REKKEHUS

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

EKSTRA STOR
TAKHØYDE
I STUE I 2. ETG.
117 M2 BRA
3 SOVEROM,
TO STUER

Praktiske
Rekkehus
De nye rekkehusene i
Malminhagen har vi gledet
oss til å legge ut for salg.
Her får du virkelig mye for
pengene. Du får alle de
rommene du trenger,
du får den landlige og frie
beliggenheten, parkering i
carport, utvendig sportsbod
og ikke minst gode naboer
i et hyggelig nabolag.
Du får din private hage,
samtidig som det er rikelig
med lekeplasser for de som
har småbarn.
En perfekt plass å vokse opp!

Planløsninger
Rekkehus
Første etasje
En praktisk bod ved inngangen
med god plass til garderobeskap.
Gjeste-wc plassert i vindfanget.
41,3 m2 med stue og kjøkken!
Store vinduer og direkte utgang
til hage og terrasse.
En strategisk plassert kjøkkenvindu
gir både lys og utsyn. Plass til å legge
klaffer i kjøkkenbordet når anledningen
krever det. Et kott under trappen opp
gjør at alt areal utnyttes.

Andre etasje
I 2.etg får du 3 soverom,
et godt bad / vaskerom og
en loftstue/TV-stue med
ekstra stor takhøyde!
Soverommene har riktige størrelser.
Et vindusbånd i trapperommet
gir en fin lysvirkning i trappeløpet.
Alle boligene har hver sin carport
og sportsbod på tomten.
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SELGES NÅ

10 minutter fra strendene.

5 minutter fra Sandnes sentrum.

Gårdsutsalg, bakeri og ekte italiensk pizza!

Gapahuk, frisk luft og utsikt.

Folkvord Gårdsutsalg er ikke helt som andre gårdsutsalg.

Det siste nye er Mattarello, en ekte italiensk pizzarestaurant

Det går en koselig gårdsvei rett fra Malminhagen

Her finner du butikk med gaveartikler, klær, blomster og

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

opp til en gapahuk som er til fri benyttelse for de som

interiørprodukter som hjelper deg å sette ditt preg på

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

bor i Malminhagen. Her får du en flott utsikt i flere

ditt nye hjem. Du får kjøpt egenproduserte varer og

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

retninger, du kan fyre opp grillen og du kan søke ly mot

grønnsaker fra lokale bønder, som honning, eplemost

desserter. Folkvord Gårdsutsalg kan også tilby selskaps-

vinden når det er nødvendig. En liten hemmelig perle

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

lokaler og catering når de store anledninger skal feires.

som gir området ekstra kvalitet.

rykende ferskt bakverk.

Alt dette finner du på Malmheim!

Fem minutters gåtur fra Malminhagen.

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.

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.
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Tlf 952 10 773

DESIGN: WORKS 3D: XR FOTO: SHUTTERSTOCK,
FREDRIK RINGE, ROGALANDSHUS, FOLKVORD GÅRDSUTSALG.

Rogalandshus er en ekte jærbedrift. Vi holder til på Bryne og består av 11 dyktige medarbeidere, med både

