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ARKITEKTTEGNET ENEBOLIG 
MED FEM SOVEROM

TANANGER

Flatholmvegen 35
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I århundrer har Tananger vært en trygg og lun havn langs jærkysten. Her finner du ærverdige 

boliger, gamle sjøhus og sjarmerende gater. Sjøen og naturen er en viktig del av Tananger  

og nettopp denne kombinasjonen har gjort dette området svært populært. I den senere tid har 

det vært en storstilt utbygging rundt Myklebust og Jåsund. Flatholmvegen ligger i selve Tananger 

og gir deg derfor en nærhet til Tananger du ikke finner der. I tillegg får du en særdeles godt  

utnyttet bolig på 223 m2 BRA med solrik og meget attraktiv beliggenhet. 

Lune, flotte, koselige Tananger
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Risnes Barnehage

Storevarden Skole

Havnealleen Barnehage

Tananger legesenter

Nykokt Krabben

Bussholdeplass

Bussholdeplass

Bussholdeplass

Tananger bo- og velferdssenter

Tananger R
ing

Storevarden fritidssenter

En behagelig hverdag 
med alt i nærheten

Det handler ofte om hverdagen. Om å rekke 

over alt. Fra tidlig morgen med levering i 

barnehage eller å få barna på skolen, til hent-

ing, lage middag og så fritidsaktiviteter. Da er 

det godt å vite at tiden ikke brukes på trans-

port til og fra. I Flatholmvegen bor du således 

midt i smørøyet. Her er det korte avstander til 

Storevarden skole, barnehager, legesenter og 

sentrum. Ungdomsskole og idrettsanlegg er 

heller ikke lange biten unna. Og kanskje best 

av alt, naturen og sjøen ligger bokstavlig talt 

et par steinkast unna. Så nær at det å bære 

kajakken ned til sjøkanten går helt fint.
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Det er ikke mye som slår den gode følelsen av en splitter ny bolig. Når du i tillegg får 

en attraktiv beliggenhet med på kjøpet, kan det nesten ikke bli bedre. Din nye bolig har 

hele fem soverom. Det er to stuer, én i hver etasje. Her får du garasje med sportsbod. 

Det er biingang som også brukes som vaskerom. Praktisk. Dette er rett og slett en bolig 

som enkelt tilpasses livsløpet til en aktiv familie. Med god plass til alle.

Solrik beliggenhet og sjøglimt
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Arkitektens tanker

Presis detaljering og rolig materialpalett skaper en tidløs arkitektur og et varig 

uttrykk for boligen i Flatholmvegen. God arkitektur skal ikke påvirkes av mote 

og skiftende estetiske retninger. God arkitektur står seg over tid og har evne til 

ta innover seg ulike måter å leve på og huse folk og familier i stadig utvikling.

Flatholmvegen 35 er en fleksibel og romslig bolig. Rommenes organisering 

gir mulighet for å variere antall soverom og soverommenes størrelse. TV-stue, 

bad og soverom i vest kan kombineres til en enkel hybel for utleie, eller at 

ungdommen for sitt eget territorium.

De sosiale rommene - kjøkken og stue, ligger begge i 2. etasje. Her åpenbarer 

utsikten seg mellom hustakene og den stadig skiftendende himmelen setter 

preg på lyset og stemningen.

Anders Sølvberg   |   arkitekt
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1. etasje

Flatholmvegen 35  

1:100 23/08/2019

T

BRA:
BRA uten garasje/bod:
P-ROM:

Gulvareal pr. rom:
1. TV-stue  
2. Sov
3. Sov
4. Sov
5. Sov
6. Gang  
7. Bad
8. Bad
9. Sportsbod
10. Garasje

130.0m 2

93.4m 2

93.4m 2

13.4m 2

14.1m 2

8.2m 2

8.7m 2

8.7m 2

21.0m 2

9.4m 2

5.8m 2

7.6m 2

23.1m 2

Flatholmvegen  - 1. ETASJE

N

* Innredning er ikke inkludert, se leveransebeskrivelse.
1. TV-stue

2. Soverom

3. Soverom

4. Soverom

5. Soverom

13.4 m2 

14.1 m2

8.2 m2

8.7 m2

8.7 m2

6. Gang

7. Bad

8. Bad

9. Sportsbod

10. Garasje

21.0 m2 

9.4 m2 

5.8 m2 

7.6 m2 

23.1 m2 

2. etasje

1:100 23/08/2019

DW

* Innredning er ikke inkludert, se leveransebeskrivelse.

Flatholmvegen  - 2. ETASJE

BRA:
P-ROM:

Gulvareal pr. rom:
1. Stue  
2. Kjøkken
3. Sov
4. Walk-in
5. Gang
6. Bad
7. Toalett
8. Terrasse

93.4m 2

88.2m 2

25.5m 2

26.3m 2

11.7m 2

4.4m 2

4.2m 2

7.6m 2

2.4m 2

14.4m 2

N

1. Stue

2. Kjøkken

3. Soverom

4. Walk-in

25.5 m2

26.3 m2

11.7 m2

4.4 m2

5. Gang

6. Bad

7. Toalett

8. Terrasse

4.2 m2

7.6 m2

2.4 m2

14.4 m2

1

2345

7

6

8

109

1

8

2

5

67

3

4

BRA ........................... 130.0 m2 
BRA uten garasje/bod ... 93.4 m2

P-ROM: ....................... 93.4 m2

BRA ............................. 93,4 m2

P-ROM: ....................... 88,2 m2
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Du har alt du trenger av servicetilbud like ved 

boligen din. Dagligvare, blomster, klær, apo-

tek, legesenter, kafe og hurtigmat for folk i 

farten. I tillegg er det heller ikke langt til både 

Stavanger og Sandnes. Med «solasplitten» er 

du på Forus på drøye kvarteret. Det er også 

godt utbygget kollektivtrafikk fra Tananger og 

ikke minst sykkelsetier for de ekstra spreke.

Ramsalte
omgivelser

Tananger indre havn er en naturlig havn med lange maritime tradisjoner.  

Kjent som gammelt lossted hvor det har det har vært epoker med salg og  

eksport av hummer og rikt sildefiske. Her er to reketrålere som selger skalldyr 

og fisk. I havnen finnes Kystkultursamlingen som med gamle båter, redskap  

og utstillinger dokumenterer informasjon om Tanangers historie.

Det er alltid hyggelig med en spasertur i disse omgivelsene. 

Tananger byr også på nydelig natur. Stien langs sjøkanten over svaberg er  

spennende uansett årstid. Her er alltid mye å se. En varm sommerdag er det 

flere steder å stupe uti. Ikke minst i sjøbadet som ligger ved Myklebust.
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Romskjema

ROM GULV VEGG

1. ETASJE

ENTRÈ Betonggulv klar for parkett og tilhørende underlag. 

(Parkett og underlag er tilvalg)

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: Sparkle gips,

2 strøkmaling, Jotaproff 05, Egghvit)

BAD Varmekabler, membran, Fliser; Grå 60x60cm, 10x10cm i 

nedsenket dusjsone.

Membran,

Fliser; hvit blank/matt 30x60cm

VASK/TEKN. Gulvfliser med sokkelflis, 60x60 grå. Sparkle gips, 2 strøk maling, Jotaproff 

Våtrom, Egghvit

TV-STUE Betonggulv klar for parkett og tilhørende underlag. 

(Parkett og underlag er tilvalg)

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: Sparkle gips,

2 strøkmaling, Jotaproff 05, Egghvit)

SOVEROM X 4 Betonggulv klar for parkett og tilhørende underlag.

(Parkett og underlag er tilvalg)

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: Sparkle gips

2 strøkmaling, Jotaproff 05, Egghvit)

GARASJE/BOD Betong, glattet overflate 13mm gips.

Garasje/bod leveres uten malerarbeider

2. ETASJE

STUE/KJØKKEN Spongulv klar for parkett og tilhørende underlag.

(Parkett og underlag er tilvalg)

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: Sparkle gips,

2 strøkmaling, Jotaproff 05, Egghvit)

WC Spongulv klar for parkett og tilhørende underlag. 

(Parkett og underlag er tilvalg)

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: Sparkle gips,

2 strøkmaling, Jotaproff 05, Egghvit)

GANG Spongulv klar for parkett og tilhørende underlag.

(Parkett og underlag er tilvalg)

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: Sparkle gips,

2 strøkmaling, Jotaproff 05, Egghvit)

BAD Varmekabler, membran, Fliser; Grå 60x60cm, 

10x10cm i nedsenket dusjsone.

Membran, Fliser; hvit blank/matt 30x60cm

SOVEROM Spongulv klar for parkett og tilhørende underlag.

(Parkett og underlag er tilvalg)

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: Sparkle gips,

2 strøkmaling, Jotaproff 05, Egghvit)

WALK-IN Spongulv klar for parkett og tilhørende underlag. 

(Parkett og underlag er tilvalg)

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: Sparkle gips,

2 strøkmaling, Jotaproff 05, Egghvit)

LOFT Synlige hanebjelker

(Spongulv er tilvalg)

 Damsperre med klemlekter

HIMLING ELEKTRO SANITÆR ANNET

1. ETASJE

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: 

Sparkle gips, 2 strøkmaling,

Jotaproff 05, Egghvit) 

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

Sparkle gips, 2 strøk maling, Jotaproff 

Våtrom, Egghvit

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

I henhold til rørlegger leveranse 

fra Sig Halvorsen dat 17.06.19

Sparkle gips, 2 strøk maling, Jotaproff 

Våtrom, Egghvit

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

I henhold til rørlegger leveranse 

fra Sig Halvorsen dat 17.06.19

Aggregat for bal.ven 
monteres i dette rommet.

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: 

Sparkle gips, 2 strøkmaling, Jotaproff 

05, Egghvit)

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: 

Sparkle gips,2 strøkmaling, Jotaproff 

05, Egghvit)

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

13mm gips. (Garasje/bod leveres 

uten malerarbeider

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. Dat 19.06.19

Garasjeport med motor. 

Gapo Slick RAL 9005

2. ETASJE

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: 

Sparkle gips, 2 strøkmaling, Jotaproff 

05, Egghvit)

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

I henhold til rørlegger leveranse 

fra Sig Halvorsen dat 17.06.19

Kjøkken iht egen beskrivelse 

fra Norema datert. 18.06.19. 

Hvitevarer er tilvalg.

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: 

Sparkle gips, 2 strøkmaling, Jotaproff 

05, Egghvit)

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

I henhold til rørlegger leveranse 

fra Sig Halvorsen dat 17.06.19

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: 

Sparkle gips, 2 strøkmaling,

Jotaproff 05, Egghvit)

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

Trapp iht 

leveransebeskrivelse.

Sparkle gips, 2 strøk maling, Jotaproff 

Våtrom, Egghvit

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

I henhold til rørlegger leveranse 

fra Sig Halvorsen dat 17.06.19

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: 

Sparkle gips, 2 strøkmaling,

Jotaproff 05, Egghvit)

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

13mm gips. (Malerpakker er tilvalg: 

Sparkle gips, 2 strøkmaling,

Jotaproff 05, Egghvit)

I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

 Damsperre med klemlekter I henhold til elektriker leveranse 

fra Sandnes Aut. dat 19.06.19

Luke med nedtrekkbar stige.
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Leveransebeskrivelse

Fjogstad-hus gir deg sikkerhet.

Lovverket: Stadig utvikling i regelverk, stiller strengere krav til standard for hus, innredning og 

byggeprosess. Samtidig kreves det en omfattende og dokumentert saksbehandling. Når du 

bygger et Fjogstad-hus får du tre dokumenter som til sammen gir deg den nødvendige sikkerheten; 

leveransebeskrivelse, tegninger og avtaledokument.

Leveransebeskrivelse: 

Den signerte leveransebeskrivelse forplikter oss både med hensyn til leveransens omfang og hvilke 

kvaliteter de enkelte deler av boligen skal ha. Er det motstrid mellom beskrivelse og tegninger, overstyrer 

denne beskrivelsen tegningen. Skulle vi av utenforliggende årsaker være forpliktet til å avvike avtalen, 

er vi forpliktet til å levere minimum den avtalte kvalitet. I de tilfeller endringene måtte påvirke boligens 

synlige detaljer, vil vi melde fra før endringer gjøres. Når benevnelsen hvitmalt er brukt i beskrivelsen, 

menes det NCS-S-0502-y.

Tegninger: 

Tegningene viser fasadene og hvordan romfordelingene på de enkelte plan/ etasjer skal være. 

Hva som medfølger av fast innredning som er vist på tegningen fremkommer av leveransebeskrivelsen. 

Elementer som er inntegnet med stiplede/ brutte linjer er ikke med i leveransen. Det samme gjelder 

inntegnede kjøkkeninnredninger, alle typer møbler, garderober, hvitevarer, elektriske apparater, 

baderomsinnredninger, div. nisjer til ildsteder, hvitevarer ol. Spør din kontaktperson i Fjogstad-hus 

dersom noe av dette skulle være uklart. Snitt-tegninger overstyrer plantegninger.

Avtaledokument: 

Bestemmelsene i avtaledokumentet er tilpasset Bustadoppføringsloven og utfyller denne.

Levende materialer: 

Tre lever. Med det menes at trevirke påvirkes av luftfuktighet, temperatur og uttørking/ tørke. 

I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Denne krympingen kan 

føre til svinnriss på synlige flater i mur, i overganger mellom materialer, skjøter og hjørner mm. 

Dette er forhold som entreprenør ikke er ansvarlig for.

Dette inngår ikke i standard leveranse: 

Dersom ikke annet er spesielt beskrevet inngår ikke: Beplantning, levegger, terrasse på bakken, 

forstøtningsmurer, rekkverk på forstøtningsmurer, glassoverbygg/ tak over inngangsdører (selv om 

de skulle vise på tegningen), belysning, ovner, varmeanlegg. Kott i knevegger, lagringsloft, rom over 

haneband, krypkjeller, bod under trapp, uisolerte kjellerboder og lignende rom blir ikke innredet 

om det ikke er særlig avtalt.

Oppvarming Prosjektet baserer seg på elektrisk oppvarming kombinert med ildsted. Det monteres synlig stålpipe (m/

tilluft i pipe) med gjennomføring i yttertak og bjelkelag. Det monteres ildsted type Ignis og glassplate 

oppå parkett. Synlig pipe i begge etasjer. Varmekabler i våtrom, se romskjema.

Ventilasjon Balansert ventilasjonsanlegg.

Elektriker Punkter i henhold til NEK 400, se tilbud fra elektriker Sandnes Aut. dat 19.06.19 (belysningspakke er ikke 

inkludert, se tilvalg)

Rørlegger Se tilbud fra rørlegger fra Sig Halvorsen dat 17.06.19

Bredbånd Det legges inn fiber i bolig, klargjort for montering av Altibox hjemmesentral.

Brannvarsling Det leveres røykvarsling i henhold til krav.

Yttertak Røde betongpanner med gavlstein. Stigetrinn og snøfangere leveres svart.

Ytterkladning 19mm tykkelse. Iht tegning. Gran, grunnet 1 strøk svart. Toppstrøk er ikke del av leveransen, og må utføres 

av kjøper. Utvendig ramme rundt vindu i stue, leveres som beiset furu med svart beslag øverst.

Etasjeskille Trebjelkelag med spongulv.

Utvendig beslag og renner Sort aluminium.

Ytterdør Hoved og bi-inngangsdør som Nordan Glomma. Farge Jet black, foringer hvite.

Standard vrider/beslag i forkrommet matt utførelse eller tilsvarende.

Vinduer Aluminium beslått utvendig karm, RAL 9005 Jet black. Hvite karmer utv/innvendig og hvite foringer.

Innerdører Hvite slette dørblader og karmer. Standard vrider/beslag i forkrommet matt utførelse eller tilsvarende.

Flis Gulvflis som Prostone Grey 60x60. I dusj legges 10x10 fliser.

Veggflis som White Pro matt 60x30 I dusjsone. (Blank flis kan også velges)

Parkett Ikke inkludert, er evt tilvalg, 3 stav hvit eik mattlakk.

Maler Kun våtrom er inkludert. Evt tilvalg for resterende bolig. Hvitmalte overflate på vegger og tak. Malt rett på 

gips. Listefri overgang mellom vegg og tak.

Listverk innvendig Klargjort for listefritt i overgang vegg/himling. 15x58mm hvitmalt list på dører, vinduer og gulv.

Listverk utvendig Tilpasset kledning. Gran grunnet 1 strøk svart. Toppstrøk er ikke del av leveransen, og må utføres av 

kjøper.

Fargevalg innvendig Alle vegger og himling leveres i farge 0502-Y egghvit.

Mulighet for å endre til andre farger mot tillegg.

Trapp Åpen trapp. Hvitmalt furutrapp med fingerskjøtt eik i repo og trinn.

Kjøkken Kjøkken leveres av Norema i henhold til egen tegning og liste datert 18.06.19 Kjøkkenventilator fra Røros 

er inkludert. Hvitevarer ikke inkludert. Evt. tilvalg.

Bad, wc og vaskerom Innredning og leveranse i henhold til liste fra Sig Halvorsen dat 17.06.19

Garderobe etc. Garderobeskap og innredning som vist på tegning leveres ikke.

Garasje og bod  Isolert og gipset innvendig. Garasjeport av type Gapo Slick RAL 9005.

Mulighet for å legge gulv og få lagringsplass på «garasjehems» se tilvalg.

Utearealer Gårdsrom leveres oppgruset. Resterende arealer leveres som stedlige masser, og krever videre bearbei-

delse når toppdekke\sjikt velges og legges av kunde.

Endringsmuligheter  Kjøperne blir innkalt til kundebehandling av de aktuelle fag.

Terrasse\balkong Åpen terrasse med 28x120mm terrassebord cu-impregnert montert på bjelker. Ingen underkledning. 

Rekkverk som «smiijern» med stående spiler.

Forbehold Se kontrakt og konf. megler.

Basert på TEK-17. Toleranse ihht NS 3420 normalutførelse. datert 23.08.19
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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 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 KJØPE BOLIG

Egen bolig er sannsynligvis den største investeringen du 

gjør i livet. 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.

OPPSTARTSMØTE 

På oppstartsmøtet har vi en detaljert gjennomgang av hele 

leveransen, og det blir skrevet referat etter møtet. 

PRODUKSJON 

Byggeperioden er oppdelt i milepæler med tekniske 

kontroller etter oppsatt sjekkliste. Nødvendig befaring 

gjennomføres ved behov. 

OVERTAKELSE 

Et par uker før innflytting kaller vi inn til 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.

ETTÅRSBEFARING 

Vi kaller inn til ettårsbefaring etter ett år. Her vil vi ta en 

gjennomgang av huset ditt.
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Kontakt

LEIV INGE STOKKA, 952 10 773

leiv.inge.stokka@em1sr.no

ESPEN GRASTVEIT, 997 03 170

espen.grastveit@em1sr.no


