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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.

 Rinda 51 og 53 er to praktiske og veldig innholdsrike 
eneboliger. Rendyrket funkis-arkitektur som passer flott inn 

med den moderne arkitekturen på feltet. Litt forskjell i 
størrelse og planløsning, men begge boligene er like praktiske. 

Dette kan bli ditt nye hjem!
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FAKTA OM EIENDOMMEN
Adresse:

Rinda 51 og 53

4321 Sandnes

Tomteareal:

Rinda 51: 327 m2

Rinda 53: 368 m2

Gards og bruksnummer:

Rinda 51: 46/846

Rinda 53: 46/845

BRA:

Rinda 51: 148,4 m2 

Rinda 53: 131,4 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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RINDA 51 

1. ETASJE
PLANLØSNING

RINDA 51

2. ETASJE
PLANLØSNING

1. etg

I andre etasje finner du hele 4 soverom, hvor hovedsoverommet i tillegg har et walkinn-garderoberom. Badet er romslig og i tillegg får du en 
herlig loftstue. For de som trenger det, kan det i tillegg plasseres et 5.soverom i 1.etg.

Boligen har en stram funkis-arkitektur, hvor form og vindusplassering harmonerer med innvendige siktlinjer og rommenes funksjoner. Store 
vindusflater der du vil åpne opp mellom ute og inne og slippe inn lys og utsyn. 

Boligen har to innganger; en hovedinngang og en praktisk bi-inngang direkte fra carporten. Bi-inngangen fungerer også som vaskerom og har 
god lagringsplass. En praktisk skyvedør forbinder vaskerommet med hovedinngangen. I tillegg er det lagt inn et praktisk gjeste-wc-rom med 
dusj med inngang fra vindfanget. 

Stuen og kjøkkenet har praktiske oppdelte soner; en tv-krok, salongen i midten og kjøkken og spisesone med direkte utgang til hagen. Kjøkke-
net ligger en vinkel fra stuen og her har du plass til å få ditt drømmekjøkken. I tillegg kan du montere en vedovn mellom kjøkken og spiseplas-
sen. Her er alt lagt til rette for kosestunder med familie og venner.

Takhøyden i 1.etg er hele 2,70 m, dette gir en helt spesiell romfølelse. Dette må oppleves!

1. etg
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Boligen har to innganger; en hovedinngang og en praktisk bi-inngang direkte fra carporten. Bi-inngangen fungerer også som vaskerom og har 
god lagringsplass. En praktisk skyvedør forbinder vaskerommet og bi-inngangen direkte inn på kjøkkenet. Det er plassert et praktisk 
gjeste-wc-rom med dusj med inngang fra hallen.

Stuen og kjøkkenet har har en åpen og moderne løsning, med kjøkkenets hovedfunksjoner langs veggen og en praktisk kjøkkenhøy mot 
spisebordet som er rommets hjerte. I rommets andre ende ligger salongen og tv-kroken. Opplegg for vedovn ligger midt i rommet og direkte 
mot spiseplassen. Skulle du trenger langbord i festlige anledninger, er dette et perfekt tilrettelagt. 
Takhøyden i 1.etg er hele 2,70 m, dette gir en helt spesiell romfølelse. Dette må oppleves!

I andre etasje finner du hele 4 soverom, hvor hovedsoverommet i tillegg har et walkinn-garderoberom. Badet er praktisk og har mulighet for 
både dusj og badekar. I tillegg får du en kjekk tv-krok i 2.etg. For de som trenger det, kan det i tillegg plasseres et 5.soverom i 1.etg.

Boligen har en stram funkis-arkitektur, hvor form og vindusplassering harmonerer med innvendige siktlinjer og rommenes funksjoner. 
Store vindusflater der du vil åpne opp mellom ute og inne og slippe inn lys og utsyn. 

1. etg 1. etg

RINDA 53 

1. ETASJE
PLANLØSNING

RINDA 53

2. ETASJE
PLANLØSNING
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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

ERIK INGEBRETSEN

Tlf: 926 93 098


