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FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER

BARNE- OG VOKSENVENNLIGE OMGIVELSER



Bildene er illustrasjoner og kan avvike i forhold til virkelige terreng/omgivelser. 

Her kommer de fem  
rekkehusene – K14!

Idrettsanlegget på Solås. 
Her er det også barneskole.

Blokk A
Leiligheter

BK11
Eneboliger

Barnehage

Kongeparken

Flassavatnet med flotte 
turmuligheter rundt.

Velkommen til  
storslagne, solfylte Solbakkane!

Solbakkane er det solvendte beltet som strekker seg 

oppover skråningen fra Ålgård sentrum. I tillegg til  

å være en bydel i vekst, er Solbakkane et eldorado  

for store og små som er glad i lek, trening og turer  

i skog og mark. Samtidig er du så nær alt annet her: 

10-20 minutter bak rattet til Sandnes, Forus, Sola 

og Stavanger. I løpet av en kort biltur når du også 

jærstrendene og skiløyper på Madland og Brekko. Ski-

paradiset Sirdalen når du på snaue timen. Og kanskje 

aller viktigst for de minste; herfra er det bare en kort  

rusletur til Kongeparken!
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BK12
Eneboliger

BK10
Rekkehus

BK9
Rekkehus
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Livet er godt  
i Solbakkane

Her bor du midt i hjertet av Ålgårds nyeste bydel, 

Solbakkane. Det er vanskelig å tenke seg et sted med 

høyere trivselsfaktor for både store og små. Det er 

gåavstand til skole, barnehage og idrettsanlegg,  

så vel som til butikker. Utbyggingen skjer med respekt 

for naturen og stedets tradisjoner.  Stier som gjesdal-

buen har brukt i generasjoner,  beholdes, og den mye 

brukte akebakken vil fortsette å innby til  aking hver 

gang kong vinter melder sin ankomst. 

Bildene er illustrasjoner og kan avvike i forhold til virkelige terreng/omgivelser. 

Bildene er illustrasjoner og kan avvike  

i forhold til virkelige terreng/omgivelser. 

Bildet er en illustrasjon.















  
































  



TANGO PLUSS

Underetasje med klesbod
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Bildet er en illustrasjon.
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TANGO PLUSS

Hovedetasje – alternativ 1

I overetasjen kommer man inn i en hyggelig entré 

med plass til garderobe. Her ligger også badeværelset. 

Videre kommer man inn i det lyse allrommet, som har 

direkte utgang til den vestvendte terrassen.

ALTERNATIV HOVEDETASJE – EKSTRA SOVEROM

I utgangspunktet leveres overetasjen med en åpen 

og moderne stue-/kjøkkenløsning, med romslig plass 

til både spise- og sittegruppe. Alternativt kan deler 

av allrommet gjøres om til et tredje soverom. Du står 

selvsagt fritt til å velge løsningen som passer dine 

 behov best! 
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De fem boligene bygges i 1 rekke, og vil ligge annen-

hver med 3 av den minste typen og 2 av den største 

typen. Samtlige boliger leveres med carport, ferdige 

våtrom/bad og et bra kjøkken. 

TANGO PLUSS: 2 STK

Rekkehuset Tango Pluss er på gode 103 m2, og går over 

to etasjer. I underetasjen er det 2 soverom, der man 

fra det største får utgang til hagen. Det andre sove-

rommet har sin egen oversiktlige walk-in garderobe. 

I denne etasjen fins også bad og bod, samt en kjekk 

barnestue som eventuelt kan bli familiens egen TV-

stue.

To typer rekkehus

Begge er like 
praktiske
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TANGO

Underetasje 
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TANGO: 3 STK

Tango er på arealeffektive 97 m2, og går som Tango 

Pluss over 2 etasjer. Også her kan man selv velge om 

man vil ha 2 eller 3 soverom. For øvrig er huset like 

smart, fint og praktisk som Tango Pluss. 













  





TANGO

Hovedetasje – alternativ 1

Bildene er illustrasjoner og kan avvike i forhold til virkelige terreng/omgivelser. 
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10 11Barnehagen på feltet.

Inkludert ute

•  To-lags ferdig grunnet kledning fra fabrikk

•  Takrenner og nedløp i aluminium

•  1 stk. utvendig kran pr. bolig

•  2 stk. utelys pr. bolig

•  Grus/steinstøv i gårdsrom

•  Belegningsstein i inngangsparti ca. 10 m2

•  Fellesareal og lekeplasser

Inkludert inne

•  Kjøkken fra anerkjente leverandører iht. tegning

•  Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

•  Alt nødvendig elektriker- og rørleggerarbeid

•  Hvitmalte slette dører

•  Hvitmalte vinduskarmer og listverk

•  Varmekabler i gulv på bad/våtrom

•  Varmepumpe luft til luft
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at vi som selger må stille en garanti på 5 % av 

kjøpesummen. Kjøper er garantert at det er midler til 

å utbedre eventuelle feil eller mangler i 5 år etter at 

boligen er overtatt. Dette gir deg et sterkere rettsvern 

enn hvis du kjøper brukt.  

Lavere omkostninger

Det er stor forskjell på hva du betaler til staten. Når du 

kjøper av Jadarhus, og da er boligen alltid ny, betaler 

du 2,5 % av tomteverdien i dokumentavgiften. Kjøper 

du brukt, er satsen 2,5 % av hele kjøpesummen. Ved 

en pris på for eksempel 3 millioner, vil forskjellen på 

omkostningene være nærmere 60 000 kroner.

En ny bolig er en tett bolig

I en eldre bolig kan du risikere “å fyre for kråkene“. 

Isolasjonen før i verden var ikke som i dag. En ny bolig 

fra Jadarhus er en energieffektiv bolig. Bedre isolasjon, 

balansert ventilasjon med varmegjenvinning osv. bidrar 

til høyere komfort og trivsel. Det betyr lavere utgifter 

til oppvarming – og et mer behagelig hjem å bo i.

Nytt og moderne

Brukte hus kan ha sjel, ingen tvil om det. Men 

moderne mennesker vil ofte ha en standard

som stemmer med dagens behov og forventninger. 

Detaljerte byggetekniske forskrifter er i dag en garanti 

for at du kjøper tidsriktig og praktisk. Flytt inn i en 

flunkende ny bolig, snus inn lukten av ubrukt, kjenn på 

at her har ingen andre bodd. Den følelsen er verdt mer

enn du kanskje tror…

*    Tallene gjengitt baserer seg på fakta og statistikk fra 

det uavhengige analysebyrået Prognosesenteret.

Derfor skal du kjøpe nytt!
Du slipper budrunder

Under hektisk budgiving er det lett å “ta av”. Prisen 

kan fort bli høyere enn boligen fortjener. Og det 

dukker gjerne opp ubehagelige overraskelser etter 

hvert. Våre boliger er alltid nye, og du har tid til å 

tenke deg om.

Glem oppussing

En ny bolig er, ja nettopp, ny. Du begynner ikke med 

oppussing. Færre enn 1 av 10 synes det er gøy å svinge 

sag og spikerpistol. En ny bolig gir deg anledning til 

å bruke fritiden til kjekkere ting. Dessuten er det lett 

å overvurdere egne evner. Fagfolk bør hyres inn – og 

det koster penger. Med et nytt hus er det mye enklere 

å beregne hva boligen vil koste i årene framover. Kjøp 

og restaurering vil aldri gi en sikker prislapp.

Ifølge Prognosesenteret vil kjøper av en bruktbolig 

på 120 m2 gjennomsnittlig bruke 235 000 kroner* på 

boligen de første 5 årene. Det er prisen for tilpasninger 

og normalt vedlikehold, skifting av interiør osv. er ikke 

med i dette tallet. I en ny bolig bør den tilsvarende 

utgiften være svært nær null. Et regnestykke for de 

første 5 årene vil vise at du kan kjøpe betydelig dyrere 

nytt kontra brukt – uten at de månedlige kostnadene 

blir høyere.

5 års garanti

Kjøp nytt – og du har en lovfestet garanti på 5 

år (bustadoppføringslova paragraf 12). Det betyr 

Du skal høre på selgeren vår. 

Unni Oftedal har nemlig kjøpt bolig i Solbakkane selv.
Solbakkane er et godt etablert boligfelt. 

Første trinn er tilnærmet utsolgt.
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VELKOMMEN TIL  
SOLBAKKANE PÅ ÅLGÅRD!

Når du kommer kjørende fra Sandnes og får 

Coop Extra på venstre side, tar du til venstre  

i rundkjøringen. Kjør opp bakken på baksiden 

av Coop. Når veien deler seg, holder du til 

venstre. Nå får du Solbakkane boligfelt på høyre 

side. Kjører du rett frem, ser du de nye boligene 

våre oppe i skråningen i den nordlige enden av 

feltet.

Les også om bolig, plass og priser  

på jadarhus.no

GJØR SOM SELGER UNNI. 
FLYTT TIL SOLBAKKANE! 

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

Ronny Skjøtskift  |  416 14 676  |  ros@aktiv.no
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SANDNES

ÅLGÅRD
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