
Enebolig med 
fordelene til en leilighet

AUSTMARKA, VIGRESTAD
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Det er en tid for alt. Barna har kanskje flyttet ut av huset. Eller kanskje du leter etter noe 
som er mer praktisk? En størrelse på boligen som gjør den mer lettstelt. Noe nytt. 

Enklere hold av bolig og mer tid til hytten, familien, barnebarn? 

Å flytte i leilighet er et stort steg som du kanskje ikke er klar til å ta. Da er boligene i Austmarka 
midt i blinken. Her får du nemlig en enebolig med alt på ett plan. I tillegg får du mulighet til å inn-
rede loftet etter behov mot et pristillegg. Eget kontor, gjesteværelse, verksted, musikkstudio eller 

hva det måtte være. Ja, så får du også egen hage og uteplass. Garasje kan også bygges mot 
et tillegg i prisen. Enklere, helt nytt og mer behagelig.

Tenker du på leilighet, men ønsker ikke  
å flytte inn i blokk? Boligene i Austmarka  

er det beste av to verdener.
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1) Austmarka
2) Rema 1000
3) Vigrestad Idrettspark
4) Vigrestad togstasjon
5) Coop extra
6) Vigrestad storskule
7) Nymannsbråtet barnehage
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Vigrestad, av det norrøne navnet vigr, 
er et yndet lite jærsk tettsted i Hå 
kommune. Her, sentralt i sentrum, 

skal vi bygge 3 eneboliger, alle med 
dagligvarebutikk og resterende 
fasiliteter i umiddelbar nærhet. 

Få minutter unna finner man den 
jærske natur, steingarder, gårdsdrift, 
hester, turløyper, skole, barnehage, 

idrettsanlegg, jernbane, kysten 
og badestrender, alt i skjønn forening. 
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3D visualisering - endringer kan forekomme

Boligene i Austmarka er meget praktiske,  
har gode planløsninger og bygges med varige  

materialer som krever lite vedlikehold. Det betyr at  
du kan bruke tiden din på helt andre ting enn bolig.  

Du kan nyte deilige sommerdager i hagen din.  
Dyrke urter, pleie blomstene og gjøre det du aller 

helst vil. Bruke tiden på deg og dine. 
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3D visualisering - endringer kan forekomme
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Vi har lagt alt til rette for at du skal få en mest mulig fleksibel bolig. 
En som enkelt kan tilpasses de behov du har. Ikke bare akkurat nå, men 
litt frem i tid. Derfor har vi laget planløsning der du har alt på ett plan. 

Praktiske løsninger med gode, innbydende rom. Alt du trenger og litt til. 
Og enda litt til. Du får nemlig med en hel loftsetasje som du enten kan 

innrede selv, eller som vi kan bygge akkurat slik du vil mot et pristillegg. 
Her kan du være kreativ, få det rommet du trenger for å bygge modell-
fly. Kanskje er det syrommet du har drømt om, eller to soverom som er 

klar til barn eller barnebarna kommer på besøk?

Bolig slik du vil ha den

3D visualisering - endringer kan forekomme
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Alternativ 1 på Austmarka er på 132 m2. Boligen har tre soverom, hvor ett ligger i første etasje. 

Så her har alt du trenger på et plan. Det er to stuer i boligen, åpen kjøkkenløsning, bad 

og separat wc, samt stor og god bi-inngang. Boligen kan også fås med carport og loft innredet 

som dette mot et tillegg i prisen.

1. Stue/Kjøkken
2. Gang/Garderobe
3. Vask/bi-inngang
4. Bad
5. Sov
6. WC 
7. Sportsbod

39,7 m2

16,8 m2

10,2 m2

5,7 m2

10,4 m2

1,9 m2

6,6 m2

1. Loftstue 
2. Sov
3. Sov

22,0 m2

16,0 m2

16,0 m2

Fasade Sør-vest Fasade Sør-øst Fasade Nord-vest Fasade Nord-øst 

1. etasje
Gulvareal pr. rom:

2. etasje
Gulvareal pr. rom:

Alternativ 1:

Tilvalg, carport

Tilvalg, innredet loftsetasje

1:100 18/06/2019

BRA BOLIG:
P-ROM:

Gulvflate pr. rom:

1. Stue/kjøkken
2. Gang/garderobe
3. Bi-inngang/vask.
4. Bad
5. Sov
6. WC
7. Sportsbod

87.5m2

87.5m2

39.7m2

16.8m2

10.2m2

5.7m2

10.4m2

1.9m2

6.6m2

Austmarka - HOVEDETASJE

1.2.

3.

4.

6.

5.

7.

N
* Innredning er ikke inkludert, se leveransebeskrivelse.

1:100 18/06/2019

Austmarka - OVERETASJE

BRA BOLIG:
P-ROM:

Gulvflate pr. rom:

1. Loftstue
2. Sov
3. Sov

44.5m2

44.5m2

22.0m2

16.0m2

16.0m2

1.2.

3.

N

KOTT

KOTT

KOTT

KOTT

* Innredning er ikke inkludert, se leveransebeskrivelse.

1. etasje

BRA: 87,5 m2   |  P-rom: 87,5 m2

2. etasje

BRA: 44,5 m2   |  P-rom: 44,5 m2

1:100 18/06/2019

Byggherre :

Byggeplass :

Austmarka

Fjogstad

Tegner :

Ark. :

Målestokk :

Ansvarlig søker

Din Byggtjeneste

Austmarka - FASADE SØR-VEST

1:100 18/06/2019

Byggherre :

Byggeplass :

Austmarka

Fjogstad

Tegner :

Ansvarlig søker 

Din Byggtjeneste

97.1 m²

115.4 m²

30.4 m²

BYA

SUM totalt

1. etasje

2. etasje

85.0 m²

Austmarka - FASADE SØR-ØST

1:100 18/06/2019

Austmarka - FASADE NORD-VEST

1:100 18/06/2019

Austmarka - FASADE NORD-ØST
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Alternativ 2:

1. Stue/Kjøkken
2. Gang/Garderobe
3. Vask/bi-inngang
4. Bad
5. Sov
6. WC 
7. Sportsbod

39,7 m2

16,8 m2

10,2 m2

5,7 m2

10,4 m2

1,9 m2

6,6 m2

1. Loftstue 
2. Bad
3. Sov
4. Sov
5. Sov
6. Sov 
7. Garderobe

18,3 m2

7,1 m2

16,2 m2

12,0 m2

8,2 m2

7,8 m2

3,4 m2

Fasade Sør-vest Fasade Sør-øst Fasade Nord-vest Fasade Nord-øst 

1. etasje
Gulvareal pr. rom:

2. etasje
Gulvareal pr. rom:1:100 18/06/2019

BRA:
P-ROM:

Gulvareal pr. rom:

1. Stue/kjøkken
2. Gang/garderobe
3. Bi-inngang/vask.
4. Bad
5. Sov
6. WC
7. Sportsbod

87.5m2

87.5m2

39.7m2

16.8m2

10.2m2

5.7m2

10.4m2

1.9m2

6.6m2

Austmarka - HOVEDETASJE

1.2.

3.

4.

6.

5.

7.

N
* Innredning er ikke inkludert, se leveransebeskrivelse.

1:100 18/06/2019

Austmarka - OVERETASJE

N
* Innredning er ikke inkludert, se leveransebeskrivelse.

BRA:
P-ROM:

Gulvareal pr. rom:

1. Loftstue
2. Bad
3. Sov
4. Sov
5. Sov
6. Sov
7. Garderobe

74.0m2

74.0m2

18.3m2

7.1m2

16.2m2

12.0m2

8.2m2

7.8m2

3.4m2

1.

2.

7.

6.
5.

4.

3.

1. etasje

BRA: 87,5 m2   |  P-rom: 87,5 m2

2. etasje

BRA: 74,0 m2   |  P-rom: 74,0 m2

1:100 18/06/2019

Austmarka - FASADE SØR-VEST

Byggherre :

Byggeplass :

Austmarka

Fjogstad

Tegner :

Ansvarlig søker

Din Byggtjeneste

1:100 18/06/2019

Austmarka - FASADE SØR-ØST

Byggherre

Byggeplass

Austmarka

Fjogstad
Ansvarlig

Din115.4 m²

30.4 m²

SUM totalt

1. etasje

2. etasje

85.0 m² 1:100 18/06/2019

Austmarka - FASADE NORD-VEST

1:100 18/06/2019

Austmarka - FASADE NORD-ØST

Alternativ 2 på Austmarka er på 161,5 m2. Boligen har ett soverom i 1. etasje og muligheter 

for fire til i 2 etasje, altså totalt fem soverom. Det er to stuer i boligen, åpen kjøkkenløsning, 

2 bad og separat wc, samt stor og god bi-inngang. Boligen kan også fås med carport og loft 

innredet som dette mot et tillegg i prisen.
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Din splitter nye bolig venter på deg. I Austmarka vil du kjenne på det beste av  
å bo et sted hvor ingen andre har bodd før. Følelsen av å eie noe eget, som er bare 

ditt. Er du tidlig ute med å bli med i prosessen vil du i tillegg kunne gjøre flere tilvalg 
til din bolig, slik at du kan tilpasse den for å passe deg og din familie best mulig.  

Gjør boligen til noe helt eget og personlig - gjør den til din.

Gjør din bolig personlig -
gjør den til din

3D visualisering - endringer kan forekomme
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3D visualisering - endringer kan forekomme
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3D visualisering - endringer kan forekomme
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3D visualisering - endringer kan forekomme
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Vigrestad har mye å by på. Her finner man det 
man trenger av skoler, barnehager og butikker. 
Alt på ett og samme sted. I ummidelbar nærhet 
til boligen finner man jernbanestasjonen med 
hyppige avganger til både Stavanger og 
Sandnes. Med andre ord er du bare en kort 
togtur unna sentrum. 

Her bor du 
sentralt og landlig

1:500

AUSTMARKA

20

22

24

Austmarka - SITUASJONSKART

18/06/2019

Foreløpig situasjonskart - endringer kan forekomme

TIL 
BRYNE

14
MIN

28
MIN

TIL 
SANDNES

47
MIN

TIL 
STAVANGER
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3D visualisering - endringer kan forekomme
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R E T T E  S O R T E N . 

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.

TRYGT Å K JØPE BOLIG

Egen bolig er sannsynligvis den største 

investeringen du gjør i  l ivet.  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.

O P P S TA R T S M Ø T E 

På oppstartsmøtet har vi en detaljert 

gjennomgang av hele leveransen, og det blir 

skrevet referat etter møtet. 

P R O D U K S J O N 

Byggeperioden er oppdelt i  milepæler med 

tekniske kontroller etter oppsatt sjekkliste. 

Nødvendig befaring gjennomføres ved behov. 

O V E R TA K E L S E 

Et par uker før innflytting kaller vi inn ti l 

overtakelsesmøte på byggeplass.  Her går 

vi gjennom huset,  og eventuelle feil  eller 

mangler blir notert i  en overtakelsesprotokoll . 

Oppretting av eventuelle feil  og mulige 

siste justeringer foretas i  tiden fram mot 

innflytting.

E T TÅ R S B E F A R I N G 

Vi kaller inn ti l  ettårsbefaring etter ett år.  Da 

tar vi en gjennomgang av huset,  og utbedrer 

det som trengs.
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Velkommen hjem!



E
N
S
IG
N

fjogstad-hus.no

 
RANDI TVEIT

mobil 952 90 691  - randi.tveit@em1.no

KONTAKT MEGLER:

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.


