
AASE GÅRD
2 store eneboliger



2 3

Velkommen til Aase gård

VI kan nå presentere nye og spennende eneboliger som 
kombinerer praktiske løsninger og spenstig arkitektur.

Bygget med ekte jærsk håndtverk. 

Nye eneboliger med god beliggenhet blir stadig sjeldnere. 
Nye boligfelt består stort sett av rekkehus og leiligheter. 

Da er det ekstra kjent å presentere nye eneboliger på attraktive 
Aase Gård. 

Midt i overgangen mellom to attraktive bydeler har Aase Gård 
blitt bygget ut med mange boligtyper og kjøpergrupper. 

Og de som bor her trives godt! 

Boligfeltet er snart ferdig utbygget og de tyngste 
byggearbeidene på feltet er unnagjort. Beliggenheten har 
mange kvaliteter med sin nærhet til turområder og gode 

sykkelstier. Feltet ligger åpent og fritt, og turen til sentrum kan 
tas gjennom Sandved eller i Sandvedparken.

 Vi har utviklet boliger som skal passe inn på tomten og i 
omgivelsene, men samtidig ha et tydelig særpreg. Familien 

får 3 etasjer å boltre seg på og en meget praktisk planløsning. 
Rosinen i pølsen ligger på toppen, en herlig og skjermet 

takterrasse som mange vil misunne dere. 
Dette kan bli ditt nye hjem!
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FAKTA OM EIENDOMMEN
Pris

Kr. 5.990.000,-

Forutsatt egeninnsats

Omkostninger

66.170

Totalt inkl. omkostninger

6.056.170,-

P-rom

ca. 155,5 m2

BRA

ca. 160 m2
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Aldri har det 
før vært 

viktigere for 
oss å ha den 

vakre naturen 
så nært. 
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Alle illustrasjoner er ment for å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Det vil forekomme avvik. 
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Boligen har to separate innganger; en hovedinngang og en praktisk bi-inngang direkte fra carporten. Bi-inngangen fungerer også som 
vaskerom og har godt med lagringsplass. I 1.etg er det i tillegg 3 store soverom og bad. Det er mulig å få en tv-stue i tillegg, derfor har vi vist 
ulike planløsninger på Rinda 51 og 53 for å vise begge muligheter. Velg den løsningen som passer deg.  RINDA 51 

1. & 2. ETASJE
PLANLØSNING

I 2.etg ligger hovedstuen og kjøkkenet.  Her er det lagt vekt på at rommet skal føles åpent og romslig og i tillegg lett å møblere. Det skal f.eks. 
være enkelt å dekke langbord uten å måtte ommøblere. Det er noe vi vet mange setter pris på. Deler av etasjen har 2,6 meter takhøyde. I tillegg 
er det er separat gjeste-wc og ikke minst en deilig foreldresone som er lukket fra resten av etasjen. Her får du privat bad og walk-in-garderobe. 
Alt lagt til rette for å gi deg hotell-følelsen i eget hjem! 

Når du kommer opp i 3.etg, så ser du virkelig hvorfor denne boligen ikke er som vanlige hus. Her får du en  romslig stue og en herlig takterrasse.
Takterrassen har en praktisk form slik at sol fanges i ulike retninger og vinkler som gir skjerming mot vind og innsyn. Her kan du ha venner på 
kaffebesøk eller rett og slett bare ha følelsen av å slikke sol uforstyrret. Møbler med gode hagemøbler, urner og lys, så blir dette favorittplassen!

RINDA 51

3. ETASJE
PLANLØSNING

1. etg 2. etg 3. etg
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RINDA 53

1. ETASJE
ALTERNATIVE 

PLANLØSNINGER

RINDA 53

2. og 3. ETASJE

1. etg Alternativ løsning planløsning 1. etg 2. etg 3. etg

Boligen har to separate innganger; en hovedinngang og en praktisk bi-inngang direkte fra carporten. Bi-inngangen fungerer også som 
vaskerom og har godt med lagringsplass. I 1.etg er det i tillegg 3 store soverom og bad. Det er mulig å få en tv-stue i tillegg, derfor har vi vist 
ulike planløsninger på Rinda 51 og 53 for å vise begge muligheter. Velg den løsningen som passer deg.  Boligen kan leveres med en av disse vari-
antene for 1. etasje, eller du kan lage din egen variant.

I 2.etg ligger hovedstuen og kjøkkenet.  Her er det lagt vekt på at rommet skal føles åpent og romslig og i tillegg lett å møblere. Det skal f.eks. 
være enkelt å dekke langbord uten å måtte ommøblere. Det er noe vi vet mange setter pris på. Deler av etasjen har 2,6 meter takhøyde. I tillegg 
er det er separat gjeste-wc og ikke minst en deilig foreldresone som er lukket fra resten av etasjen. Her får du privat bad og walk-in-garderobe. 
Alt lagt til rette for å gi deg hotell-følelsen i eget hjem! 

Når du kommer opp i 3.etg, så ser du virkelig hvorfor denne boligen ikke er som vanlige hus. Her får du en  romslig stue og en herlig takterrasse.
Takterrassen har en praktisk form slik at sol fanges i ulike retninger og vinkler som gir skjerming mot vind og innsyn. Her kan du ha venner på 
kaffebesøk eller rett og slett bare ha følelsen av å slikke sol uforstyrret. Møbler med gode hagemøbler, urner og lys, så blir dette favorittplassen!
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APOTEK

AASE GÅRD

REMA 1000

Lundehagen
ungdomsskole

Lunde Bo- og 
aktivitetssenter

KIWI

Obs BYGG

Circle K

Joker

SANDVED-
PARKEN

16 min m/ bil
SOLA FLYPLASS

1,3 km til  
GAND KIRKE

1,6 km til 
PIZZA BAKEREN

ca. 1,8km
GANDDAL  OG SANDVED 

SKOLE

450m til 
MATBUTIKK

8 min til 
KVADRAT

1,3 km til  
SANDVEDPARKEN og

100m til sykkelstien (langs Rv44)

2 km  til 
AKTIVITET

8 min til 
LANGGATA

14
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FASADE
nr. 51

Fasadene gir et stramt moderne uttrykk og har god harmoni med arkitekturen i nærområdet. På samme tid så har byggene et sterkt særpreg 
som gir byggene en klar identitet. Vinduene er nøye plassert ut fra ønskede siktlinjer og lys i rommene. Her har både innsyn og utsyn vært i fokus, 
slik at boligen skal være god å bo i.

FASADE
nr. 53

Fasadene gir et stramt moderne uttrykk og har god harmoni med arkitekturen i nærområdet. På samme tid så har byggene et sterkt særpreg 
som gir byggene en klar identitet. Vinduene er nøye plassert ut fra ønskede siktlinjer og lys i rommene. Her har både innsyn og utsyn vært i fokus, 
slik at boligen skal være god å bo i.
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UTOMHUS Det er ikke lenger en selvfølge å kunne parkere i carport en tomt i nye boligen, men det får du her. En praktisk bod i enden av carporten og dør til 
bi-inngangen like ved carporten. Meget praktisk! Tomten er førøvrig flat og dermed lett å utnytte. Det er tilgrensende friarealer mot tomtene.

CARPORT



ROGALANDSHUS AS NORDLYSVEGEN 1 4340 BRYNE WWW.ROGALANDSHUS.NO TELEFON:932 41 604

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

beidere, med både kontoransatte og tømmermenn. Våre tømmermenn består av lokale, 

driftige 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.  

Lavere dokumentavgift. Du betaler bare 2,5% dokumentavgift av 

tomten. Du slipper uforutsette utgifter til opprusning 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. 

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

Tlf: 932 41 604

LEIV INGE STOKKA

Tlf: 952 10 773

ESPEN GRASTVEIT

Tlf: 997 03 170


