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1 fi n enebolig – mulighet for 
husbankfi nansiering 
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Eneboligen har moderne, praktiske romløsninger, inntil 

5 soverom og god plass utendørs. I 1. etasje har du 

alle bofunksjoner, så du kan gjerne kjøpe huset med 

uinnredet 2. etasje – og så innrede etter hvert som 

familiestørrrelse og økonomi tillater det. Mulighet for 

husbankfi nansiering gjør at du kan få en fl ott enebolig 

med bokostnader det går an å leve med.

Her får du også selv muligheten til å påvirke din egen 

fremtid. Boligene er fl eksible. Du er sjefen!

Judaberg – fl ott for hele familien

På feltet Nesagjerdet, på idylliske Judaberg på Finnøy, 

har vi en fi n enebolig til salgs. 

Feltet er etablert og i stor grad ferdig opparbeidet. 

Men Nesagjerdet 22 står der og venter på at vi skal 

bygge for deg.

Her har du kort vei til alt: skole, butikker, idrettsanlegg, 

sjøen og fl otte turområder. Bare fem minutters gange 

til hurtigbåten til Stavanger sentrum, bare 35 minutter 

i bil til Tjensvollkrysset. 

|
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Antall boliger: 1
Etasjer: 2
Bruksareal innvendig boligdel: 145,1 m2

Antall soverom:  Inntil 5

1. etasje: 77,9 m2 innvendig areal 
2. etasje:  62,2 m2 

1. etasje 2. etasje

Fasade nord-øst

Fasade sør-vest

Fasade nord-vest

Fasade sør-øst
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INKLUDERT UTE 

• Utvendig 1 lags grunnet stående og liggende  

kledning i hvit utførelse 

• Utvendig hvit inngangsdør som tegning viser

• Røde glatte betongpanner

• Takrenner og nedløp i natur aluminium

• 1 vannkran ved inngang 

• 1 utvendig lampe ved hoveddør og 1 ved terrasse 

• Gruset gårdsrom 

• Hage leveres med stedlig masse klar for såing av 

gress, skråning mot naboeiendom

• Felles areal og god kvartalslekeplass – rett i  

nærheten

INKLUDERT INNE 

• Klar for egeninnsats i 1. etasje, klar for maling og 

parkett – ferdig våtrom 

• Bad/vask leveres med 20x20 sorte fliser på gulv, 

20x20 hvite fliser på vegg og malt tak

• Hvit kjøkkeninnredning fra Aubo klargjort for 

integrerte hvitevarer 

•  Ovn og pipe 

• Hvitmalte NorDan-vinduer fra fabrikk med  

hvitmalte lister

• Innredet 1. etasje – trapp og gulv i 2. etasje, resten 

innredes etter kundens valg

Nesagjerdet 22 – bolig med 
Husbanktilpasning
• 1 bolig med totalt BRA 145,1 m2 med flere valg av 

innredning. 

• Tomteareal 421,7 m2

• Bod og carport leveres som tilvalg 

• Bod må oppføres innen 3 år iht. regler fra Finnøy 

Kommune 



VEIEN TIL NYE HUSET DITT!

Fra Randaberg følger du E39 gjennom Rennfast-

tunnelene over til Rennesøy. Ta til høyre ved skilting 

til Finnøy og Østhusvik, og følg riksvei 519 videre. 

Ta rett frem i rundkjøringen og gjennom Finnfast-

tunnelen. Rett frem etter tunnelen, så til høyre 

i rundkjøringen. Kjør rett frem og forbi kaianlegget 

på høyre side, ta til høyre etter en kraftig venstre-

sving og kjør oppover 150 meter før du tar første 

vei inn til høyre. Hjertelig velkommen!

GLEDER MEG TIL Å HØRE FRA DEG!

Unni Oftedal  |  400 73 450  |  unnio@jadarhus.no

Heiamyrå 19, 4033 Stavanger

Telefon 958 00 300 

post@jadarhus.no

www.jadarhus.no
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