
7 rekkehus med fantastisk utsikt
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På Lyetoppens beste tomt, ytterst på kanten 
av Jærens tak, har vi planlagt 7 rekkehus. 
Tomta er sørvestvendt og har derfor unike 
solforhold og en fantastisk panoramautsikt. 
Boligene har et moderne formspråk, med 
en kombinasjon av flate tak og skrånende 
takflater. Formen på taket spiller på de 
skarpe tretoppene på Lyetoppen, og 
de bølgende, flate takene illustrerer de 
bølgende fjellformasjonene bak.

Mot veien har vi planlagt utvendig bod. 
Sammen med levegg mellom boligene 
er det med på å skjerme og privatisere 
inngangspartiet og carporten. Det er 
inngang på hovedplan og boligen kan 
derfor være tilgjengelig bolig med alle 
funksjoner på hovedplan.
 

Arkitektens 

UTTALELSE
I 1.etasje er det romslig vindfang 
med bodareal som en kan bruke som 
garderobe, mulighet for soverom, bad med 
plass for vaskemaskin, og åpen stue- og 
kjøkkenløsning med utgang til balkong mot 
sørvest. På balkongen kan en virkelig nyte 
sola og utsikten. Stua har ekstra romhøyde 
og store vindusflater slik at en får mye lys 
og får naturen inn i stua.

I underetasjen er det 2 soverom, det ene 
med hageutgang, bad, vaskerom med 
tekniske funksjoner og et romslig mediarom 
med plass for lek og spill. Det er en praktisk 
og god løsning hvor vaskerom/teknisk rom 
ligger innenfor det romslige badet. Det er 
levegger mellom husene slik at hagearealet 
er skjermet. Hagearealet grenser til 
friområde og har god dybde. Her kan 
en ha en flott uteplass med sol fra tidlig 
formiddag til den går ned i havet. 

Vi har lagt vekt på å skape gode, 
funksjonelle planløsninger og lyse, gode 
rom, i en bolig med et moderne formspråk.
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Foto: Brit Holen
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Velkommen til

LYETOPPEN
Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å 

spare verdifull jord- bruksjord i kommunen. Nå bor det mer 
enn 2 200 innbyggere på Lyefjell. Tettstedet har barnehager, 

barne- og ungdomsskole. Det er flotte idrettsanlegg, 
idrettshall og et aktivt miljø i bygda. Med nyere lokal 

dagligvarebutikk får du det du trenger til hverdags.

Med grunnmuren plassert ca. 220 meter over havet får 
du vidt utsyn mot sør og vest og langt til havs. Her har 

du kort vei til flott turterreng på Njåfjellet! Boligområdet 
ligger rett ved et stort friområde med baner for skating, 

fotball og håndball i tillegg til stor lekeplass.

Avstanden til Bryne er kun ca 6 kilometer. Med gode 
bussforbildelser bør det være enkelt å komme til og 

fra – enten det gjelder videregående skoler, kulturliv, 
handel, offentlige eller private tjenester.



10 11

BRYNE

ÅLGÅRD

E39

44

506

506

Lye skule
Lye ungdomsskule
Time videregående skole
Lyefjell barnehage
Coop Prix: Storstova kino
Bryne Stadion
Bryne sentrum

1,1 km 
1,1 km 
7,5 km
0,3 km
1,4 km 
6,5 km 
7,0 km 

NABOLAG
Ditt nye
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BRA 108-110m² 
P-rom 102-106m²

Leilighet
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ROMSkJEMA

ROM

Stue/kjøkken

Gang 

Soverom 1, 2, 3

Bod 1.etg.

Teknisk rom U-etg.

Bad 2.etg.

Bad 1.etg. 

Carport og bod 

Søppelhåndtering

GULV

Klar for parkett

Klar for parkett

Klar for parkett

Klar for parkett

Betong

Gulvbelegg

Gulvbelegg

Grus

Nedgravd 
søppelhåndtering

VEGG

Gips klar til maler

Gips klar til maler

Gips klar til maler

Gips klar til maler

Gips klar til maler

Fibotrespo

Fibotrespo

Kledning grunnet dempet 
sort

Boligen leveres klar til maler

Innvendig: Leveres med hvitmalte vanger, tre spiler i rekkverk og eik-beisa 
furutrinn

Leveres hvitmalte utvendig og innvendig 

Leveres uten hvitevarer - se ellers kjøkkentegninger 

Hades. Leverandør – Gilje

Hvitmalte slette dører med hvitmalt karm. Flat terskel

Grunnet kledning farge dempet sort, 1 strøk

Papp

Generelt:

Trapp:

Vinduer:

Kjøkken:

Dører utvendig:

Innv dører:     

Kledning:

Taktekking:

HIMLING

Gips klar til maler

Gips klar til maler

Gips klar til maler

Gips klar til maler

Gips klar til maler

Fibotrespo

Fibotrespo

Kledning grunnet

ELEKTRO

ihht. NEK 400

ihht. NEK 400

ihht. NEK 400

ihht. NEK 400

Varmekabler gulv

Varmekabler gulv

ihht. NEK 400

SANITÆR

Opplegg for oppvaskmaskin

Opplegg for oppvaskmaskin, sluk

Gulvståelde klosett, vask

Gulvståense klosett, dusjgarnityr

Bod har ikke plater innvendig

ANNET

Kjøkken fra Norema

Garderobeskap lev. ikke

120cm hvit baderomseksjon

Hvitlistverk (eks tak). Gulv- vindus- og dørlister

Det legges treterrasse på balkong med trerekkverk

Det leveres luft-luft varmepumpe med høy virkningsgrad og av anerkjent merke. 
Tilvalg vedovn

Balansert ventilasjon leveres, med opptil 80% virkningsgrad, noe innkassing av 
kanaler må påregnes

Grus i gardsrom og hagearealer planert med stedlige masser

Listverk:

Balkong:

Oppvarming:

Ventialsjon:

Utomhus:



30 31

NOTATER



32

3D
 /

 D
es

ig
n:

 w
w

w
.x

r.n
o

For mer informasjon om prospektet, 
ta kontakt med megler.

Alle illustrasjoner og perspektiver er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Illustrasjonene kan avvike fra endelig leveranse.

Randi Tveit
M: 952 90 691

E: randi.tveit@em1.no

Trond Tveit
M: 932 41 604

E: trond@rogalandhus.no

Rogalandshus AS er et lokalt byggefirma med 13 motiverte Jærbuer. Vårt 
geografiske område strekker seg fra Stavanger i nord til Egersund i sør. 

Vi er mennesker med lokal tilhørlighet. Alle våre ansatte har fagbrev. I tillegg 
har vi 2 lærlinger. Administrasjonen består av engasjerte personer med lang 

erfaring i byggebransjen.

kvalitet i alle ledd er vårt hovedfokus.

 Noen av fordelene ved å kjøpe ny bolig fra Rogalandshus: 
- Boligene har fastpris. Her slipper du budrunder og usikkert prisnivå.

- Dokumentavgift kun for tomteverdi, ikke av hele beløpet. Her sparer du fort 
flere titalls tusen kroner ved å kjøpe prosjektert bolig.

- Lite utgifter til oppussing og rehabilitering de nærmeste år.

- 5 års reklamasjonsrett på feil og mangler ved boligen.

- Lave driftsutgifter til energi og strøm. Tekniske krav til byggverk har blitt 
vesentlig strengere de senere år vedrørende isolasjonstykkelser og tetthet, 

samt varmegjenvinning.

- Økt trygghet. Myndighetene har strenge forskriftkrav for våtrom, brannsikring 
og teknisk anlegg. Dette gjør din hverdag mindre bekymringsfull.

- Mulighet for å gjøre boligen personlig. kommer du inn tidlig i prosessen kan 
du være med å forme boligen innvendig ifht kjøkken, bad, gulv, fargevalg osv.


