb

Equinor

Forus
Ikea
Sola sentrum
Sola stranden

Sola golfklubb

Sola flyplass

Bunnpris

5 MINUTTER MED SYKKEL

Kvadrat

Bærheim golfklubb
10 MINUTTER MED SYKKEL

Sandnes
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