
Skadbergtunet B9, Sola

Innholdsrike rekkehus  
på trygge Skadberg



Skadbergtunet er veldig 

barnevennlig. Kort vei  

til en rekke barnehager  

og Skadberg skole et par 

steinkast unna.

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

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

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

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

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

det 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 B9, Skadbergtunet på Litlaberget. Dette er samme typer boliger som i populære B7 og B8, 

men med mer inntrukken beliggenhet. Boligene grenser til grøntdrag og ligger fint til på feltet.

Perfekt beliggenhet
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Fra første etasje har du utgang til din egen hage. Her ligger alt til rette for familiekos, 

grilling på lune sommerdager, lek og hygge. Invitér naboen over på et slag krokket, kos 

dere i solen og nyt lange sommerkvelder i godt lag. Fra andre etasje har du i tillegg 

tilgang til terrasser på begge sider. Her har du gode uteplasser med utgang fra stuen og 

kjøkkenet. Solrikt og veldig behagelig.

Effektive boliger 
med gode uteplasser

Foto fra uteplasser/terrasser på tilsvarende bolig i B8
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Boligene i felt B9 på Skadbergtunet er på ca. 130 kvm BRA og går over to innholdsrike 

etasjer. I første etasje er det to soverom, samt bad og vaskerom. Her er også en stue  

eller et tredje soverom om dere har behov for det. I andre etasje finner du ett soverom,  

bad med mulighet for badekar og ikke minst en gjennomgående stue med åpen  

kjøkkenløsning. Utgang fra stuen til balkong på litt over 12 kvm. Det er også utgang  

til en balkong på 15 kvm fra spisestuen/kjøkkendelen. Boligene er med andre ord  

meget innholdsrike med løsninger som gjør dem både praktiske og veldig fleksible.

Alle interiørfoto er fra tilsvarende bolig i felt B8

Innholdsrikt



1. etasje 2. etasje

Alternativ løsning  
stue/soverom

Boligene er meget praktiske og fleksible. Mulighet for hele 4 soverom.  

2 bad, ett i hver etasje, Stor stue på nesten 50 kvm med åpen kjøkken- 

løsning, samt utgang til to balkonger. Bod under trapp samt bod i  

forbindelse med carport.  

 

Oppstillingsplass for bil også foran carport. På Skadbergtunet får du  

130 meget godt utnyttede kvadratmetre og en bolig som passer aktive 

familier i en effektiv hverdag. 
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Aldri langt unna!

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.

Skole og fritid
Golf

Sentrum

Skadberg skole, Sola Ungdoms-
skole, Sola videregående ligger 
alle i gåavstand fra Litlaberget. 
Nye Skadberg skole for 1-7 klasse 
ligger få minutter unna boligen. 
Skolen er oppført med en stor 
flerbrukshall. I tillegg er Åsen-
hallen, idrettsanlegget og flere 
barnehager like i nærheten. 

Er man interessert i golf, bor  
man midt i smørøyet på Skadberg. 
Det er golfbaner i umiddelbar 
nærhet både på Sola/Forus og 
Bærheim.

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

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!

Fellesområder
Litlaberget har mange flotte 
fellesområder og lekeplasser.  
Felt B9 ligger like ved grøntdraget 
som går fra fotballbanen via  
lekeplasser til Kjerrberget. Grønt-
draget er trygt for små barn  
da det ikke er noe trafikk her.  
Samtidig er det også et utall  
spennende utfordringer i og  
rundt skolens flotte uteområder. 

Området er tilrettelagt for  
familier i alle livets faser og det 
er kort vei til lek for de minste 
og selvfølgelig kort vei til tur-
områder for de store.
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Leiv Inge Stokka, 952 10 773, leiv.inge.stokka@em1.no
Espen Grastveit, 997 03 170, espen.grastveit@em1.no

www.litlaberget.no

Sola sentrum   3 minutter
Forus  6 minutter 
Tvedt-senteret 6 minutter 
IKEA  7 minutter 
Kvadrat  8 minutter
Flyplassen  8 minutter 
Tananger  11 minutter
Sandnes  12 minutter
Stavanger  16 minutter

Kjøretid fra  
SkadbergtunetForus

Godeset
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Bærheim Golf

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

Meglere

SKADBERGTUNET


