
Landlig og 
moderne 

på Sandved

SANDVED HAGEBY BK15

Sandnes | Rekkehus | Ca. 100 kvm



Arkitekten
«Hagebyen er et boligområde i grønne 
omgivelser som dyrker de landlige 
kvalitetene i området. Hagebyen har også 
en urban karakter med tilgang til byen i 
umiddelbar nærhet. 

Boligområdet har høye arkitektoniske 
kvaliteter med en sterk og tydelig identitet. 
I konseptutviklingen for boligområdet er 
estetikken i arkitekturen vektlagt spesielt. 

Arkitekturen i Sandved Hageby skal 
fremheve hver enkelt bolig og dermed 
også hvert hjem som noe særegent. Dette 
skal skape en bolig og et boligområde man 
blir glad i.»

- Victoria Sjo Fasting, 
Sjo Fasting Arkitekter AS



Kontakt vår salgsansvarlig for prosjektet:

Mette Lise Stensen
932 47 158 | mette.stensen@jadarhus.no

En hagEby 
skapt for trivsel

Like sørvest for Sandnes ligger populære Sandved, en sentral, koselig 
bydel litt utenfor sentrum. Her i bydelen ligger flere barnehager, 
barneskole og ungdomsskole. Her finner du gode turområder, 
lekeplasser, matbutikker og servicetilbud. Og her ligger den kjekke 
hagebyen, Sandved Hageby. 

Moderne og etterspurt
I Turkisveien 2, 4, 6 og 8, sentralt i hagebyen, selger Jadarhus nå moderne, 
arealeffektive rekkehus med mulighet for inntil fire soverom. Området 
har en etterspurt beliggenhet i et rolig og barnevennlig boligområde. 

Solid utbygger
Jadarhus Gruppen AS er en av regionens største boligbyggere og består 
av selskapene Jadarhus AS og Jadarhus Bygg AS. I Jadarhus AS utvikler 
og bygger vi alt fra større leilighetsprosjekt til småhus og større boligfelt 
– både i sentrale og mer landlige områder. Jadarhus Bygg AS driver med 
boligbygging og rehabilitering i privat- og proffmarkedet.

Felles for alle i Jadarhus-konsernet er at vi alltid skal levere fra oss noe 
som er så bra at vi ville hatt det selv. Først da har vi lagt sjelen i det! 
I Jadarhus er vi krye av jobben vi har - og gjør. Våre kunder blir alltid 
ivaretatt, og vi møter folk rundt oss med glimt i øyet.



Dette får du: 

• 2 etasjer

• Innholdsrike boliger

• Ca. 100 kvm

• 3-4 soverom

• Åpen kjøkken- og stueløsning

• Leveres nøkkelferdig

• Parkering i felles garasjeanlegg

• Terrasse og liten hage foran huset

• Sportsbod i hagen



Boliger med smarte løsninger

De fire familieboligene i Sandved Hageby er innholdsrike med gode 
og gjennomtenkte planløsninger. To av dem er i tillegg tilgjengelige 
boliger, som vil si at de er tilrettelagt for rullestolbrukere. 

I 1. etasje går man fra entreen og inn i den åpne stue- og 
kjøkkenløsningen. Det er godt dagslys og gjennomlys fra kjøkken og 
stue, og den åpne løsningen gjør at det enkelt kan dekkes opp med 
langbord i familieselskaper og foreldrekvelder med venner. Fra stua får 
du store vinduer og terrassedør til terrassen og hagen. 

Boligene ligger sørvest vendt, så her har man gode solforhold.

Turkisveien 2 og 6: 
Disse boligene har gjestetoalett og litt større entré, men her kan noe 
av stuearealet brukes til soverom i stedet. 

Turkisveien 4 og 8 (tilgjengelige boliger): 
I 1. etasje er det det bad med dusj og mulighet for 1 soverom. 
 
I 2. etasje har alle boligene 3 soverom, bod og 1 bad. Foreldrene får 
ekstra stor plass, med god oppbevaring eller walk-in-closet.

Jadarhus skal levere boligen nøkkelferdig med ferdig 
malte vegger og tak og gulv på plass.  



TURKISVEIEN 2 OG 6
Hustype 1

Bruksareal: Ca. 100 kvm

Soverom: 3-4

Stuer: 1

Bad: 2 

Toaletter: 2

Etasjer: 2

Terrasse og liten hage: Ja

Parkering i lukket anlegg: Ja

Utvendig sportsbod: Ja

Boligen kommer med ferdigmalte vegger, moderne 
kjøkken og ferdiglagt gulv. Her kan du oppgradere huset 
etter din personlige smak, stil og behov.

Turkisveien 2 og 6 er fleksible og du kan velge mellom 
3-4 soverom. 
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TURKISVEIEN  4 OG 8 
Hustype 2

Bruksareal: Ca. 100 kvm

Soverom: 3-4

Stuer: 1

Bad: 2 

Toaletter: 2

Etasjer: 2

Terrasse og liten hage: Ja

Parkering i lukket anlegg: Ja

Utvendig sportsbod: Ja

Boligen kommer med ferdigmalte vegger, moderne 
kjøkken og ferdiglagt gulv. Her kan du oppgradere huset 
etter din personlige smak, stil og behov.

Turkisveien 2 og 6 er tilgjengelige boliger, som vil si 
at de er tilrettelagt for rullestolbrukere. Her er alle 
hovedfunksjonene i 1.etasje.
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Inkludert ute: 

• Utvendig bod ca. 5 kvm

• Garasjeplass i eget parkeringsanlegg

• Terrasse med komprimert grus 

• Hage med ferdigplen ihht. Utomhusplan

• 1 stk utvendig kran ved utvendig hagebod

• 1 stk utvendig lampe ved hoveddør og 1 stk ved terrassedør

• Utvendig kledning grunnet og malt fra fabrikk

• Postkasser og nummerskilt



Inkludert inne: 

• 3-stavs eikeparkett i alle tørre rom

• Vannbåren varme i gulv stue/kjøkken, bad og entre

• Fliser på baderomsgulv (20x20) 

• Moderne kjøkken fra HTH 

• Hvitmalt tett trapp med eikebeisede trinn 

• Hvite, slette dører med malte karmer

• Boligene har isolert loft med vippetrapp og god plass til oppbevaring. 
Det er ferdiglagt sponplater på gulv og gipsede vegger. Loftet er på 
det høyeste ca. 190 cm. Dette arealet kommer som en bonus!





Aktivt på 
Sandved
Området er svært barnevennlig med kort avstand til Sandved skole, 
flere barnehager og lekeplasser. Helgø matsenter og Skeiane legesenter 
ligger også like i nærheten. 

Herfra er det kort vei til flere flotte tur- og rekreasjonsområder, som 
populære, vakre Sandvedparken og Stokkelandsvannet. En liten kjøretur 
unna finner du også de flotte badestrendene på Sola, Sele og Bore. 

Aktivitet: For den aktive familien ligger boligen praktisk til like ved 
to store fotballbaner og Sandneshallen, med blant annet løpebane, 
klatrevegg og styrkerom. Har du et barn på friidrett, kan du se fram til 
gode treningstilbud innendørs hele vinteren.  

Byen: Kun en kort kjøre- eller sykkeltur unna ligger også Sandnes 
sentrum, med koselige nisjebutikker i Langgata, gode spiseplasser og 
shopping. Gled deg til 100-kronersuka der spisestedene varter opp!

Fra Sandved Hageby har du enkel tilkomst til hovedfartsårene som tar 
deg til de store arbeidsplassene i området. 

GlEd dEg
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Etablert og rolig

Sandved bydel ligger sørvest i Sandnes kommune. I 
vest grenser bydelen til Assheim og Folkvord, i nord 
til Stangeland og sentrum, i øst til Austrått og Hove 
og i sør til Sørbø og Åse. Bydelen var tidligere et 
jordbruksområde, men er nå nesten helt utbygd med 
boliger. 

Barnevennlige Sandved Hageby er altså en del av 
denne etablerte bydelen og ligger midt i et rolig og 
trivelig boligområde. Ferdig utbygd vil hagebyen 
romme totalt 87 boliger, fordelt på 45 rekkehus og 42 
leiligheter. 
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Jærhus på deling

Flytter du inn i Sandved Hageby, får du også tilgang 
til et koselig nyoppusset Jærhus som velforeningen 
disponerer. Huset er til for trivsel og samvær. Beboerne, 
i Sandved Hageby og på Asheimtunet, har dermed sitt 
eget selskapslokale og sin egen gjestebolig.



1 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 har alltid fast pris. Du har tid til å tenke 
deg om.

2 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 kvm gjennomsnittlig 
bruke 235 000 kroner* på boligen de første 5 årene. Det er prisen for tilpasninger 
og normalt vedlikehold, skifting av interiør og så videre 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. 

3 5 års garanti 
Kjøp nytt – og du har en lovfestet garanti på 5 år (bustadoppføringslova 
paragraf 12). Det betyr 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. * Tallene gjengitt baserer seg på fakta og statistikk fra det uavhengige analysebyrået Prognosesentet 

6 grunner 
til å kjøpe nytt



4 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. 

5 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 og så videre bidrar til 
høyere komfort og trivsel. Det betyr lavere utgifter til oppvarming – og et mer 
behagelig hjem å bo i. 

6 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 
byggtekniske 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 Prognosesentet 

6 grunner 
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- VillE hatt dEt sjøl

Velkommen til 
Sandved Hageby!

Turkisveien 2-8
4318 Sandnes

Interessert i å vite mer, ta kontakt:

Mette Lise Stensen
932 47 158 | mette.stensen@jadarhus.no 

Helene Olsen-Beck
982 39 696 | helene.olsen.beck@jadarhus.no


