Eneboliger med tomt. Priser fra kr. 2.990.000,-

Nøkkelferdige eneboliger
Øyjordsvik, Mosterhamn

Mulighet for finansiering i

Høy standard - beste betalingsbetingelser
Alle våre hus leveres med livsløpsstandard, universell utforming og i henhold til de enhver
tid gjeldende forskrifter. Dette sikrer at husene har meget høy teknisk- og funksjonell
standard.
Husene har fem års garanti i samsvar med Bustadoppføringslova, og all betaling skjer først
ved overtagelse. Husene under Husbanken sitt arealkrav på 150 m2 er dessuten godkjent for
finansiering i Husbanken.

Olahus - En del av Odd Hansen AS
Odd Hansen AS har i over 30 år vært en av de ledende boligutviklerne i Rogaland og
Sunnhordland.
Vi har til nå levert over 1100 boliger av ulike typer til våre kunder i regionen. Det er trygt å
velge Odd Hansen AS som leverandør av ditt nye hjem.
Olahus serien består av ulike eneboliger som våre arkitekter og ingeniører sammen har
utviklet.
Utseendemessing er modellene basert på kjente og kjære fasadeuttrykk, samt velprøvde
planløsninger som fungerer i praksis. Stikkord i utviklingen har vært forenkling og
standardisering, noe som gir en mye smartere produksjon og dermed uslåelige priser.
For å oppnå dette har vi også utviklet en ny og meget kostnadseffektiv prosess som gir oss
full kontroll over alle ledd i produksjonen. Dette gir høy kvalitet og en unik oversikt over alle
kostnader – noe som til slutt kommer deg som kunde til gode.
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www.olahus.no

Hustype D - Åkrehamn

www.olahus.no
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Tomtene / Nærområdet
Tomtene eies av Landmark Maskin og har ikke byggeklausul. Boligfeltet ligger i trygge og landlige
omgivelser, med mulighet for båtplass.
Skoler, barnehager og ulike servicetilbud finnes i umiddelbar nærhet til tomteområdet.
Idrettsanlegget til Moster idrettslag, med alle dets tilbud og aktiviteter, ligger kun 500 meter
fra tomtene. Alle boligene er vil få meget gode solforhold.

Moster barne- og ungdomskole
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Røyksundkanalen

Moster Idrettslag

Hustype B - Bergen
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Hustype A - Stavanger
Bruksareal: 122 m2 Bebygd areal: 130 m2 Ant. soverom: 2(4) Lengde: 12.6 m Bredde: 8.4 m

Fra kr. 2.990.000,- inkl. tomt. Flytt rett inn.

1. etasje

2. etasje

Bolig med et moderne uttrykk. Huset har store vindusflater i stue og kjøkken, noe som gir
mye dagslys. Mønt himling i stuen og kjøkkenet gir en unik romfølelse. Andre etasje leveres
uinnredet med sponplater på gulvet og klargjort for videre el- og rørinnstallasjon. Alle hus
kan leveres i speilvendt versjon.
Se www.olahus.no for mer informasjon vedrørende standard leveranse og mulige
oppgraderinger/tilvalg for denne husmodellen.
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Hustype B - Bergen
Bruksareal: 148 m2 Bebygd areal: 150 m2 Ant. soverom: 3 (6)

Lengde: 15 m Bredde: 8.4 m

Fra kr. 3.190.000,- inkl. tomt. Flytt rett inn.

1. etasje

2. etasje

Bolig med et moderne uttrykk. Huset har store vindusflater i stue og kjøkken, noe som gir
mye dagslys. Huset har mønt himling i stuen og inntrukket overetasje, noe som gir en
fantastisk romfølelse i stue/kjøkken. Andre etasje leveres uinnredet med sponplater på
gulvet og klargjort for videre el- og rørinnstallasjon. Alle hus kan leveres i speilvendt versjon.
Se www.olahus.no for mer informasjon vedrørende standard leveranse og mulige
oppgraderinger/tilvalg for denne husmodellen.

www.olahus.no
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Hustype C - Sunnhordland
Bruksareal: 144 m2 Bebygd areal: 110 m2

Ant. soverom: 2 (6) Lengde: 12 m

Bredde: 8.4 m

Fra kr. 3.060.000,- inkl. tomt. Flytt rett inn.

1. etasje

2. etasje

Med sin symmetriske fasade har huset en svært tiltalende uttrykksform. Klassiske hus som
dette går aldri av moten. Huset har alle basisfunksjoner i første etasje og dobbel terrassedør
til hagen. Andre etasje leveres uinnredet med sponplater på gulvet og klargjort for videre elog rørinnstallasjon. Alle hus kan leveres i speilvendt versjon.
Se www.olahus.no for mer informasjon vedrørende standard leveranse og mulige
oppgraderinger/tilvalg for denne husmodellen.
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Hustype D - Åkrehamn
Bruksareal: 185 m2

Bebygd areal: 113 m2

Ant. soverom: 2 (6)

Lengde: 12 m

Bredde: 8.4 m

Fra kr. 3.160.000,- inkl. tomt. Flytt rett inn.

1. etasje

2. etasje

Et herskapelig og tidløst hus med full takhøyde i andre etasje. Dobbel terrassedør i stue med
utgang til hage. Dette huset passer perfekt til storfamilien. Andre etasje leveres uinnredet
med sponplater på gulvet og klargjort for videre el- og rørinnstallasjon. Alle hus kan leveres i
speilvendt versjon.
Se www.olahus.no for mer informasjon vedrørende standard leveranse og mulige
oppgraderinger/tilvalg for denne husmodellen.

www.olahus.no

9

Hustype E - Jæren
Bruksareal: 173 m2 Bebygd areal: 130 m2 Ant. soverom: 3 (6) Lengde: 14.4 m Bredde: 8.4 m

Fra kr. 3.150.000,- inkl. tomt. Flytt rett inn.

1. etasje

2. etasje

Flott, innholdsrik bolig tilpasset alle livets faser. Åpen kjøkkenløsning mot en romslig stue.
Huset har alle funksjoner på et plan og passer utmerket til alle som ønsker en praktisk og
lettstelt bolig. Andre etasje leveres uinnredet med sponplater på gulvet og klargjort for
videre el- og rørinnstallasjon. Alle hus kan leveres i speilvendt versjon.
Se www.olahus.no for mer informasjon vedrørende standard leveranse og mulige
oppgraderinger/tilvalg for denne husmodellen.
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Hustype E - Jæren

Hustype A - Stavanger

Hustype C - Sunnhordland

Mer informasjon: www.olahus.no

Kjell Gabriel Simonsen

Hilde Trondsen

Salgsagent, Olahus

Leder enebolig, Odd Hansen AS

405 30 566
simonsen@olahus.no

412 50 565
hilde@oddhansen.no

