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Starten på noe helt
SPESIELT
Kleppeloen har det beste utgangspunkt
for et godt liv i et nytt og innholdsrikt
hjem. Her kan du sikre deg og dine
en fremtid like ved Jærens kanskje
fineste og best tilrettelagte turområde,
og samtidig få nærhet til Jærhagen,
godbitene fra slakter Håland,
dagligvarebutikk, treningssenter,
skole, barnehage og mye mer.
Å bygge et slikt sted forplikter.
Kleppeloen vil derfor oppfylle alle
forventninger til et moderne
boligprosjekt – og litt til. Her kommer
boliger med et helhetlig, spennende
og moderne arkitektonisk uttrykk med
naturinspirert farge- og materialvalg,
smarte planløsninger og høy
energieffektivitet, store garasjer
og forseggjorte uteplasser, uteplasser
med optimal utnyttelse av solforholdene,
tun tilrettelagt for lek og aktivisering,
enkel adkomst til nærområdene og
god skjerming for trafikk.
Ikke rart vi sier at Kleppeloen
blir noe helt spesielt.

Et fint stedstilpasset boligprosjekt med
13 eneboliger, en tomannsbolig og 15 leiligheter.
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SØMLØS OVERGANG FRA
BOLIGER TIL TUROMRÅDER
Nærheten til naturen er en av de mange
kvalitetene med ny bolig i Kleppeloen.
Ut av døren og inn i naturen. Slik kan din hverdag
bli. Kanskje med joggesko, soppkurv eller barnevogn.
Det nye boligområdet får fine gangstier som tar deg
inn under trekronene og videre inn i eventyret.
Enkelt og godt.
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ENEBOLIGER OG TOMANNSBOLIG

ENEBOLIGER OG
TOMANNSBOLIG
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De er både elegante og innholdsrike,
Kleppeloens eneboliger. Saltaksformen,
bruk av mørk teglstein, vekslingen mellom
lys teglstein og mørk royalimpregnert
trekledning på fasadene og pergolaer med
spilevegger skaper et spennende ytre.
Minst like spennende og detaljrike er det
innvendige, hvor utbygger har lagt listen høyt
når det kommer til kvaliteter og materialvalg.
Planløsningene skaper gode skiller mellom
private soner og felles oppholdsrom. Store vinduer
gir en fin kobling mellom ute og inne, særlig på
bakkeplan der vinduene strekker seg fra gulv til tak.
Det kommer to typer eneboliger i
Kleppeloen: Frittliggende og i rekke.

ILLUSTRASJON FRA B12

- 16 -

ENEBOLIGER OG TOMANNSBOLIG

Rett og slett stilige
ENEBOLIGER!
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ENEBOLIGER OG TOMANNSBOLIG

Det utvendige materialvalget harmonerer
med de naturskjønne omgivelsene.
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ILLUSTRASJON FRA B5
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Arkitektene
ENEBOLIGER OG TOMANNSBOLIG

MATERIALER OG
DETALJERING
AV HØY KVALITET
Boligene ligger i rolige og landlige omgivelser. Vest for
Kleppeloen finner man rekreasjonsområdet Kleppelunden.
Å sikre et godt bomiljø starter med omgivelsene. Kvaliteten
Kleppelunden gir, er så langt mulig, trukket «inn» til boligene.
Dette er gjort ved å skape gode, utvendige oppholdssteder
med tett tilknytning til naturen.
Hovedpremisset for arkitekturen er materialer og detaljering
av høy kvalitet. Det klassiske saltakshuset er utgangspunktet for
boligens form. Teglsteinsvegger og varierende kledningstyper gir
husene et rikt bygningsvolum med skiftende overflater. Inngangspartiene preges av teglstein og en trekledning i en varm tone som
danner et innbydende uttrykk. Husets overetasje har et stramt
uttrykk med sort trekledning og sorte takpanner. Materialvalget
har vært viktig for å gi husene en tydelig karakter.

Terrassene er skjermet med spilevegg og pergola. Sammen
med murverket oppnås der hermed intime, lune uterom.
I boligenes organisering er gode, funksjonelle planløsninger
vektlagt. Husene er planlagt med åpne stuer og kjøkken som
legges slik at de forskjellige funksjonene også kan oppleves
adskilt. Det har vært viktig å trekke det ytre inn med
utsikten i fokus. Derfor er det valgt vinduer som går fra
gulv til tak i boligens hovedetasje slik at man opplever
en større del av himmelen innefra huset.

Camilla Sjo Fasting
SJO FASTING ARKITEKTER
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ENEBOLIGER OG TOMANNSBOLIG

ILLUSTRASJON FRA B12

De store vinduene gir
deg fin kontakt til naturen
og omgivelsene.
ILLUSTRASJON FRA B5
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ILLUSTRASJON FRA B5
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ENEBOLIGER OG TOMANNSBOLIG

ILLUSTRASJON FRA TERRASSE, PT3
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N

PT1
BOLIG 1

B12
B9

B5

B15
B14

B10 B11

B8

BRA: 177,3 m2

B13

B4

B3

B2

B1

P-ROM: 177,3 m

ENEBOLIGER OG TOMANNSBOLIG

B7
2

B6

Pergola: 23,3 m

2

Garasje/bod: 42,4 m2

Terrasse

9,2 m2

Omkledning

Entré

5,7 m2

5,7 m2

Kontor/forstue

Sov1

13,4 m2

13,2 m2

WC

2,4 m2

Bad

Evt. Sov

8,5 m2

2

8,6 m

Garasje

35,7 m2

Sov2

Vask/ Bi-Inngang

9,6 m2

6,3 m2

Gang

5,7 m2

Bad

5,9 m2

Bod

Sov2

5,8 m2

Kjøkken & Stue
44,6 m

Terrasse

9,6 m2

2

Sov4

18,9 m2

11,9 m2

Loftstue
16,1 m2

Terrasse

14,7 m2

1. etasje
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2. etasje

N

PT1
BOLIG 2-5

B12
B9

B5

B15
B14

B10 B11

B8

BRA: 177,3 m2

B13

B4

B3

B2

B1

P-ROM: 177,3 m
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B7
2

B6

Pergola: 23,8 m

2

Garasje/bod: 42,4 m2

Terrasse

9,2 m2

Omkledning

5,7 m2

Entré

Kontor/forstue

2

5,7 m

Sov1

13,4 m2

13,2 m2

Bad

8,5 m2

WC

2,4 m2

Evt. Sov
8,6 m2

Sov2

Vask / Bi-Inngang

9,6 m2

6,3 m2

Gang

5,7 m2

Kjøkken & Stuer
44,3 m2

Bad

5,9 m2

Garasje

35,7 m2

Bod

Sov2

5,8 m2

9,6 m2

Sov4

Terrasse

11,9 m2

18,9 m2

Loftstue

16,1 m2

Terrasse

14,7 m2

1. etasje
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2. etasje

PT2B
BOLIG 6

B1
B15

B14

B2

B13

N

B3
B4

B12

B5
B11
B10

P-ROM: 177,5 m2
Pergola: 8,1 m2

B9

B8

B7

B6

Garasje/bod: 41 m2

13,6 m2

8,7 m2

13,2 m2

5,6 m2

Sov1

Bad

Kontor/forstue

Entré

WC

2,4 m2

Evt. Sov
8,7 m2

Garasje
34,9 m

Terrasse

10,6 m2

2

Omkledning

6,4 m2

Vask / Bi-inngang

Gang

6,1 m2

5,7 m2

Bad

6,4 m2

Sov4

8,3 m2

Kjøkken & Stue
46,9 m2

Sov4

10,4 m2

Bod

5,7 m2

Loftstue
25,1 m2

Vinterhage

20,3 m2

Terrasse

28,9 m2

1. etasje
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2. etasje
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BRA: 177,5 m2

PT2
BOLIG 7 OG 8

B1
B15

B14
B13

N

B12

B2
B3
B4
B5

B11
B10

P-ROM: 174 m2
Pergola: 23,9 m2

B9

Garasje/bod: 41 m2

B8

B7

B6

Terrasse

9,2 m2

Omkledning
Kontor/forstue

Entré

5,6 m2

13,2 m2

5,6 m2

Sov1

12,9 m2

Bad
WC

8,4 m2
2

2,4 m

Evt. Sov
8,6 m2

Garasje
35,8 m

2

Sov2

Vask / Bi-inngang

9,5 m2

6,1 m2

Gang

5,8 m2

Kjøkken & Stue
44,5 m2

Bad

5,6 m2

Bod

Sov2

5,8 m2

9,5 m2

Sov4

11,7 m2

Loftstue
15,8 m2

Terrasse

18,5 m2

Terrasse

15,0 m2

1. etasje
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2. etasje
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BRA: 176,6 m2

N
Bi- inngang/ Vas k
7, 3 m2
3

S pis el. lign.
8, 3 m2

B12
B9

V/T

B5

B8

B15
B14

B10 B11

tral/

WC
1, 7 m2

B13

B4

B3

B2

B1

K/F

B6

Terras s e
23, 2 m2

Entré
12, 7 m2

Sov1

14,9 m2

Bad

7,1 m2

S tue
35, 8 m2

Sov2

9,1 m2

PT4B
BOLIG 9

Gang

8,8 m2

BRA: 174,6 m2

Bad

P-ROM: 174,6 m2

5,5 m2

Pergola: 24,9 m2
Garasje/bod: 42,5 m2

Terras s e
15, 4 m2

Sov3

10,2 m2

Evt. Sov
6,5 m2

1. etasje
Loftstue
27,5 m2

Evnt. bod
9, 1 m2

Garas je
42, 6 m2

2. etasje
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B7

Kjøkken
9, 2 m2

N

PT3
BOLIG 10 OG 11

B12
B9

B8

BRA: 162,6 m2

B13

B14

B10 B11
B5

B15

B4

B3

B2

B1

P-ROM: 162,6 m

ENEBOLIGER OG TOMANNSBOLIG

B7
2

B6

Pergola: 11,2 m

2

Garasje/bod: 39,1 m2

Sov2

Bod

5,4 m2

8,8 m2

Sov2

2

9,5 m

Bad

Sov1

9,1 m2

13,4 m2

Garasje
33,3 m

2

Sov

6,6 m2

Gang
Vask/Bi-inngang

5,5 m2

2

6,9 m

Bad

4,8 m2

Entre

6,8 m2

Terrasse

48,7 m2

Kjøkken & Stue
51,8 m2

Stue

21,9 m2

Evt. ekstra sov

8,5 m2

Terrasse

11,2 m2

1. etasje
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2. etasje

N
Spis el. lign.

Bi-inngang/Vask

2

8,5 m

8,0 m2

B12
B9

WC

1,7 m2

Kjøkken & Stue

B13

B14

B10 B11
B5

B8

B15

B4

B3

B2

B1
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B7

9,2 m2

B6

Entré

Terrasse

12,2 m2

23,1 m2

Stuer

35,9 m2

PT4
BOLIG 12 OG 13

Bad

7,1 m2

Sov1

14,9 m2

BRA: 174,6 m2
Sov2

P-ROM: 174,6 m2

9,2 m2

Pergola: 24,9 m2

Gang

8,9 m2

Garasje/bod: 41,3 m2
Sov3

10,1 m2

Terrasse
14,8 m

2

Bad

5,3 m2

1. etasje

Loftstue

27,5 m2

Bod

7,0 m2

Garasje

33,7 m2

2. etasje
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BYA

48,5 m2
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En tomannsbolig
– TO GODE MULIGHETER!
Tomannsboligen er som de andre boligene
i Kleppeloen: Innholdsrike med smarte løsninger
og mange detaljer. Utvendig får denne det samme
elegante fasadeuttrykket: Tydelig saltaksform,
mørk teglstein, mørk royalimpregnert trekledning, store vinduer og pergola med spilevegger.
Begge enheter får to stuer, tre soverom hvorav
det ene har eget walk-in-closet, bad, gjeste-wc,
egen biinngang/vaskerom og mer. Størrelsen er
ca. 129 m2 BRA fordelt på to etasjer. Terrassene
ligger mot vest, slik at du får sol store deler av
dagen og til langt på kveld. Her blir det fort mange
herlige timer under pergolaen, gjerne med en
klatrehortensia som smyger seg langs spilene?
Hver enhet får carport med bod innerst.
Carportene er praktisk plassert nær inngangene
– her blir det kort vei inn med handleposene.
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N

TOMANNS - BOLIG 14 OG 15

B12
B9

BRA: 129,4 m2

B5

B15
B14

B10 B11

B8

P-ROM: 124 m2 Pergola: 7,7 m2 Carport/bod: 18,9 m2

B13

B4

B3

B2

B1

B6

Bod

Bi-inngang/Vask

Sov3

Sov2

5,6 m2

9,0 m2

6,6 m2

10,0 m2

Kjøkken & Stuer

36,8 m2

Carpor t

Trapperom

13,0 m2

7,2 m2

Terrasse

Loftstue/Gang

17,7 m2

14,7 m2

BOLIG 15

Entré

5,6 m2

Bod

BOLIG 15

Bad

5,6 m2

N
Bod

WC

2

1,7 m

9,0 m2

Sov1

11,0 m2

WIC

2

2,1 m

2,4 m2

Carport

13,0 m2

BYA
Bod

WC

2

1,7 m

21,9 m2

WIC

Sov1

2

2,1 m

2,4 m2

11,0 m2

Bad

9,0 m2

Entré

2

5,5 m

BOLIG 14

Terrasse
14,7 m

2

Loftstue/Gang

Trapperom

17,7 m2

7,2 m2

BYA

BOLIG 14

21,9 m2

Kjøkken & Stuer

36,8 m2

Sov2
Bi-inngang/Vask

10,0 m2

Sov3

2

9,0 m

1. etasje
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6,6 m2

2. etasje
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B7

BYGGETEKNISK BESKRIVELSE
for eneboligene og tomannsboligen
Himling/tak
Himling/tak består av gipsplater, sparkles og males.
Nedforinger og innkassinger kles med gips, sparkles
og males.
2 stk. perforerte gipsplater i tak i stue/kjøkken.
Prosjektet leveres uten lister i tak. Overgang mellom
tak/vegg fuges.
Kjøkken, bad og vaskeromsinnredning
Kjøkken, bad og vaskeromsinnredning fra Bjerks trevare.
Se egne tegninger for innredning.
Kjøkkenfronter er i malt finert eik. Farge det er tegnet i
heter dempet sort. (farge kan velges fritt)
Kjøkkenbenkeplate er valgfri 29 mm laminatplate.
Heltre eik benkeplate på vaskerom. Heltre eik innredning
på wc og bad.

Garasje
Garasjeport i stål kledt med royal upigmentert kledning.
OSB plater på vegger og tak i garasje og betong på gulv.
Elektrisk åpner med 2 sendere.

Vinduer
Vinduer leveres ferdig behandlet fra fabrikk og med
hvitmalte foringer innvendig.

Utvendig
Fasadematerial på boligene blir sort Royal kledning,
royal upigmentert kledning, lys teglsteinsforbledning,
sort papp på garasjetak, teglstein på tak på boligene.
Det leveres terrasse etter tegning – royal impregnert
upigmenterte terrassebord.
Mellom boligene og vei bygges en sti av betongheller,
som vist på tegning. Ellers grovplanert hage og singel i
gårdsrom.

Innvendige dører
Innvendige dører leveres i malte utførelse, massivdører
med pakning i karm. Inngangsdører leveres ferdig malt,
farge etter arkitektens valg.

Innvendige overflater
Innvendige gipsvegger sparkles og stries med fiberduk og
males standardfarge. Det kan velges 3 ulike farger pr. bolig –
men en farge pr. rom. Andre farger som tilvalgsmuligheter.
Vegger i baderom leveres med maling på våtromsystem. Fliser 60 x 60 (pro beton grey flis) i dusjsone og gulv, mosaikk
på gulv i dusjsone og sokkelflis mot golv. Her vil det bli valgmuligheter innen samme type prosjektflis uten tillegg i pris.
Vegger vaskerom malt miljøstrie, gulv med fliser 60 x 60
(pro beton grey flis) og sokkelflis mot gulv.
Dør og vinduslister leveres ferdig malt i hvit utførelse.
Spikerhull i lister behandles med voks.
Gulv
I alle rom i boligene legges 1 stavs parkett unntatt i våtrom.
På gulv våtrom legges fliser (60 x 60). Som gulvlister legges
eikelister i alle rom med parkett.

Elektro / Belysning
Elektrotegning med antall punkt og plassering i den enkelte
bolig vil bli utarbeidet før byggestart. El-punkter i henhold
til gjeldende standard ved søknad.
Prosjektet blir klargjort med trekkerør og uttak pr. bolig for
tilkobling til kabel-TV og telefon. Fiber fra Klepp Energi er
valgt av utbygger og den enkelte eier må bestille og betale
abonnement for TV/internett.
Fast antall downlights og dimmer pr bolig etter vedlagt
oppsett. I øvrige rom legges det opp brytere og kontakter
for montering av belysningsutstyr. På terrasser leveres utelys.
Lys over garasjeport. Tilrettelagt for elbil-lading.
Se egen beskrivelse fra Hatteland Elektriske AS som er
elektriker.
VVS / oppvarming
Vannbåren gulvvarme i hele første etasje og bad andre etasje,
samt fra konvektor i loftstue.
Det leveres dusjvegger i herdet glass, med termostatstyrt
dusjbatteri og vegghengt toalett. Det leveres kran og avløp
for vaskemaskin på bad/vaskerom eller bod. Vaskekum på
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vaskerom. Boligene skal tilkobles fjernvarmeanlegg.
På kjøkken monteres kran og tilkobling klar for
montering av oppvaskmaskin.
Trapp
Fingerskjøtt eiketrinn, hvitmalt vange og håndrekke.
Ventilasjon
Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning.
Utomhusområde
Avfallshåndtering i nedgravde søppelcontainere
felles med andre boenheter, og felles med nabosameie.
Vedlikehold av fellesarealer (inkl. lekeplasser), skal
utføres av beboerne, og felles med nabosameie.
Pliktig medlemsskap i velforening.
Forbehold
Tiltakshaver tar forbehold om at utførelse, materialvalg
og de ovennevnte beskrivelser, samt beskrivelser i romskjema, kan bli endret i byggefasen, under forutsetning av at
prosjektets totale kvaliteter ikke forringes, og at den tiltenkte
funksjon og kvalitet opprettholdes. Eksempelvis møbler,
hvitevarer, TV, garderober og stiplede installasjoner som er
vist på salgstegning, er elementer som ikke inngår i leveransen. Tegningene er ikke i målestokk, og kan ikke benyttes
som grunnlag for bestilling av innredning eller møbler.
Selger tar forbehold om endringer grunnet offentlig pålegg,
eller detaljprosjektering, som ikke er kjent på salgstidspunkt.
Det vil ikke bli mulighet for egeninnsats. Vedrørende
3D-bilder i annonser og prospekt, kan utsikt, plassering
og innhold avvike fra faktiske forhold. Ved evt. avvik gjelder
dokumenter i kontrakt. Detaljprosjektering frå totalentreprenør kan medføre mindre endringer/avvik på utførelse
som er beskrevet i byggteknisk-beskrivelse samt romskjema.
Totalentreprenør vil foreta kundebehandling, og evt tilvalg
avtales direkte.
Innkassinger/sjakter som ikke er vist på tegninger, kan
forekomme i forbindelse med tekniske føringer.

06.10.2020
Kverneland bolig AS

ENEBOLIGER OG TOMANNSBOLIG

Generelt om prosjektet
Det planlegges 13 eneboliger og én tomannsbolig.
Prosjektet er planlagt av Kverneland bolig AS i samarbeid
med Arkitektkontoret Sjo Fasting AS. Boligene ligger ved
inngangen til Kleppelunden, og er utformet med støpt plate
på mark og parkering i garasje/carport og på egen tomt.
Takhøyde i boligene er planlagt til ca. 2,6 i første etasje
og himling på ca 2,4 i andre etasje og loftsluke til kryploft.
Materialbruk i fasadene er tegl og royalimpregnert
trekledning. Planløsningen for boligene er slik at de får
store glassflater i fasader mot balkonger/terrasser, noe som
gir lys i boligene.
Boligene med tilhørende fellesarealer og utearealer, vil bli
overlevert i henhold til krav i TEK 17.

ENEBOLIGER OG TOMANNSBOLIG

Du får det lunt med kortreist
FJERNVARME FRA KLEPP ENERGI

Eneboligene i Kleppeloen får miljø- og brukervennlig gulvvarme basert
på fjernvarme laget av metangass fra det gamle deponiet på Sele.
I dag beiter kyr og sauer på området som før var Sør-Rogalands største
avfallsdeponi. Under det grønne gresset på Sele har Klepp Energi lagt
50 kilometer med gassrør, gravd 130 brønner som er 10-15 meter dype
og lagt en beskyttende leirkappe som fungerer som et lokk. Alt for å hente
ut metangassen som oppstår i prosessen når det gamle avfallet råtner.
Metangassen suges inn i et omfattende biogassnett som blant annet går
de sju kilometerne til Klepp. Her brennes gassen for å varme opp vann
som sendes inn i en lukket rørsløyfe. Det varme vannet går til oppvarming
av boliger og det nedkjølte vannet sendes tilbake
Dette er et svært positivt miljøtiltak. Når man brenner metan til
fjernvarmeformål, reduseres de potensielle utslippene fra det gamle
deponiet på Sele betraktelig. Slik sett kan man si at de som har
fjernvarme hjemme bidrar til god ressursutnyttelse og er med på et
veldig godt miljøtiltak. Energien ankommer boligen helt uten transportutgifter- og utslipp, det er også et viktig miljømessig poeng.
Å få det lunt og godt inne med fjernvarme er like lett som med vanlige
varmekabler. Med gulvvarme i Kleppeloen, slipper du vegghengte
varmekilder som ikke alltid passer med dine interiørønsker.
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Kortreist og
moderne kjøkken fra

BJERKS
TREVAREFABRIKK!
I Kleppeloen får du
kjøkkeninnredning laget i Sandnes.
Bjerks Trevarefabrikk er en lokal familiebedrift tuftet på gode håndverkstradisjoner
og moderne teknologi. Bjerks er derfor en
naturlig samarbeidspartner i dette prosjektet.
Resultatet blir et tidsriktig og funksjonelt
kjøkken, tilpasset dine behov og med stødige,
velprøvde løsninger. Og en lekker finish.

T
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Bjerks har laget kjøkken siden 1957.
Helt siden den gang har fokuset vært
å designe kjøkken som et levende rom,
et rom der det er godt å samles. I dag er
det tredje generasjon Bjerk som bærer arven
videre. Det vil du og dine nyte godt av i
Kleppeloen, når maten lages, dagen planlegges,
leksene gjøres, historiene utveksles og
familien møtes rundt bordets gleder.

•
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Morten Bjerk
DAGLIG LEDER

5
19

Her får du et
SPESIALTILPASSET KJØKKEN!
Møbelsnekkerne hos Bjerks Trevarefabrikk har utviklet en egen
kjøkkeninnredning til Kleppeloen. Gled deg til å ta det i bruk!
Basert på hustegninger og dialog med utbygger og arkitekt, har Bjerks tatt i bruk all
sin kunnskap om trender, tradisjoner og funksjonalitet i forbindelse med Kleppeloen.
Resultatet er et sortbeiset og elegant kjøkken som vil fremstå som et nydelig møbel mot
lyst gulv, lyse vegger og gode vindusløsninger. Tilvalg og endringer er selvsagt mulig.

Bilder viser kjøkkenmodellen i sortbeiset eik som blir levert. Utformingen blir
ulik til hver enkel bolig, se derfor egen kjøkkentegning for din bolig for utforming.
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Skreddersydd bad
- KORTREIST
DET OGSÅ
Bjerks Trevarefabrikk leverer
også baderomsinnredning til de nye
boligene i Kleppeloen.
Vi kunne gått til en stor fabrikk med
samlebåndsproduksjon for å bestille
innredning til ditt nye bad, men det
ville vi ikke. Vi gikk heller til Bjerks
Trevarefabrikk for å få alt nøye tilpasset
rommet, ønskede funksjoner og med
kvalitet i utførelse. Gled deg!
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Nydelige

KLEPPELUNDEN

Opplyste turstier, lekeplasser, trimpark, scene,
mektige trekroner, bærbusker, rennende vann, utsiktspunkt,
gressletter og vakkert kulturlandskap med dyr på beite.
Alt like ved din nye bolig.
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Med nytt hjem i Kleppeloen bor du der andre
går tur. Det familievennlige turområdet i ditt
nabolag byr på opplevelser for alle.
Joggetur med venner, trilletur med barnevogn eller
piknik med nye naboer – med Kleppelunden praktisk
talt like utenfor døren får du de beste muligheter til
mange gode stunder i grønne omgivelser. Du kan gå
runden på ca. 3 kilometer og underveis nyte utsikt fra
Hålandsfjellet eller bare finne deg en åpen gressflekk
og nyte roen. For en nabo!

Hva med å legge dagens treningsøkt til trimparken i
Kleppelunden? Mange og varierte apparater holder alle
muskelgrupper i gang. Husk: «Det e jabnå så dræge!»
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I Kleppeloen får du et helt

KJØPESENTER
SOM NÆRBUTIKK
«Jillt å sjå deg», sier de på Jærhagen, kjøpesenteret
der du finner alt du trenger til hverdag og fest.
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Hva med at du og din kjære unner dere en etterlengtet og
masefri lørdagslunsj på Jordbærpikene mens ungene brenner
litt energi på trampolinene i Skyland? Med seks spisesteder
på Jærhagen kan det fort bli flere slike gode lørdager.

Coop Mega på Jærhagen er berømt! Maken til
delikatessedisk, utvalg og hyggelige mennesker!

Jærhagen - Klepps storstue for
shopping, mat og trening
Visste du at Jærhagen er det største kjøpesenteret
på Jæren? Og at det til og med er mulig å kjøpe ny
bil på Jærhagen? Etter utbyggingen i 2018/2019
har du hele 59 butikker og spisesteder å bli kjent
med – da snakker vi om et fantastisk utvalg en
rusletur fra ditt nye hjem.
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Arena treningssenter er et litt annerledes sted å trene,
for der har de forstått at inkludering og tilhørighet er viktig
for å holde treningsgleden på maks. Du kan velge mellom
alt fra harde treninger i sal til apparattrening på egenhånd
eller sammen med PT. Anbefales!

LEILIGHETER

LEILIGHETER
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Lev det gode liv i ny leilighet
– HELT UTEN Å TENKE
PÅ VEDLIKEHOLD
Kleppeloens leiligheter er fint plassert og
tilbaketrukket i det østlige hjørnet på tomten,
med terrasser og uteplasser med sol inn fra sør
og vest. Det kommer kun 15 leiligheter, så her
får du fort oversikt over dine nye naboer
– dine nye venner?
Det arkitektoniske uttrykket sammenfaller
fint med resten av Kleppeloens nye bebyggelse,
med materialer og detaljering av høy kvalitet.
Bruk av lys teglstein kombinert med ulike
kledningstyper og beslag skaper et fint spill
som står seg godt til naturen rundt. Blokken
henvender seg tydelig mot sør og vest takket være
en nedtrapping av høyder mot samme
himmelretninger.

Plantegninger ser du på side 88.
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LEILIGHETER

Størrelsene blir fra ca. 62 til 152 m2, og leilighetene
får et, to og tre soverom. De aller fleste får både
balkong og innglasset balkong. Disse er elegant
inntrukket som følge av fasadeutformingen, på
en måte som gir skjerming fra innsyn uten å gå
på bekostning av solforholdene. Parkering skjer i
lukket underetasje, hvor du også finner en bod
pr. leilighet. Det legges til rette for elbillading
ved hver p-plass.

LEILIGHETER
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Arkitektene
FUNKSJONELLE
PLANLØSNINGER
Kvaliteten Kleppelunden gir, er så langt mulig,
trukket «inn» til boligene. Dette er gjort ved
å skape gode, utvendige balkonger og utsikt
fra stuene i leilighetene.
Hovedpremisset for arkitekturen er materialer
og detaljering av høy kvalitet. Teglsteinsvegger
og varierende kledningstyper og beslag gir bygget
et rikt bygningsvolum med skiftende overflater.
Inngangspartiet preges av trekledning i en varm tone
som danner et innbydende uttrykk. Materialvalget
har vært viktige for å gi bygget en tydelig karakter.
Balkongene er skjermet ved at de er plassert i hvert
sitt innhugg i volumet og gir dermed mest mulig
intimitet for oppholdet her. Denne trapping av fasaden
mot sør-vest gir i tillegg et rikt og innbydende volum.
I leilighetenes organisering er gode, funksjonelle
planløsninger vektlagt. Leilighetene er planlagt med
åpne stuer og kjøkken.
Det har vært viktig å trekke det ytre inn med
utsikten i fokus. Derfor er det valgt store vindusfelt
i hovedoppholdsrom slik at man opplever en større
del av eksteriør og utsikt.
LEILIGHETER

Camilla Sjo Fasting
SJO FASTING ARKITEKTER
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LEILIGHETER

ILLUSTRASJON FRA LEILIGHET H0303
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LEILIGHETER

ILLUSTRASJON FRA LEILIGHET H0402
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LEILIGHETER

ILLUSTRASJON FRA LEILIGHET H0501
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LEILIGHETER

ILLUSTRASJON FRA LEILIGHET H0502
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LEILIGHETER
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ILLUSTRASJON FRA LEILIGHET H0401

N

H0101
BRA: 95,5 m2

Fasade vest

Terrasse: 9,7 m

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no
+47 519 73 850

2

Havnegata 16
N-4306 Sandnes

N

H0102 - H0202
H0402

N

P-ROM: 95,5 m2

BRA: 71,9 m2

Innglasset balkong: 9,7 m

Balkong: 8,7 m

2

2

*

P-ROM: 71,9 m2

Fasade vest

Innglasset balkong: 13,5 m

2

Revisjon:

*H0102 har terrasse på 9,6 m2 (ikke balkong på 8,7 m2)

WC
1,8 m2

Dato:

Ent ré/ gang
7,9 m2

28.09.2020

Sov
14,9 m2

Sov
10,5 m2

WIC
4,6 m2

Sov
9,0 m2

K/F

St ue/ kjøkken
28,4 m2

VM

Vaskerom/bod
5,1 m2

Sov
9,2 m2

Sov
10,8 m2

Terrasse
9,7 m2
Innglasset balkong
9,7 m2

1/20
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Innglasset balkong
9,7 m2

Tegningsnr.: A71-102

Tegning:

Salgstegning H0101

BRA - 95,5 m2

Innglasset balkong
9,7 m2

LEILIGHETER

H0101

Stue/kjøkken
27,9 m2

Innglasset balkong
13,5 m2

P-ROM - 95,5 m2

VM

K/F

Bad
6,1 m2

Bad
4,4 m2

Bad
6,5 m2

Entré/gang
9,8 m2

VM

TT

K/F

Målestokk:

Stue/kjøkken
43,8 m2

A3 = 1:100

Entre
10,0 m2

Fasade vest

BRA: 81,7 m2
Terrasse: 10,2 m

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no
+47 519 73 850

2

N

N

P-ROM: 81,7 m2

BRA: 61,9 m2

Innglasset balkong: 12,1 m

P-ROM: 61,9 m2

Fasade vest

Terrasse: 12,5 m

2

2

Sov
12,0 m2

Havnegata 16
N-4306 Sandnes

H0104

N

H0103

Entré/gang
11,7 m2

Dato:

28.09.2020

Målestokk:

A3 = 1:100

Revisjon:

TT

VM

Vaskerom/bod
4,7 m2

Sov
10,4 m2

Bad
4,8 m2
Sov
12,0 m2

K/F

Stue/kjøkken
34,1 m2

Terrasse
12,5 m2

Innglasset balkong
12,1 m2

LEILIGHETER

Salgstegning H0103

Tegningsnr.: A71-104
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Tegning:

Innglasset balkong
9,7 m2

P-ROM - 81,7 m2

BRA - 81,7 m2

H0103

Innglasset balkong
9,7 m2

Terrasse
10,2 m2

N

H0201 - H0301
H0401
Fasade vest

BRA: 103,2 m2
Balkong: 9,3 m

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no
+47 519 73 850

2

Havnegata 16
N-4306 Sandnes

N

H0203 - H0303

N

BRA: 153 m2

P-ROM: 103,2 m2

Innglasset balkong: 9,7 m

Balkong: 9,8 m

2

2

P-ROM: 153 m2

Fasade vest

Innglasset balkong: 12,1 m

2

Sov
15,3 m2

Dato:
Omkledning
5,6 m2
Målestokk:

Bad
5,5 m2

A3 = 1:100

Entré/gang
20,2 m2

28.09.2020

Revisjon:

Stue
32,1 m2

WC
1,6 m2

Sov
13,4 m2

Vaskerom/bod
5,5 m2

TT

VM

K/F

Stue/kjøkken
46,9 m2

Tegning:

Innglasset balkong
9,7 m2

Innglasset balkong
9,7 m2

Balkong
9,8 m2

Salgstegning H0203

LEILIGHETER

Innglasset balkong
12,1 m2

/20
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H0302

N

BRA: 71,9 m2
Balkong: 8,7 m

2

*

P-ROM: 71,9 m2

Fasade vest

Innglasset balkong: 13,5 m

2

Innglasset balkong
9,7 m2

*H0102 har terrasse på 9,6 m2 (ikke balkong på 8,7 m2)
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H0403
Fasade vest

BRA: 132,1 m2
Balkong: 9,8 m

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no
+47 519 73 850

2

Havnegata 16
N-4306 Sandnes

N

N

H0501
BRA: 127,7 m2

P-ROM: 132,1 m2

Innglasset balkong: 12,1 m

2

Balkong: 12,1+12,5 m

2

P-ROM: 127,7 m2

Fasade vest

Innglasset balkong: 20,5 m

2

LEILIGHETER
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H0502
Fasade vest

BRA: 98 m2
Balkong: 14,4 m2
www.sjofasting.no
post@sjofasting.no
+47 519 73 850
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

N

P-ROM: 98 m2

Innglasset balkong: 17,6 m2

LEILIGHETER
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BYGGETEKNISK BESKRIVELSE
for leilighetene
Generelt om prosjektet
Kleppelunden leiligheter første byggetrinn består av 1
boligblokk med 15 leiligheter, med størrelser ca 62-153
m2. Bygget er planlagt av Kverneland bolig AS i samarbeid
med Arkitektkontoret Sjo Fasting AS. Bygget ligger ved
inngangen til Kleppelunden, og er utformet med parkering
i underetasjen og leiligheter i 1.- 5. etg. Leilighetene er planlagt med balkonger/terrasser, innglassede balkonger og med
god standard på fellesarealene. Takhøyde i leiligheter er ca.
2,70 m. Noen rom har nedforet tak himling pga. tekniske
føringer, som eksempelvis entre og våtrom. Materialbruk i
fasadene er tegl og royalimpregnert trekledning.
Planløsningen for byggene er slik at de fleste leiligheter
får store glassflater i fasader mot balkonger/terrasser,
noe som gir lys i leilighetene.
Leilighetene med tilhørende fellesarealer og utearealer,
vil bli overlevert i henhold til krav i TEK 17.
Inngangsforhold
Prosjektet er prosjektert med eget heis-/trappehus.
Alle leiligheter har tilkomst via trapp og heis, som går
ned til parkeringskjeller.
Leilighetene leveres med nøkkelsystem, med nøkkel til
leilighet, postkasse og sportsbod. Det er porttelefon til alle
leiligheter med automatisk åpning av hovedinngangsdør.
Panel for porttelefon monteres utvendig ved
hovedinngangsdør til trappehus.
Postkassene plasseres i trappehus eller annet egnet sted.
I trapper / trapperom leveres det flis på golv og i trinn.

Utvendig materialbruk
Fasadene består i hovedsak av tegl og royalbehandlet
trekledning, samt synlig betongoverflate på deler av
parkeringskjeller.
Innvendige vegger
Innvendige betong- og gipsvegger sparkles, stries med
fiberduk og males standardfarge (4 stk. for hele prosjektet).

Gulv
I alle rom i leiligheter legges 1-stavs parkett unntatt i våtrom.
På gulv våtrom legges fliser. Som gulvlister legges eikelister i
alle rom med parkett.
Himling/tak
Himling/tak består av betong eller gipsplater, sparkles
og males. Nedforinger og innkassinger kles med gips
og sparkles/males.
Prosjektet leveres uten lister i tak. Overgang mellom
tak/vegg fuges.
Vinduer
Vinduer leveres ferdig behandlet fra fabrikk, med aluminiumsbeslag på utsiden, og med hvitmalte foringer innvendig.
Innvendige dører
Innvendige dører leveres i malte utførelse, massivdører
med pakning i karm. Inngangsdører leveres ferdig malt,
farge etter arkitektens valg.
Kjøkken og baderom
Kjøkken og baderomsinnredning fra Bjerks trevare.
Se egne tegninger for innredning.
Kjøkkenfronter er i malt finert eik. Farge det er tegnet
i heter dempet sort. (farge kan velges fritt)
Kjøkkenbenkeplate er valgfri 29 mm laminatplate.
Heltre eik innredning på bad.
Elektro / Belysning
Elektrotegning med antall punkt og plassering i den
enkelte leilighet vil bli utarbeidet før byggestart. Elpunkter
i henhold til gjeldende standard ved søknad. Det legges
opplegg for tilkobling av komfyr, kjøleskap, vaskemaskin
og tørketrommel.

- 100 -

Prosjektet blir klargjort med trekkerør og uttak pr. leilighet
for tilkobling til kabel-TV og telefon. Fiber fra Klepp Energi
er valgt av utbygger og den enkelte eier må bestille og betale
abonnement for TV/internett. Tilkobling port, heis, ventilasjonsaggregat, viftekonvektorer osv.
Fast belysning leveres i bod og wc. Gang og bad med
downlights og dimmer. I øvrige rom legges det opp brytere
og kontakter for montering av belysningsutstyr. På terrasser
leveres utelys. Lys i parkeringskjeller. Tilrettelagt i parkeringskjeller for elbil-lading. Tilvalgspris med ladepunkt for den
enkelte leilighet. Bygget har installert porttelefon for hver
leilighet. Antall punkter etter gjeldende standard. Brannvarslingsanlegg med direkte varsling mot brannvesen og nødlys i
henhold til krav.

Diverse
Låsessystem med 3 stk nøkler for hver leilighet.
Postkasser leveres med nøkkel.

VVS
Det leveres dusjvegger i herdet glass, med termostatstyrt
dusjbatteri, porselenvask på wc og vegghengt toalett. Det
leveres kran og avløp for vaskemaskin på bad, vaskerom eller
bod. Vaskekum på vaskerom. Oppvarming av stue/ kjøkken
med vannbåren varme med viftekonvektor (Veggmodell)
i hver leilighet. Vannbåren gulvvarme i gulv på våtrom.
Varmtvann fra felles berederanlegg. Prosjektet skal tilkoples
fjernvarmeanlegg. På kjøkken monteres kran og tilkopling
klar for montering av oppvaskmaskin. Boligsprinkling i alle
leiligheter, og alle fellesarealer i henhold til krav.

Forbehold
Tiltakshaver tar forbehold om at utførelse, materialvalg
og de ovennevnte beskrivelser, samt beskrivelser i romskjema, kan bli endret i byggefasen, under forutsetning
av at prosjektets totale kvaliteter ikke forringes, og at den
tiltenkte funksjon og kvalitet opprettholdes. Eksempelvis
møbler, hvitevarer, TV, garderober og stiplede installasjoner
som er vist på salgstegning, er elementer som ikke inngår
i leveransen. Tegningene er ikke i målestokk, og kan ikke
benyttes som grunnlag for bestilling av innredning eller
møbler. Selger tar forbehold om endringer grunnet offentlig pålegg, eller detaljprosjektering, som ikke er kjent på
salgstidspunkt. Det vil ikke bli mulighet for egeninnsats.
Vedrørende 3D-bilder i annonser og prospekt, kan utsikt,
plassering og innhold avvike fra faktiske forhold. Ved evt
avvik gjelder dokumenter i kontrakt. Detaljprosjektering
frå totalentreprenør kan medføre mindre endringer/avvik
på utførelse som er beskrevet i byggteknisk-beskrivelse samt
romskjema. Totalentreprenør vil foreta kundebehandling,
og evt tilvalg avtales direkte.
Innkassinger/sjakter som ikke er vist på tegninger, kan
forekomme i forbindelse med tekniske føringer.

Balkonger
Legges opp til balkonger av betong, med påforet overflate av
royal behandlet terrassebord. deler av terrassen innglasses.
Ventilasjon
Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning i leiligheter.
Sportsboder
Det leveres en sportsbod pr. leilighet på ca 5 m2. Boden
plasseres i parkeringskjeller. Bod leveres med låsbar dør.
Vegger leveres som tette vegger, men med netting for lufting
i øvre del av vegg. I spesielle tilfeller, som eks ved store
nedbørsmengder eller ved snøsmelting fra biler, kan det
forekomme noe vannansamling på gulv. Boden er tenkt
som oppbevaring av sykler, dekk, hageredskap o.l.
Parkering
Leilighetene får 1 stk innvendig parkeringsplass hver.
Parkeringsplasser og sportsboder merkes for hver leilighet.
Det vil også være noen utvendige gjesteparkeringsplasser.
Parkeringskjeller støvbindes hvit.

Utomhusområde
Avfallshåndtering i nedgravde søppelcontainere
felles med andre boenheter, og felles med nabosameie.
Vedlikehold av fellesarealer (inkl. lekeplasser), skal
utføres av sameiere, og felles med nabosameie.
Rekkverk
Innvendig rekkverk i trappeløp leveres i pulverlakkert stål.
Utvendig rekkverk på balkonger utføres som glassrekkverk,
handrekke i lakkert stål.

Byggeteknisk beskrivelse sammenholdes med romskjema.

06.10.2020
Kverneland bolig AS

LEILIGHETER

Hovedmateriale konstruksjon, yttervegger
Prosjektet bygges i hovedsak med bæresystem i stedstøpt
betong og stål. Etasjeskillere utføres i stedstøpt betong.
Skillevegger mellom leiligheter utføres som betongvegg
eller lettvegger som ivaretar brann- og lydkrav. Skillevegger
i leiligheter er gipsvegger. Leilighetene i 1. og 5. etasje, har
oppforet gulv på betongdekker, dette for å isolere gulvene
mot garasje og for å unngå kuldebroer i 5.etg.

Andre farger som tilvalgsmuligheter.
Vegger i baderom leveres med maling på våtromsystem.
Fliser 60 x 60 i dusjsone og gulv, og sokkelflis mot gulv.
Her vil det bli valgmuligheter innen samme type
prosjektflis uten tillegg i pris. Vegger vask/bod malt
miljøstrie, og sokkelflis mot gulv.
Dør og vinduslister leveres ferdig malt i hvit utførelse.
Spikerhull i lister behandles med voks.
Vegger i trappeoppganger sparkles og males. Fliser på gulv
i trappehus. Vegger og tak i parkering støvbindes hvit,
også på betongvegg i sportsbod.

ROMSKJEMA
Rom

Gulv

Vegg

Tak

Elektro

Sanitær

Diverse

Entre/gang

Eikeparkett 1-stav hvitpigmentert
Gulvlister eik

Miljøstrie slett
Malt

Sparklet og malt

Stue/kjøkken

Eikeparkett 1-stav hvitpigmentert
Gulvlister eik

Miljøstrie slett
Malt

Sparklet og malt

Sov

Eikeparkett 1-stav hvitpigmentert
Gulvlister eik

Miljøstrie slett
Malt

Sparklet og malt

WC

Eikeparkett 1-stav hvitpigmentert
Gulvlister eik

Miljøstrie slett
Malt

Sparklet og malt

Vegghengt toalett samt vask

Vask/bod

Flis 60x60cm inkl. sokkelflis

Miljøstrie slett
Våtromsmaling

Sparklet og malt

Utslagsvask
Sluk i gulv
Vannbåren varme i gulv
Opplegg for vaskemaskin

Ventilasjonsanlegg plasseres i bod
Det må benyttes kondenstørketrommel i
leilighetene

Bad

Flis 60 x 60cm
Mosaik i dusjnisje

Våtromsystem strie
med våtromsmaling.
Flis 60x60cm i dusjsone
(ikke til tak)

Sparklet og malt

Ettgreps blandebatteri
Vegghengt toalett
Sluk i gulv, 90x90 dusjhjørne, dusjarmatur,
Vannbåren varme i gulv

Baderomsseksjon iht
tegning for baderomsinnredning
Varmtvann fra felles berederanlegg

Bod i garasje
(sportsbod)

Betong gulv

Gips/betong

Betong støvbindes (hvit)

Terrasse/Balkong

Royal terrassebord

Betong

Utelampe

Felles gang

Fliser

Sparklet og malt betong

Ringeklokke

Porttelefon
Utvendig ringeklokke
Det leveres ikke garderobeskap til entre
Ettgreps blandebatteri
Opplegg for oppvaskmaskin
Viftekonvektor (Vegg)

Kjøkkeninnredning iht kjøkkentegninger

Boden er uisolert.
Deler av noen terasser er innglasset
(se Plantegning)

Generelt
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LEILIGHETER

1. Ytterdører leveres glatte, malt fra fabrikk farge etter arkitektens valg. Skyvedører mot terrasse i stue.
2. Innvendige dører malte massivdører.
3. Vinduer leveres malt fra fabrikk mørk farge utvendig og innvendig. Hvite vindusforinger. Listverk slette hvitmalt.
Overgang tak/vegg uten listverk
4. Spikerhull på dør-/vinduslister behandles med voks. Gjæringer på listverk behandles ikke.
5. Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
6. Fremføring av tekniske installasjoner: Diverse ned/utforinger må påregnes.
7. Utelamper terrasse.
8. Opplegg for vaskemaskin i vaskerom i henhold til plantegning.
9. El punkter i henhold til standard.
10. Da prosjektet ikke er ferdig prosjektert kan det forekomme mindre endringer.
11. Det må benyttes kondens tørketrommel i leilighetene.
12. Innkassinger/sjakter som ikke er vist på tegninger, kan forekomme i forbindelse med tekniske føringer.
13. Oppvarming av leiligheter med vannbåren varme ved hjelp av varmekonvektor i stue/kjøkken og varme
i golv på bad og vaskerom.
14. Leilighetene med tilhørende fellesarealer og utearealer, vil bli overlevert i henhold til gjeldende planog bygningslov med tilhørende forskrifter.
15. Forbehold: se forbehold nedenfor, samt i byggeteknisk beskrivelse.
Ikke alle leiligheter har alle de nevnte rom i skjema ovenfor.

Det tas forbehold om skrivefeil i romskjema. Alle illustrasjoner på tegninger er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse, og kan således
inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse både når det gjelder utvendige forhold og innredning. Eksempelvis er derfor ikke
møbler, garderobeskap i entre (med unntak i div små), hvitevarer, TV, planter o.l noe som inngår i utbyggers leveranse. Alle arealer som er
oppgitt er ca.-arealer, og det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Sjakter for tekniske føringer som er vist kan etter
detaljprosjektering bli både større og mindre enn det som er vist. Det kan også bli behov for ytterligere sjakter enn det som er vist på tegninger. Bruksareal (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl innvendig bodareal. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom
er rommets netto gulvareal. Man kan ikke summere rommenes nettoarealer for å finne bruksarealet. Alle leiligheter har ikke alle typer rom
som er listet opp i dette skjema. Vedrørende 3D bilder i prospekter/annonser, kan utsikt, plassering og innhold avvike fra faktiske forhold,
uten at det kan påberopes som mangel. 3D bilder er ikke en del av kontrakt.
Romskjema sammenholdes med byggeteknisk beskrivelse.
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VERDALEN

BORESTRANDA

JÆRHAGEN
HÅLAND
KJØTT
KLEPPELUNDEN

KLEPP U.SKOLE
KLEPPHALLEN

KLEPP STADION

ORREVATNET

KLEPP STASJON

FRØYLANDSVATNET
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Håland kjøtt

JÆRSKE RÅVARER
OG MATTRADISJONER
PÅ SITT BESTE!

«Dæ hannle åm stållthed, traddisjona
å goe råvare. Sjå Håland dyrke me dette
mæ å proddusera å sarvera dæ besta
Jæren he å teby.»
Har du prøvd Hålandspølse? Eller komlene
og farsen? I Klepps tradisjonsrike slakterbutikk
bugner diskene av godsaker, alt fra fine biffer
til sleden oksekjage og blodpølse. Hvis du ikke
vil lage mat hjemme, stikk innom Edeståvå for
en full tallerken med ekte husmannskost eller
Pølsebuå for kjapp og god servering. På Håland
kjøtt smaker alt godt. Knallgodt!
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En sykkeltur unna

HERLIG STRANDLIV

Strandliv med sandslott, spann og spade,
surfing, solnedgang, skeinebrett og sydenfølelse.
Du får nærhet til mange gode opplevelser og
aktiviteter som begynner på S hvis du flytter
til Kleppeloen. Borestranden, en av de flotteste
strendene i hele landet, er bare en liten
sykkeltur unna. Tre kilometer med sand,
dyner og salte bølger – må oppleves.
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NY SKOLE SOM NABO?
Klepp er i fin vekst. En ny barneskole er derfor høyaktuelt.
En mulig beliggenhet er nabotomten til Kleppeloen – da blir
det i så fall kort og trygg skolevei for dine små.
Klepp er et attraktivt sted å bo. Befolkningstallet vokser
med ca. 2,5 % i året, et tall som er summen av både tilflyttere
og nye verdensborgere. Barnehage- og skoledekningen holder
tritt, og med ny skole vil tilbudet bli enda bedre. En plassering
like ved de grønne turområdene i Kleppelunden og din
nye bolig høres vel bra ut?
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UTBYGGER

MEGLERE
Aktiv Jæren har lang erfaring på nybyggsalg. Vi er
opptatt av personlig oppfølging og en forutsigbar salgsprosess.

Kverneland Bolig AS er en lokal og solid utbygger med
lang erfaring. Eiere er Oddbjørn Grude, Per Klingsheim
og Børge Kverneland, alle ekte jærbuer.

KVERNELAND BOLIG

AS

STEINAR STOKKA
sst@aktiv.no
46 59 59 69

ENTREPRENØRER

ANDREAS RAGE
andreas@aktiv.no
93 49 41 15

FINANSIERING
Vi hjelper deg med det du måtte behøve av finasiering.

JÆRENTREPRENØR

skal bygge leilighetene
i Kleppeloen.

GRUDE BYGG

skal bygge eneboligene
og tomannsboligen
i Kleppeloen.
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KJERSTI BIRKELAND
kbi@jaerensparebank.no
51 78 63 86

RENATHE TJÅLAND
rtj@jaerensparebank.no
51 78 63 88

DESIGN, IDÉ OG TEKST:
ENSIGN reklamebyrå
www.ensign.no

FOTO:
Sindre Ellingsen, Joakim Bjerk,
Ensign, Istockphoto, Unsplash

3D VISUALISERINGER:
Ensign

FORBEHOLD:
Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk
av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen av den endelige bebyggelsen.
Det kan inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder
utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for
utbygger til å foreta mindre endringer. Endringene skal ikke ha innvirkning på satt standard.
Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet
er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder.
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