Velkommen til Malmheim.
Byggingen er godt i gang,
håper du blir vår nye nabo!
02 03

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.
5 min til
SANDNES

04 05

10 min til
STRENDENE

15 min til
BRYNE

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 lokal
butikken, 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.
Velkommen til Malminhagen,
håper du blir vår nye nabo!
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SITUASJONSKART

ET GODT NABOLAG

ENEBOLIGER

DOBBEL GARASJE

MALMINHAGEN

MODERNE ARKITEKTUR

LANDLIGE OMGIVELSER

EKTE JÆRSK HÅNDTVERK
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MALMINHAGEN 38
Enebolig

243 m2 BRA eks. garasje
2,6 meter takhøyde

Malminhagen 38 er en stor og meget praktisk enebolig som rommer det meste. Vi håper du tar deg tid til å studere denne gode planløsningen. Tomten er på et halvt mål og ligger
åpent og fint midt i byggefeltet. Boligen har fått vinkelform for å tilpasse seg tomten best mulig. Den doble garasjen gir god skjerming mot veien og gjør terrassen lun og trivelig.
Arkitekturen kombinerer en klassisk og velutprøvd byggestil med moderne former. Dette gir deg en unik kvalitetsbolig hvor barn kan vokse opp og romme alle de behov livet bringer.
Folk trives i Julabygdå og ekstra godt i Malminhagen. Her kan du bo godt - midt i smørøyet!

Malminhagen 38
Planløsninger

Malminhagen 38
Planløsninger
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1. ETASJE
PLANLØSNING

2,6 METER TAKHØYDE

101 M2 BRA EKS. GARASJE

50

62
Både hovedinngang og bi-inngangen har fått en trivelig pergola. Du kan gå inn i bi-inngangen til det romslige vaskerommet
fra boligens
25 hjerte og ligger direkte innenfor vaskerommet. Legg merke til det
fremside eller direkte fra garasjen. Superpraktisk! Kjøkkenet er husets
store vinduet over kjøkkenbenken. Det gir ditt nye kjøkken en herlig åpen følelse og godt med daglys inn på kjøkkenbenken. 1.etasje har
også en separat foreldresone med egen bad og walk-in-garderobe. En luksus du endelig kan unne deg. Gjeste-wc er plassert direkte fra
hallen. Stuen har en vinkelform som gir romfølelse og er enkel å møblere. Det er lagt rause vindusflater og skyvedør rett ut til den
solrike terrassen. Også garasjen har utgang direkte til terrassen. Her stemmer alt slik det bør være i et romslig familiehus!
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PLANLØSNING

101 M2 BRA EKS. GARASJE
ROMSLIG FAMILIEHUS

I 2.etasje er det hele 5 store soverom, samt bad og en romslig tv-stue.
25
Det ene soverommet har walk-in-garderobe.
Om ønskelig kan du velge din egen variant med annen rominndelig, alt etter
din families behov. Dette løser vi sammen deg og arkitekten.
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2. ETASJE
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MALMINHAGEN 38
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MALMINHAGEN 9B
Enebolig

131 m2 BRA eks. garasje

Malminhagen 9B er en enebolig med en meget god planløsning og en flott arkitektur. En klassisk husform som passer på landet, samtidig detaljer og løsninger som gir boligen et
smart og moderne uttrykk. Her har du alle de romfunksjonene du trenger, hage, garasje og en solvendt terrasse med pergola, som gjør uteplassen enda mer innbydende. Tomten

2,6 meter takhøyde

utnyttes best mulig ved at det anlegges en forstøtningsmur mot nord og vest. En helt ny lekeplass ligger like ved, perfekt for barnefamilier. Alt dette får du til en meget gunstig pris.

Malminhagen 9B
Planløsninger

Malminhagen 9B
Planløsninger
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131 M2 BRA EKS. GARASJE

Her får du de samme romfunksjonene som du normalt finner på langt større eneboliger. Hovedinngangen har gjeste-wc med
mulighet for dusj like ved. Bi-inngangen har dør direkte fra garasjen, et viktig rom som løser
52 mange hverdagslige behov. God plass
50
48
til klær og sko, vaskemaskin og tørketrommel etc. Stue/kjøkken er på hele 43,5 m2 med store vindusfelt som slipper rikelig med
dagslys inn i boligens oppholdsarealer. Du har mulighet til å omgjøre den innerste delen av stuen til et femte soverom.
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2. ETASJE
PLANLØSNING

2,6 METER TAKHØYDE

131 M2 BRA EKS. GARASJE

Det første rommet som møter deg i andre etasje, er en loftstue. Det rommet gjøre at gangarealet i denne etasjen er redusert til
et minimum. Det betyr med plass å bo på. 4 gode soverom, hvor hovedsoverommet har walk-in
garderobe. Badet har en praktisk
52
50
48
løsning som gir muligheter for å bestille en bred og god baderomseksjon. Store vindusflater i trapperommet gir rikelig med
dagslys inn loftstuen. Det gir god bokvalitet. Kos deg!
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PLANLØSNING

2,6 METER TAKHØYDE
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1. ETASJE
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Detaljer og løsninger som gir boligen et smart og moderne uttrykk.

MALMINHAGEN 9B
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MALMINHAGEN 34 A/B & 36
3 Eneboliger

131 m2 BRA eks. garasje

Dette delfeltet består av 3 stilrene og moderne eneboliger. Boligene er planlagt på en helhetlig måte, for å optimalisere uteplasser, solforhold og siktlinjer. Garasjene er strategisk
plassert, slik at det dannes naturlig skjerming for innsyn og vind. Pergolaen på terrassen gir en lun og trivelig følelse. En nøye gjennomtenkt planløsning gir deg en praktisk bolig som

2,6 meter takhøyde

skal fungere i hverdag og fest. Normalt må du opp i større og dyrere boliger for å få like mye for pengene. Dette er et svært godt boligkjøp!

Malminhagen 34 A/B
Planløsninger

Malminhagen 34 A/B
Planløsninger
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131 M2 BRA EKS. GARASJE

Her får du de samme romfunksjonene som du normalt finner på langt større eneboliger. Hovedinngangen har gjeste-wc med
mulighet for dusj like ved. Bi-inngangen har dør direkte fra garasjen, et viktig rom som løser mange hverdagslige behov. God plass
62
til klær og sko, vaskemaskin og tørketrommel etc. Stue/kjøkken er på hele 43,5 m2 med store vindusfelt
som slipper rikelig med
25
dagslys inn i boligens oppholdsarealer. Du har mulighet til å omgjøre den innerste delen av stuen til et femte soverom.
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PLANLØSNING

42

38

52

2,6 METER TAKHØYDE
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1. ETASJE
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2. ETASJE
PLANLØSNING

2,6 METER TAKHØYDE

131 M2 BRA EKS. GARASJE

Det første rommet som møter deg i andre etasje, er en loftstue. Det rommet gjøre at gangarealet i denne etasjen er redusert til
et minimum. Det betyr med plass å bo på. 4 gode soverom, hvor hovedsoverommet har walk-in garderobe. Badet har en praktisk
62
løsning som gir muligheter for å bestille en bred og god baderomseksjon. Store vindusflater i trapperommet
gir rikelig med
25
dagslys inn loftstuen. Det gir god bokvalitet. Kos deg!
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MALMINHAGEN 34B

En nøye gjennomtenkt planløsning gir deg en praktisk bolig.

5 min
fra
Sandnes
sentrum
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10 min fra naturopplevelser

Gårdsutsalg, bakeri og
ekte italiensk pizza!
28 29

Folkvord Gårdsutsalg er ikke helt som andre gårdsutsalg.
Her finner du butikk med gaveartikler, klær, blomster og
interiørprodukter som hjelper deg å sette ditt preg på
ditt nye hjem. Du får kjøpt egenproduserte varer og
grønnsaker fra lokale bønder, som honning, eplemost
og husflid.I tillegg til alt dette har vi eget bakeri med
rykende ferskt bakverk.
Det siste nye er Mattarello, en ekte italiensk pizzarestaurant i et ombygd veksthus. Moderne interiør, vin i
hyllene og en pizzakokk som har lært sine kunster i
Napoli. Så nå kan du i tillegg til det tradisjonelle
bakverket, få pizza, salater og desserter.
Folkvord Gårdsutsalg kan også tilby selskapslokaler og catering når de store anledninger skal feires.
Alt dette finner du på Malmheim!

DESIGN: WORKS 3D: XR FOTO: SHUTTERSTOCK,

LEIV INGE STOKKA
Telefon 952 10 773

TROND TVEIT
Telefon 932 41 604

ESPEN GRASTVEIT
Telefon 997 03 170

Rogalandshus er en ekte jærbedrift. Vi holder til på Bryne og består av 12 dyktige

Noen av fordelene med å kjøpe ny bolig av Rogalandshus:

medarbeidere, med både kontoransatte og tømmermenn. Våre tømmermenn er består av

Boligene har fastpris. Du slipper nervepirrende budrunder.

lokale, driftige jærbuer, med enten fagbrev eller mesterbrev. I tillegg har vi lærlinger.

Lavere dokumentavgift. Du betaler bare 2,5% dokument-

Vi er svært kvalitetsbevisste, fra prosjektutvikling til kundebehandling og utførelse.

avgift av tomten. Du slipper uforutsette utgifter til oppusning

Velger du et Rogalandshus, kan du være trygg på at din leverandør ikke går på akkord

og rehabilitering de neste årene. 5 års reklamasjonsrett gir deg

med tekniske løsninger og fagmessig utførelse. Vi lever utelukkende av fornøyde kunder,

trygghet for feil- og mangler.Vi bygger etter TEK-17.

dette er vår bærebjelke.

Det betyr lavere strømregning og godt inneklima.

ROGALANDSHUS AS

NORDLYSVEGEN 1

4340 BRYNE

WWW.ROGALANDSHUS.NO

TELEFON: 932 41 604

ALLE ILLUSTRASJONER OG FOTO ER KUN MENT Å GI INNTRYKK AV FERDIG BEBYGGELSE. AVVIK VIL FOREKOMME.

TA KONTAKT FOR MER INFO:

