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SKADBERGPARKEN

LEILIGHETER - B6
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Skadbergparken ligger i skjæringspunktet mellom natur og storby-kulturen, akkurat der  
de fleste ønsker å bo. Her kommer leiligheter i grønne områder, der arbeidsplassen din eller 
byen er et fingerknips unna. Tenkt på å flytte inn hit når anledningen nå byr seg?

Skadbergparken er et spennende prosjekt. Det er basert på tanken om at personlig trivsel  
og et godt bo- og nabofellesskap gjensidig forsterker hverandre. Av den grunn ligger  
leilighetene vendt ut mot et felles grøntareal og park. Fellesskapets samlingsarena. Hva skal 
man samles om? Det man vil. Om det er korsang, fotball på tv eller bare en hyggelig prat er  
underordnet. Poenget er at om du kommer hit med hele tilværelsen din, vil du møte andre  
som gjør det samme.

ET BYNÆRT, LANDSENS ROM.  
JO DA. DET GÅR AN Å FÅ I POSE OG SEKK.
VELKOMMEN TIL SKADBERGPARKEN
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Sola ligger et lite skritt fra Stavanger, Forus og Sandnes. 
Kommunegrensene er ikke langt fra Skadbergparken.  
Spesielt ikke Forus. Ønsker du å bo både praktisk og ikke 
minst smart, så er leilighetene i Skadbergparken perfekt. 

Geografisk ligger Sola pent plassert midt mellom det meste. 
Det betyr at du har kort vei til akkurat det du trenger. Om-
rådet har vært svært populært de siste årene, ikke minst på 
grunn av de korte avstandene og en behagelig 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 i bil, og det er nesten den samme tiden 
om du tar turen til Stavanger. Og naturen. Ja, naturen er 
nesten like utenfor døren din. I alle fall grønne omgivelser og 
golfbaner. Ønsker du de gode, blå opplevelsene tar du turen 
til Solastranden, Vigdel eller Ølberg. Her er det natur som lett 
lar seg nyte. Enten om du er alene eller i godt selskap med 
andre. Mulighetene er mange når du bor i Skadbergparken.

BEHAGELIG NÆR ALT

PROSJEKTET LIGGER SOLRIKT OG LUNT TIL MELLOM  
SKADBERGNUTEN OG KJERRBERGET, SOLAS HØYESTE FJELLTOPP.  

I OG RUNDT PROSJEKTET OPPARBEIDES DET FLOTTE GRØNTAREAL. 
HER BOR DU I GRØNNE OMGIVELSER MED KORT VEI TIL  

DE GODE NATUROPPLEVELSENE.

• Størrelser fra 68 - 108 m2 BRA
• Sør/vest vendte balkonger 
• Store balkonger - de største på 31 m2

• Parkering i lukket anlegg og heis til leilighetene
• Ingen svalganger - tre trapperom
• Kjøkken med integrerte hvitevarer fra Siemens 
• Fjernvarme med vannbåren gulvvarme 
• Gjennomført og god standard 
• Fine uteområder og parkmessige grøntareal

SELGES NÅ!
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PARKEN BLIR PROSJEKTETS
VITALE PULS, DER LEK, MORO OG 

DISKUSJONER VIL FOREGÅ

I parken lager vi pusterom hvor du
kan sette deg ned med en god bok eller
bare ligge rett ut på gresset. Her kan du
trekke deg tilbake eller invitere gode 
naboer med på en kaffe.
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I UTVIKLINGEN AV SKADBERGPARKEN ER DET BRUKT MYE TID PÅ Å FINNE SOLIDE 

MATERIALER SOM OGSÅ ESTETISK OG DESIGNMESSIG FREMSTÅR SOM TIDSRIKTIGE 

OG GJENNOMFØRTE. ARKITEKTUREN TALER FOR SEG, OG BÅDE I DE UTVENDIGE OG 

INNVENDIGE FELLESAREALENE HAR VI TILSTREBET Å FÅ TIL GODE LØSNINGER  

OG VARIASJONER I MATERIALER SOM STÅR I STIL MED HVERANDRE.
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SOLRIKE BALKONGER

Når man skal skape trivsel i et leilighetskompleks, er det viktig å gi 
beboerne mulighet til å være sosiale når de vil, og la dem trekke seg tilbake 
når de ønsker det. I Skadbergparken har alle leilighetene private uteplasser, 

i ulike størrelser og med forskjellige kvaliteter. Leilighetene har  
store, romslige balkonger - de største på hele 31 m2
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VIPS SÅ ER DU PÅ FORUS

Skadbergvegen går langs prosjektet. Denne veien tar deg ned til Forusbeen,  
som igjen tar deg midt inn i kjernen av Forus. Her kan du la bilen stå trygt i parkeringsanlegget  

mens du enten spaserer eller sykler til jobb eller dine gjøremål.



16 17

Skadbergparken blir et moderne boligprosjekt som består av totalt sju leilighetsbygg. I første omgang 
er det bygg B6 med totalt 27 leiligheter som legges ut for salg. 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 blirpregløst 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.

NATURLIGE OPPHOLDS-
PLASSER I GRØNNE OG FRODIGE  
OMGIVELSER

B1

B2

B3

B6

B4

B5

B7

f_LEK1

f_LEK2

o_LEK5

o_LEK6

f_LEK3

o_LEK4

f_UT3
o_FO

f_UT1

f_UT4

f_UT2

f_UT5

f_UT6

SKADBERGVEGEN

EIKEBAKKEN

VARABERGVEGEN

SELGES NÅ!

- 4 etasjer

- 4 etasjer

- 4 etasjer

- 2 etasjer

- 2 etasjer

- 2 etasjer

B6 - 3 etasjer
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GJENNOMGÅENDE, LUFTIG 
OG MASSE NATURLIG LYS

Leilighet nr. 31
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Leilighet nr. 31

Bilde fra Norema Bilde fra Norema

Kjøkkenet er kanskje et av boligens viktigste steder. I Skadbergparken leverer vi kjøkkeninnredningen 
fra anerkjente Norema. Det betyr at du får et kjøkken av god kvalitet, som både er moderne og tidløst. 
Og vi har gjort det enkelt for deg å sette ditt eget preg på kjøkkenet. Du har nemlig mulighet til å velge 
mellom hele 20 ulike farger og utførelser for frontene. I tillegg leverer vi kjøkkenet helt komplett med 
integrerte hvitevarer fra Siemens. Velbekomme.

VALGET ER DITT
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Leilighet nr. 32
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Leilighet nr. 33

LIKE GODT UTE SOM INNE

Leilighetene i Skadbergparken innbyr til gode opplevelser. Ute som inne. Gode uteplasser  
og balkonger. Her ute nyter du lune sommerkvelder med en god bok eller i godt selskap. Og skulle det 

vestlandske været slå seg vrang kan du kose deg inne i leilighetene.
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Leilighet 1 etg. nr. 11
2 etg. nr. 21

BRA   107,8m
P-rom    103,1m

2

2

Stue/kjøkken
50,7 m2

Sov. 2
8,4 m2

Sov. 3
7,9 m2

Sov. 1
13,1 m2

Gang
10,0 m2

Bad/vask
6,7 m2

WC
1,8 m2

Bod/Tekn.
4,7 m2

Balkong
20,8 m2

108 m2 BRA

LEILIGHET 11, 21 OG 31

75 m2 BRA

LEILIGHET 12, 22 OG 32

Leilighet 1 etg. nr. 12
2 etg. nr. 22

BRA   75,4m
P-rom    70,7m

2

2

Balkong
11,9 m2

Sov. 3
14,9 m2

Sov. 3
7,6 m2

Stue/kjøkken
34,1 m2

Bad/vask
6,7 m2

Gang
4,4 m2

Bod/Tekn.
4,7 m2

Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Leiligheten i 3.etasje har ekstra takhøyde, samt synlige takbjelker som vist på tegning. Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger.
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Leilighet 3 etg. nr. 33

BRA   91,7m
P-rom    87,6m

2

2

Leilighet 1 etg. nr. 13
2 etg. nr. 23

BRA   91,0m
P-rom    87,0m

2

2

Stue/kjøkken
39 m2

Sov. 2
7,7 m2

Sov. 3
8,3 m2)

Sov. 1
12,2 m2

Gang
9,1 m2

Bad/vask
6,7 m2

Balkong
31,4 m2

91 m2 BRA

LEILIGHET 13

91 m2 BRA

LEILIGHET 23 OG 33

Bod/Tekn
4 m2

Stue/kjøkken
39,4 m2

Sov. 2
7,6 m2

Sov. 3
8,2 m2

Sov. 1
12,1 m2

Gang
9,1 m2

Bad/vask
6,7 m2

Balkong
18,8 m2 

Bod/Tekn
4,1 m2

Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Leiligheten i 3.etasje har ekstra takhøyde, samt synlige takbjelker som vist på tegning.
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Leilighet 1 etg. nr. 14
2 etg. nr. 24

BRA   91,0m
P-rom    87,0m

2

2

Stue/kjøkken
36,9m2

Bod/Tekn
4 m2

Bad/vask
6,7 m2

Gang
9,1 m2

Sov. 1
12,2 m2

Sov. 2
9 m2

Sov. 3
9,3 m2

Balkong
31,4 m2

91 m2 BRA

LEILIGHET 24 OG 34

Leilighet 3 etg. nr. 34

BRA   91,7m
P-rom    87,6m

2

2

Stue/kjøkken
36,9m2

Bod/Tekn
4,1 m2

Bad/vask
6,7 m2

Gang
9,1 m2

Sov. 1
12,1 m2

Sov. 2
8,9 m2

Sov. 3
9,4 m2

Balkong
18,8 m2 

91 m2 BRA

LEILIGHET 14

Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Leiligheten i 3.etasje har ekstra takhøyde, samt synlige takbjelker som vist på tegning.
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Leilighet 1 etg. nr. 15
2 etg. nr. 25

BRA   67,7m
P-rom    62,6m

2

2

Stue/kjøkken
29,1 m2

Sov. 2
6,9 m2

Sov. 1
11 m2

Gang
5,8 m2

Bad/vask
6,7 m2

Balkong
11,9 m2

68 m2 BRA

LEILIGHET 15, 25 OG 35

Bod/Tekn
5,1 m2

Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger.
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Leilighet 3 etg. nr. 36

BRA   91,7m
P-rom    87,6m

2

2

Leilighet 1 etg. nr. 13
2 etg. nr. 23

BRA   91,0m
P-rom    87,0m

2

2

Stue/kjøkken
39 m2

Sov. 2
7,7 m2

Sov. 3
8,3 m2)

Sov. 1
12,2 m2

Gang
9,1 m2

Bad/vask
6,7 m2

Balkong
31,4 m2 

91 m2 BRA

LEILIGHET 16

91 m2 BRA

LEILIGHET 26 OG 36

Bod/Tekn
4 m2

Stue/kjøkken
39,4 m2

Sov. 2
7,6 m2

Sov. 3
8,2 m2

Sov. 1
12,1 m2

Gang
9,1 m2

Bad/vask
6,7 m2

Balkong
18,7 m2 

Bod/Tekn
4,1 m2

Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Leiligheten i 3.etasje har ekstra takhøyde, samt synlige takbjelker som vist på tegning.
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91 m2 BRA

LEILIGHET 27 OG 37

Leilighet 1 etg. nr. 17
2 etg. nr. 27

BRA   91,0m
P-rom    87,0m

2

2

Stue/kjøkken
39 m2

Bod/Tekn
4 m2

Bad/vask
6,7 m2

Gang
9,1 m2

Sov. 1
12,2 m2

Sov. 2
7,7 m2

Sov. 3
8,3 m2

Leilighet 3 etg. nr. 37

BRA   91,7m
P-rom    87,6m

2

2

Stue/kjøkken
39,4 m2

Bod/Tekn
4,1 m2

Bad/vask
6,7 m2

Gang
9,1 m2

Sov. 1
12,1 m2

Sov. 2
7,6 m2

Sov. 3
8,2 m2

Balkong
18,8 m2 

91 m2 BRA

LEILIGHET 17

Balkong
31,4 m2 

Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Leiligheten i 3.etasje har ekstra takhøyde, samt synlige takbjelker som vist på tegning.
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Leilighet 1 etg. nr. 19
2 etg. nr. 29

BRA  107,8m
P-rom   103,1m

2

2Leilighet 1 etg. nr. 18
2 etg. nr. 28

BRA   75,4m
P-rom    70,7m

2

2

Stue/kjøkken
34,1 m2

Sov. 3
7,6 m2

Sov. 1
14,9 m2

Gang
4,4 m2

Bad/vask
6,7 m2

Balkong
11,9 m2

75 m2 BRA

LEILIGHET 18, 28 OG 38

108 m2 BRA

LEILIGHET 19, 29 OG 39

Bod/Tekn
4,7 m2

Balkong
20,7 m2

Stue/kjøkken
50,7 m2

Bod/Tekn
4,7 m2

Bad/vask
6,7 m2

Gang
10 m2

Sov. 1
13,1 m2 Sov. 2

8,4 m2

Sov. 3
7,9 m2

WC
1,8 m2

Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Leiligheten i 3.etasje har ekstra takhøyde, samt synlige takbjelker som vist på tegning.
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Sola er en litt døsig småby. En småby som er i ferd med å våkne. Her handler du 
dine dagligvarer. Her er også et godt utvalg av butikker, caféer, restauranter og ikke 
minst servicetilbud. Sola er i vekst så her skjer det stadig spennende ting. Ikke minst 
på kulturhuset, som har en rekke kjekke forestillinger og happenings på program-
met. Her kan du fikse enkel og god middag på Lura Turistheim, kjøpe smakfull Thai-
mat, spennende Sushi, pizza eller ta med deg en Birger Burger på vei hjem fra turen 
i sentrum. 

SMÅBYSJARM OG BLIDE 
FJES I SOLA SENTRUM

Selv om Skadbergparken er nær både Sandnes og Stavanger er det Sola sentrum 
som er selve kjernen i kommunen. Her treffer du mange hyggelige mennesker.
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GO´HJØRNA

Har alt fra påsmurt, salater, kaker,  
hvetebakst, kaffe og mye mer.  
Sett deg ned og slapp godt av med et 
saftig kakestykke og en god kopp kaffe.

BOHEMIA 

Bohemia er en ispirerende interiør- og 
motebutikk på Sola. Faktisk en av de 
beste i distriktet. Her kommer kunder 
langveis fra for å bli inspirert og ikke 
minst ta med seg hjem interiørskatter 
og flotte klær.

LURA TURISTHEIM 

Hjemmelaget norsk husmannskost på sitt beste. 
I over 60 år har folk kommet til Lura Turistheim og 
opplevd ekte norsk hjemmelaget husmannskost. 
Sunn, dagsfersk og næringsrik mat laget fra bunn 
av med lokale råvarer.

BLOMSTERGÅRDEN

Her finner du det meste til de fleste anledninger. 
Snittblomster, planter til ute og inne. Pynt opp i den 
nye leiligheten din eller kjøp med en flott bukett til 
din kjære. 
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Det er godt å bo på Sola. Nærheten til alt. Vennlige 
mennesker, flott natur og et rikt kulturliv. Ja, for ikke å 
snakke om nærheten til resten av verden via Stavanger 
Lufthavn, Sola. Det skjer for tiden mye i kommunen. 
Nytt rådhus er under bygging og Sola Arena blir norges 
aller første innendørs sykkelvelodrom. Flyplassen utvi-
des med stadig nye direktedestinasjoner og kulturhuset 
har et tettpakket program med konserter og forestil-
linger hele året. Er du allerede Sola-bu, så vet du hva vi 
prater om. Hvis ikke er du mer enn hjertelig velkommen 
til å bli det.

SOLA HAR 
MYE Å BY PÅ

Sola er i flere år kåret til Norges beste  
kommune å bo i. Kommunen er akkurat passe 
stor og med alt du trenger i behagelig avstand.

1. Joa jordbær

2. Clarion Hotel Air / Kitchen & Table

3. Sola Kulturhus

4. Sola ruinkirke

1

2

3

4
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Tvedtsenteret startet i 1982, da  
hovedsakelig med møbler og interiør. 

I den senere tid har det åpnet den ene 
giganten etter den andre. Tvedtsenteret 

er lagt til rette for store enheter som 
har strenge krav til plass og plassering. 
De kan skilte med enhetene XXL sport 

og villmark, G Max, Norges største  
skobutikk Skoby, Barnas Hus, største i 

sitt slag og mye mye mer.

FORUS
SPORT, SUSHI, 

JOBB, BUTIKKER 
OG MYE MER

Forus er mer enn bare arbeids-
plasser. Her finner du for eksempel 
Tvedt-senteret med en rekke spen-

nende butikker. Ikke minst Sabi Sushi, 
Matsalen, XXL og GMax. Her finner  
du også en rekke bilforetninger og 

andre butikker. Alt bare en kort,  
kort biltur unna.
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Tar du turen langs strandkanten i noen av kommunens strender er det alltid noe spennende å se. 
Etter høststormer leker surfere seg i dønningene og bølgene som bryter og er det godt med vind 
en dag så finner du garantert noen som kiter. Og er du ute en hvilken som helst søndag så ser du 
mennesker på tur, mellom sanddynene og i lek. Naturen leverer virkelig på Sola.

NATUREN LEVERER

NORDSJØBADET SPA

På Sola Strand Hotel finner du Nordsjøbadet Spa. 
Her finnes en rekke behandlingsrom, basseng med 
motstrøm, badstuer, kaldtvannskulp, fotbad og 
deilige avslapningsområder. Her kan du nyte et bredt 
utvalg profesjonelle spabehandlinger, alle inspirert 
av omgivelsene. Kombiner gjerne besøket i Nordsjø-
badet Spa med et besøk i Strandbaren eller i restau-
ranten hvor man kan nyte et måltid og forfriskninger 
som en fin avslutning på spabesøket.

Uansett årstid, uansett vær. Naturen er alltid et sted det er godt å oppholde seg. 
Strendene i kommunen er et av distriktets mest populære turmål. Året rundt.
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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 GOLFKLUBB
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1

3

2

4

Utvendig blir Skadbergparken et fint skue. Spennende arkitektur med varige og solide  
materialer. Men kanskje enda viktigere er din nye leilighet. Har 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.

DIN HELT  
NYE LEILIGHET

Interiør og materialer i leilighetene har blitt nøye gjen-
nomgått 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 flotte kjøkkeninnredninger 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.

Baderommene har fliser på vegger og gulv. Flisene på 
gulvet måler 33x33 cm og leveres i Iside Nero. I dusjen 
er det samme typer fliser med 10x10 cm i nedsenk. På 

vegger leveres fliser som måler 20x50 cm og i hvit blank 
utførelse. 

På alle gulv som ikke er flislagte leverer vi en meget fin 
1-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.

1. Kjøkken fra Norema - velg mellom 20 forskjellige fronter

2. Integrerte hvitevarer fra Siemens

3. Linn Bad, type Hilde. Leveres uten høyskap

4. Eik plank hvitpigmentert parkett
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VELKOMMEN TIL  
SKADBERGPARKEN -  
VELKOMMEN HJEM!

Sola stranden
Sola flyplass

Sandnes

Sola sentrum

Forus
Ikea

Kvadrat

Godeset

Skadberg skole

Sola golf

Bærheim golf

Åsen

Ungdomsskole
Idrettsanlegg

Sola VGS

Bunnpris

Solastranden Golf
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FORBEHOLD: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, 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 leveranse beskrivelse 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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