Velkommen til Malmheim.

Velkommen til Malminhagen.

15 min til
STAVANGER

Eller Julabygdå som vi liker å si.
Hvis du lurer på om du skal bo på landet
eller byen, så kan du flytte til boligfeltet
Malminhagen. Her får du begge deler.
Omgitt av dyrket mark, fritt, åpent og
deilig, får du på samme tid et godt nabolag,
i ei trivelig bygd. Et levende og engasjert
lokalsamfunn. Hvor vi bryr oss om hverandre. Løfter i lag. Vi arrangerer et stort

julespill hvert år i desember. Da stiller bygda
opp, med ekte dugnadsånd og skapervilje.
Eller i hverdagen, hvor vi treffes på lokalbutikken, i kirke og bedehus eller ute på tur
i det flotte, åpne jordbrukslandskapet.
Snart starter bygging ny idrettshall og
utvidelse av skolen. Begge deler i gangavstand. Dette er ei engasjert bygd og et

lokalsamfunn som fungerer. Og på toppen
av alt, 5 minutter i bilen, så er du i Sandnes.
Malmheim ligger strategisk plassert om du
skal til jæren, til Forus eller mot Sola.
Vi synes dette er verdens beste plass
å bo. Her kan du altså kjøpe deg en
splitter ny bolig.

10 min til
SANDNES
10 min til
STRENDENE

Velkommen til Malminhagen,
håper du blir vår nye nabo!

15 min til
BRYNE

Lave Skuldrer

Høy Himmel

2,6 METER TAKHØYDE
I HELE 1 ETG.
240 M2 BRA
INKL. DOBBEL GARASJE.

Spennende
Atriumshus
Det er mange kloke hoder som mener
atriumshus er verdens beste hus å bo i.
Du utnytter tomten maksimalt og huset
fungerer som skjermvegg mot naboene,
slik at du kan få din private lune hage
i midten. Når du oppholder deg i huset,
har du maksimal kontakt med
uteområdene. De fleste prøver å få til en
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lun krok på terrassen, her er hele hagen
lun og deilig. De som bor i atriumshus,
opplever ofte at gjestene sier «sånn
vil jeg også bo!». Nå har du muligheten.
Selvsagt er huset stort nok til
storfamilien, med alle viktige funksjoner
på 1. etasjeplan. Tomtene i Malminhagen
passer perfekt for atriumshus.
Benytt muligheten nå.
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Planløsninger
Atriumshus
Første etasje

Andre etasje

Boligen hilser deg velkommen i et godt

Når du kommer opp trappen til

overbygd inngangsparti. Gjeste wc og

2.etasje, får du et åpen galleri ned til

trapp opp til 2. etasje direkte fra hallen.

hallen under. Dette gir romfølelse og

Eller kjør bilen inn i en dobbel garasje.

en god kommunikasjon mellom loft-

Direkte inngang til bi-inngangen fra

stuen og entrèen. Loftstuen er det

garasjen. En bi-inngang og vaskerom

første rommet du kommer til i 2.etg,

som mange vil misunne deg.

mens soverommene er lagt

Dette rommet løser mange praktiske

tilbaketrukket fra loftstuen. Vi har

problemer for en familie.

valgt å plassere inn 3 soverom,

Kjøkkenet er husets hjerte. Spisebordet

Hele 1.etg har 2,6 meter takhøyde.

har fått hedersplassen, med god plass

I tillegg har den innerste stuedelen

til å forlenge til skikkelig langbord når

3 meter takhøyde. Dette kombinert

gjestene samles. Stuen har flere soner,

med store glassflater mot atriet gir

som gir både en spennende romfølelse

et meget spennende etasjeplan som

og er veldig praktisk. I samme etasje

bare må oppleves.

har du en avskjermet foreldresone,
med gang/walk-in-closet, privat bad
og soverom. Hele etasjen omfavner
det lune og skjermede uteområdet.

240 m2 BRA inkl dobbel garasje.

et stort bad, samt et romslig
garderoberom, som også kan
brukes som bod, soverom eller
kontor.
Valget er ditt!

Slik kan du bo. 10 minutter fra Sandnes sentrum.

2,6 METER TAKHØYDE
I HELE 1 ETG.
243 M2 BRA
INKL. DOBBEL GARASJE.

Frittliggende
Eneboliger
Noen ganger må en benytte sjansen når
anledningen byr seg. Dette kan være et
slikt tilfelle. Endelig kan du og din familie
bygge den boligen dere alltid har
drømt om. Med den plassen og de
romløsningene dere alltid har drømt om.
Plass til gjester, å dyrke hobbyer, selskap
og hverdag. Vi har utviklet boligen slik at
du får den plassen du trenger, og
mulighet for inntil 6 soverom!
Pakket inn i et stramt og moderne
design.
Samtidig veltilpasset til omgivelsene
og områdets byggetradisjoner.
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Planløsning
Eneboliger
Første etasje

Andre etasje

I dette huset får du den plassen du

I 2.etasje finner du hele 5 soverom,

trenger. En effektiv og velorganisert

bad, bod og en skikkelig tv-stue.

planløsning gir deg maksimalt for

I tv-stuen er det god plass til å

pengene. Et godt vaskerom med

plassere skrivepult med gode

direkte utgang til den doble garasjen.

vinduer over. Ellers kan soverommet
innenfor benyttes som kontor.

Over 50 m med stue og kjøkken.
2

Med plass til langbord og direkte

Her er mulighetene mange

utgang til hagen. Gjeste-wc direkte

og plass til det meste.

fra vindfanget og en egen foreldre
sone, med walk-in closet,

Et hus å vokse opp i og et hus

hovedsoverom og bad.

å bli gammel i.

Det ene soverommet i 2.etg har
også eget walk-in-closet, perfekt
for tenåringen i familien.
2,6 meter takhøyde i hele 1.etg.
243 m2 BRA inkl. dobbel garasje.

Slik kan du bo. 10 minutter fra naturopplevelser.

Kvalitet i alle ledd
Din nye bolig i Malminhagen er et

Vi har valgt å legge inn ekstra god

kvalitetsprodukt. Kjøkkenet er husets

kvalitet på standardproduktet. Svane

hjerte. Derfor har vi valgt Svane

Kjøkkenet Stavanger holder til i

Kjøkkenet. Dette er premiumskjøk-

Gamle Forusvei 10A, og her står et

ken med stort produktspekter, høy

dyktig kjøkkenteam klar for å hjelpe

kvalitet og bra design. Dette utgjør

deg med eventuelle tilpasninger, slik

forskjellen fra pent til superflott.

at du får det akkurat slik du vil ha det.

Rogalandshus er en ekte jærbedrift. Vi holder til på Bryne og består av 11 dyktige medarbeidere, med både
kontoransatte og tømmermenn. Våre tømmermenn er består av lokale, dyktige jærbuer, med enten fagbrev eller
mesterbrev. I tillegg har vi lærlinger. Vi er svært kvalitetsbevisste, fra prosjektutvikling til kundebehandling
og utførelse. Velger du et Rogalandshus, kan du være trygg på at din leverandør ikke går på akkord med tekniske
løsninger og fagmessig utførelse. Vi lever utelukkende av fornøyde kunder, dette er vår bærebjelke.

Gårdsutsalg, bakeri og ekte italiensk pizza!
Folkvord Gårdsutsalg er ikke helt som andre gårdsutsalg.

Det siste nye er Mattarello, en ekte italiensk pizzarestaurant

Her finner du butikk med gaveartikler, klær, blomster og

i et ombygd veksthus. Moderne interiør, vin i hyllene og en

interiørprodukter som hjelper deg å sette ditt preg på

pizzakokk som har lært sine kunster i Napoli. Så nå kan du

ditt nye hjem. Du får kjøpt egenproduserte varer og

i tillegg til det tradisjonelle bakverket, få pizza, salater og

grønnsaker fra lokale bønder, som honning, eplemost

desserter. Folkvord Gårdsutsalg kan også tilby selskaps-

og husflid.I tillegg til alt dette har vi eget bakeri med

lokaler og catering når de store anledninger skal feires.

rykende ferskt bakverk.

Alt dette finner du på Malmheim!

Noen av fordelene med å kjøpe ny bolig av Rogalandshus:
Boligene har fastpris. Du slipper nervepirrende budrunder.

FOR INFO OM MALMINHAGEN:
TROND TVEIT
Tlf 932 41 604

Lavere dokumentavgift. Du betaler bare 2,5% dokumentavgift av tomten.
Du slipper uforutsette utgifter til oppusning og rehabilitering de neste årene.
5 års reklamasjonsrett gir deg trygghet for feil- og mangler.
Vi bygger etter TEK-17. Det betyr lavere strømregning og godt inneklima.

ROGALANDSHUS AS

NORDLYSVEGEN 1

4340 BRYNE

WWW.ROGALANDSHUS.NO

TELEFON: 932 41 604

LEIV INGE STOKKA
Tlf 932 41 604

DESIGN: WORKS

3D: XR
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