
Leiligheter sentralt på Bryne

VESTERHAGEN



For en tomt! 
Det er nesten for godt til å være sant at det finnes en slik tomt i Bryne 
sentrum anno 2020 . Gled deg til å bo i Vesterhagen, der solstråler har 

gitt liv til markens grøde og frodige gartnerplanter i generasjoner. 
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VESTERHAGEN

Bryne gir deg mye! 

GODT NYTT 
TIL ALLE DERE 
SOM TRIVES 
BEST PÅ BRYNE 

Med leilighet i Vesterhagen får du behagelig nærhet til de mange 

kvalitetene Bryne byr på. Her er noen av dem: Turområdene 

i Sandtangen og rundt Frøylandsvatnet, Storstova med teater- 

og konsertscene, nye Bryne Kino, Time Bibliotek, Garborgsenteret, 

kjøpesenter og handlegate, spisesteder og caféer, Mølledammen   

og Fritz Røed Skulpturpark, jernbanestasjon og alt du trenger av 

helse-, service- og treningstilbud. 

Lev det gode liv på Bryne

I Vesterhagen kan du velge mellom alt fra et passe stort nytt hjem med 

et soverom og sørvestvendt solrik balkong til en romslig toppleilighet 

med mulighet for tre soverom og to terrasser. Prosjektet består av til 

sammen 34 leiligheter fordelt på to bygg som begge får fire etasjer 

og parkering i lukket underetasje. Uteområdet mellom og ved byggene 

inndeles i ulike oppholdssoner med benker og bord,  og selvsagt 

innbydende grønn beplantning.

I Reevegen, midt i sentrum og like ved M44, 
kommer boligprosjektet Vesterhagen med 
leiligheter med størrelser fra ca. 51 til 148 m2 BRA. 
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BYGG B
BYGG A
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3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.



 

BYGG B

9

ET GODT STED Å BO

Alle leilighetene får romslige private terrasser som skaper god kontakt med det grønne 

felles uteområdet, som får stier som tar deg gjennom tomtens naturlige terrengfall via 

lekeområder og samlingssteder for fine sommerettermiddager.

Den nye bebyggelsen i Vesterhagen får et rolig og harmonisk uttrykk, 
slik at det vil oppleves som behagelig å være i og rundt byggene.

3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer 
og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.



To bygg – ett prosjekt

De to byggene får et felles uttrykk,

slik at de oppleves som ett prosjekt. 

 3D-illustrasjon er kun ment som illustrasjon.

BYGG B
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Eksklusivt fasadeuttrykk

3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.



BYGG B
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Vesterhagen sett fra Reevegen

Leilighetene oppføres i et etablert nabolag 

og blir byfornyelse av beste merke. 

Vakker byfornyelse

3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.





3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.

Høy arkitektonisk kvalitet

Med matte, bronsefargede metallplater 

og stående panel i en beiset tone som 

står godt til metallplatene, får Vesterhagen 

et særegent og eksklusivt uttrykk. 



Herlige takterrasser!

Toppleilighetenes takterrasser 

blir gode og private uterom som 

vil bidra til livskvalitet. 

3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.

BYGG B
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Lekre takterrasser



3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.
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VESTERHAGEN

Den hemmelige hagen

En terrasse kan enkelt bli til din 

personlige oase. Omgi deg med 

dine grønne favoritter! 

Ditt favorittsted

BYGG B



3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.

BYGG B
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VESTERHAGEN

Bygg B 



3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.
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Leiligheter med utsikt
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Din farge på din vegg

På veggene er egghvit standardfarge, 

men andre farger er tilgjengelig som 

tilvalgsmulighet. Du bestemmer!  

3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer 
og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.

BYGG B



3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.
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Lyst og luftig

I Vesterhagen får du takhøyde som overgår 
normalen, 260 centimeter fra parkett til tak.  

LEILIGHETER MED 
GOD TAKHØYDE! 

De ekstra centimeterne vil sammen med store vindusflater gi deg 

en deilig opplevelse av lys og luft innendørs. Det leveres også 

hvitpigmentert eikeparkett, noe som forsterker den gode følelsen. 



3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.

BYGG B
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Innred etter eget hjerte



3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.

BYGG B
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God kontakt mellom inne og ute



3D illustrasjon er kun ment som illustrasjon, og kan vise elementer og materialer som ikke er en del av leveransen. Avvik vil forekomme.
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Noe å glede seg til



VESTERHAGEN
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Storgata er hovedgaten på Bryne og har sammen 
med Torget tradisjonelt hatt en viktig handelsfunksjon.

Etter hvert som stadig flere av forretningene har flyttet inn på 

kjøpesentrene på Bryne, har den sjarmerende gamle handlegaten 

endret seg og tiltrukket seg nye næringsdrivende. Storgata er i dag 

en koselig gate der du blant annet finner nisjeforretninger, ulike 

former for service og tjenester, galleri, caféer og serveringssteder.
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Bo i sentrum

BRYNE SENTRUM 
– DITT NABOLAG

Bruk Brynebyen!

I Storgata kan du kombinere 

shopping og matopplevelser.



Med vakre Mølledammen som ramme er 

det lett å la tankene flyte avgårde mens 

du nyter fine vårdager i Bryne sentrum  
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Opplev roen ved Mølledammen
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M44 - ditt kjøpesenter

«Jærens triveligste kjøpesenter», 
kaller M44 seg. Og det er lett å forstå. 

På M44 er handleglede mer enn et ord, det er en 

opplevelse. M44 har de siste årene etablert seg 

som den naturlige møteplassen for jærbuer på jakt 

etter gode kjøp og god stemning. Med over 70 

spennende butikker og en betjening som vet hva 

jærsk humør og jærsk service er, er det ikke rart at 

stadig flere tar turen til M44. For å handle, selvsagt, 

men også for å treffe kjente, ta en kopp kaffe, en 

matbit og en god drøs. 

MØTEPLASSEN 
FOR SMÅ OG 
STORE GLEDER

Kjøpesenter som nærbutikk

Med M44 bare minutter unna, får du kort 

vei til å handle og møte gode venner. 
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STORE KULTUROPPLEVELSER 
PÅ STORSTOVA

Med en storsal med hele 357 seter tiltrekker Storstova seg alt fra kjente og kjære musikere til større teater- 

oppsetninger. Minst like viktig og kjekt er det at det lokale kulturlivet blomster her, med blant annet konserter 

med lokale artister og forestillinger i regi av både Time kulturskule og Hå kulturskule. 

Storstova var lenge tilholdssted også for Bryne Kino, men denne finner du nå i det rehabiliterte Bryne Torg 

Senter midt i sentrum. Kinoen har fire saler med topp moderne utstyr, og husk, film er fremdeles best på kino!

Storstova er det regionale kulturhuset på Jæren. Her får du gode 
opplevelser, et spennende program av musikk, teater og humor. 

PRØV 
KJØKKENET CAFE 
OG DELIKATESSE! 

Enten du skal ha deg en ekstra god lunsj eller er på jakt etter take-

away utenom det vanlige, så anbefales en tur innom Kari på Kjøkkenet 

cafe og delikatesse. Hun serverer deg gode supper, salater, hjemme-

bakte brødsorter, pasta, pizza og massevis av lekre tapasretter. Egen 

barnemeny har de også. Alt basert på førsteklasses råvarer fra Jæren 

kombinert med spennende smaker fra utlandet, og forkjærlighet for 

god mat. 

Bryne har flere gode spisesteder. Et av dem finner 
du i Storgata 44: Kjøkkenet cafe og delikatesse. 

På Kjøkkenet til Kari

Kari Haug Hansen har drevet 

Kjøkkenet siden det startet for 

14 år siden.

Mat og kultur
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Et naturskjønt nærområde

Sandtangen er det største friluftsområdet på Bryne. 

Brynes Vel er eier og forvalter, til beste for alle brynebuer. 

Sandtangen har både lysløype og trimpark, i tillegg til 

andre stier. Både i skogen, rørskogen og vannet ellers 

er det et yrende fugleliv. Lyden av fuglene er balsam 

for sjelen, så her er det bare å nyte! Sandtangen ligger 

ca. fem minutters rusletur fra Vesterhagen.

Frøylandsvatnet er en del av livet i Sandtangen. Skal 

du rundt hele vannet så har du ca. 17 kilometer gjennom 

variert og vakker natur foran deg. En fin måte å gjøre 

turen kortere på, er å ta turen over Midgardsormen, 

den enestående vakre broen som knytter sammen 

Sandtangen og turstiene på vestsiden med Njåskogen.  

Stille vann, frodig skog, åpne myrdrag, 
nydelig kulturlandskap, strender og parker. 
Naturen rundt Bryne er fantastisk. 

NYT 
JÆRNATUREN! 
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Mange turmuligheter

Njåskogen

Når kulingen blåser og horisontale

regnbyger fra vest feier inn over 

jærlandskapet, er Njåskogens mange 

stier et godt turalternativ. Enten du 

jogger, har med barnevogn eller sitter 

i rullestol, så vil det tilrettelagte turvei-

nettet gjøre skogens opplevelser lett 

tilgjengelig for deg.

Fritz Røed-parken

Skulpturene til kunstneren 

Fritz Røed gjør parken rundt 

Mølledammen til en spennende 

opplevelse. 



Midgardsormen

Broen som krysser Frøylandsvatnet 

er et arkitektonisk mesterstykke. 



Det er sivilarkitekt Matte Haase ved 
det velrennomerte arkitektkontoret 
Sjo Fasting som står bak planene 
for Vesterhagen.

Prosjektet består av to boligblokker med felles 

parkeringsanlegg. Parkeringsanlegget ligger under 

bakken, og er i to etasjer, blokkene har 3+1 etasje 

hver. Bebyggelsen planlegges med høy arkitek-

tonisk og materialmessig kvalitet. 

Det tilstrebes bruk av vedlikeholdsfrie og holdbare 

fasade-materialer som vil stå seg godt, og som 

harmonerer godt med omgivelsene. Det plan-

legges bruk av en kombinasjon av matte, bronse-

fargede metallplater og stående panel i en 

beiset tone som står godt til metallplatene. 

Det etterstrebes et rolig og harmonisk uttrykk på 

fasadene, og vi håper dette blir et positivt tilskudd 

til bebyggelsen på Bryne.

Mette Haase
Sivilarkitekt
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Sov
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4, 2
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B102
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Sov
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Bad
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m2

Sov

11, 9 m2

Entre

6, 4 m2

Stue/kjøkken

36, 9 m2

WC

1, 7 m2

Gang

4, 7 m2

Leilighet B-H0101
Etasje: 1. etasje

BRA: 111,2 m2

Terrasse: 19,6 m2

Soverom: 2

Leilighet B-H0102

Stue/kjøkken
   56,1 m2

Terrasse
19,6 m2

Bad
5,3 m2

Bod/vask
  4,2 m2

Entre
9,9 m2

Sov
13,5 m2

Etasje: 1. etasje

BRA: 78,2 m2

Terrasse: 21,0 m2

Soverom: 2-3

Stue/kjøkken
   36,9 m2

Bad
4,7 m2

Entre
6,4  m2

Sov
8,8 m2 Sov

11,9 m2

WC
1,7 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

Sov
12,9 m2 Bad

4,7 m2
Terrasse
21,0 m2

Gang
4,7  m2

Fasade nordøstFasade sørvest

N N

Mulig sov/tv-stue
   9 m2
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22,3 m2
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65,9 m2

Sov

12, 2 m2

Entre

4, 1 m2

Bad

8, 2

 

m2

Stue/kjøkken

39, 9 m2

Mulig s ov

8, 8 m2

Leilighet B-H0103
Etasje: 1. etasje

BRA: 57,6 m2  

Terrasse: 9,3 m2

Soverom: 2

Leilighet B-H0104

Stue/kjøkken
   19,5 m2

Terrasse
9,3 m2

Bad
4,9 m2

Omkl./bod
      5,6 m2

Entre
4,6 m2

Etasje: 1. etasje

BRA: 65,9 m2

Terrasse: 22,3 m2

Soverom: 1-2

Stue/kjøkken
39,9 m2

Bad
8,2 m2

Entre
4,1  m2

Mulig sov
8,8 m2

Sov
12,2 m2

Sov
13,4 m2

Terrasse
22,3 m2

Fasade nordøst

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

Fasade sørvest

NN

Sov
6,6 m2
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Bad
5,3
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Sov
13,5 m2

Entre
10,0 m2

Stue/kjøkken
62,9 m2

Sov
12,9 m2

Bad
4,7 m2

Bod/Vask
4,2 m2

Balkong
16,6  m2

B202

96,0 m2

Sov

15, 4 m2

Sov

7, 0 m2

Bad

6, 1
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Bod/vas k

4, 6

 

m2

Entre

10, 2 m2

Stue/kjøkken

47, 4 m2

WC

1, 6

 

m2

Leilighet B-H0201
Etasje: 2. etasje

BRA: 111,1 m2

Balkong: 17,5 m2

Soverom: 2

Leilighet B-H0202

Stue/kjøkken
   56,0 m2

Bad
5,3 m2

Bod/vask
  4,2 m2Entre

9,9 m2

Sov
13,5 m2

Etasje: 2. etasje

BRA: 96,0 m2

Balkong: 13,4 m2

Soverom: 2

Stue/kjøkken
   47,4 m2

Bad
6,1 m2

Entre
10,2  m2

Sov
7,0 m2

Sov
15,4 m2

WC
1,6 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

Sov
12,9 m2 Bad

4,7 m2

Balkong
13,4 m2

Bod/vask
4,6  m2

Fasade sørvest

Balkong
17,5 m2

NN

Fasade nordøst

Mulig sov/tv-stue
   9,0 m2
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B204

65,9 m2

Sov

12, 2 m2

Entre

4, 1 m2

Stue/kjøkken

39, 9 m2

Balkong

16, 6 m2

Bad

8, 2 m2

Mulig s ov

8, 8 m2

Leilighet B-H0203
Etasje: 2. etasje

BRA: 51,2 m2

Balkong: 9,3 m2

Soverom: 2

Leilighet B-H0204

Stue/kjøkken
  19,6 m2

Entre
4,6 m2

Sov
13,4 m2

Etasje: 2. etasje

BRA: 65,9 m2

Balkong: 16,6 m2

Soverom: 1-2

Bad
5,1 m2

Balkong
9,3 m2

Stue/kjøkken
39,9 m2

Bad
8,2 m2

Entre
4,1  m2

Mulig sov
8,8 m2

Sov
12,2 m2

Balkong
16,6 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

Fasade sørvest

NN

Fasade nordøst

Sov
6,5 m2
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B301

118,1 m2

Bad
5,3

 

m2

Sov
13,5 m2

Entre
10,0 m2

Stue/kjøkken
62,9 m2

Sov
12,9 m2

Bad
4,7 m2

Bod/Vask
4,2 m2

Balkong
16,6  m2

  

 

Leilighet B-H0301
Etasje: 3. etasje

BRA: 118,1 m2

Balkong: 17,5 m2

Soverom: 2

Leilighet B-H0302

Stue/kjøkken
  56 m2

Bad
5,3 m2

Bod/vask
  4,2 m2

Entre
9,9 m2

Sov
13,5 m2

Etasje: 3. etasje

BRA: 96,0 m2

Balkong:  13,4m2

Soverom: 2-3

Stue/kjøkken
   47,4 m2

Bad
6,1 m2

Entre
10,2  m2

Sov
7,0 m2 Sov

15,4 m2

WC
1,6 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

Sov
12,9 m2 Bad

4,7 m2

Balkong
13,4 m2

Bod/vask
4,6  m2

Fasade sørvest

Balkong
17,5 m2

NN

Fasade nordøst

Mulig sov/tv-stue
   9,0 m2
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B204

65,9 m2

Sov

12, 2 m2

Entre

4, 1 m2

Stue/kjøkken

39, 9 m2

Balkong

16, 6 m2

Bad

8, 2 m2

Mulig s ov

8, 8 m2

Leilighet B-H0303
Etasje: 3. etasje

BRA: 51,2 m2

Balkong: 9,3 m2

Soverom: 2

Leilighet B-H0304

Stue/kjøkken
      19,6 m2

Entre
4,6 m2

Sov
13,4 m2

Etasje: 3. etasje

BRA: 65,9 m2

Balkong: 16,9 m2

Soverom: 1-2

Bad
5,1 m2 Balkong

9,3 m2

Stue/kjøkken
39,9 m2

Bad
8,2 m2

Entre
4,1  m2

Mulig sov
8,8 m2

Sov
12,2 m2

Balkong
16,9 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

Fasade sørvest

NN

Fasade nordøst

Sov
6,5 m2
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Innglas s et
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Bad
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Bad

5, 1
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Tv- s tue

16, 1 m2

Kjøkken/ s tue

69, 6 m2

Entre

7, 2 m2

Terras s e

133, 7 m2

Leilighet B-H0401
Etasje: 4. etasje

BRA: 148,4 m2

Takterrasse: 133,7 m2

Soverom: 2-3

Stue/kjøkken
  69,6 m2

Bad
9,7 m2

Omkl.
rom
5,9 m2

Entre
7,2 m2

Sov
13,2 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

Sov
11,9 m2

Bad
5,1 m2

Fasade sørvest

Takterrasse
133,7 m2

Innglasset

Tv-stue
  16,1 m2

Bod/
vask
5,2 m2

N
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21,4 m2

10,9 m2

AU02

59,5 m2

Stue/kjøkken

27, 3 m2

Bad

6, 2 m2

Sov

11, 9 m2

Entre

12, 2 m2

Leilighet A-H0U02
Etasje: U.etasje

BRA: 59,5 m2

Terrasse: 21,4 m2

Soverom: 1

Entre
12,2 m2

Sov
11,9 m2

Bad
6,2 m2

Stue/kjøkken
     27,3 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

21,55

24,75

Terrasse
21,4 m2

Fasade sørvest

N

23,8
 

m2

 2

AU03

88,7  m2

Sov

8, 6 m2

Sov

13, 1 m2

Stue/kjøkken

41, 0 m2

WC

1, 7 m2

Bad

6, 0 m2

Vas k/Bod
4, 0 m2

Entre

10, 6 m2

Leilighet A-H0U03
Etasje: U. etasje

BRA : 88,7 m2

Terrasse: 13,8 m2

Soverom: 2

Stue/kjøkken
         41,0 m2

Terrasse
13,8 m2

Sov
8,6 m2

Bad
6,0 m2

Bod/vask
   4,0 m2

Entre

10,6 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

21,55

24,75

Sov
13,1 m2

WC
1,7 m2

Fasade sørvest

N

Hage
23,8 m2
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104,0
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Sov

7, 5 m2

Sov

13, 1 m2

Entre

3, 9 m2
Fors tue

13, 6 m2

Stue/Kjøkken

41, 7 m2

WC

1, 7 m2

Bad

5, 9 m2

Vas k/Bod

4, 4 m2

Gang

7, 7 m2

Mulig s ov

9, 5 m2

Leilighet A-H0101
Etasje: 1. etasje

BRA: 104,0 m2

Terrasse: 10,6 m2

Soverom: 2-3

Entre
3,9 m2

Bad
5,9 m2

Stue/kjøkken
    41,7 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

21,55

24,75

Terrasse
10,6 m2

Gang
7,7 m2

Forstue
13,6 m2

Mulig sov
9,5 m2

Sov
7,5 m2

Sov
13,1 m2

WC
1,7 m2

Vask/Bod
4,4 m2

Fasade sørvest

N

10,3 m2

7,1 m2
A102

83,3 m2

Stue/kjøkken

41, 2 m2

Sov

12, 7 m2

Sov

7, 0 m2

Bad

6, 1 m2

Entre

8, 5 m2

Bod/vas k

4, 5 m2

Leilighet A-H0102
Etasje: 1. etasje

BRA: 83,3 m2

Terrasse: 10,3 m2

Soverom: 2

Stue/kjøkken
         41,2 m2

Terrasse
10,3m2

Sov
7,0 m2

Bad
6,1 m2

Bod/vask
   4,5 m2

Entre
8,5 m2

Sov
12,7 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

21,55

24,75

Fasade sørvest

N

74 75
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11,4 m2

A103

68,2 m2

Sov

7, 6 m2
Sov

13, 6 m2

Bad

6, 2 m2

Entre

8, 4 m2

Bod

3, 0 m2

Stue/kjøkken

26, 3 m2

Leilighet A-H0103
Etasje: 1. etasje

BRA: 68,2 m2

Terrasse: 11,4 m2

Soverom: 2

Entre
8,4 m2

Bad
6,2 m2

Stue/kjøkken
    26,3 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

21,55

24,75

Terrasse
11,4 m2

Bod
3,0 m2

Sov
7,6 m2

Sov
13,6 m2

Fasade sørvest

N

A201

104,0 m2

Sov

7, 5 m2

Sov

13, 3 m2

Entre

3, 9 m2
Fors tue

13, 6 m2

Stue/Kjøkken

41, 7 m2

WC

1, 7 m2

Bad

5, 9  m2

Vas k/Bod

4, 4
 

m2

Gang

7, 7 m2

Balkong

14, 8 m2

Mulig s ov

9, 5 m2

Leilighet A-H0201

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

21,55

24,75

Stue/kjøkken
       41,7 m2

Balkong
14,8 m2

Bad
5,9 m2

Bod/vask
  4,4 m2

Entre
3,9 m2

Sov
7,5 m2

Sov
13,3 m2

Mulig sov
9,5 m2

Forstue
13,6 m2

WC
1,7 m2

Gang
7,7 m2

Etasje: 2. etasje

BRA: 104,0 m2

Balkong: 14,8 m2

Soverom: 2-3

Fasade sørvest

N

76 77
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A202

83,1 m2

Stue/kjøkken

41, 2 m2

Sov

12, 7 m2

Sov

7, 0 m2

Bad

6, 1 m2

Entre

8, 5 m2

Bod/vas k

4, 5  m2

Balkong

11, 7 m2

A203

97,0 m2

Sov

11, 0 m2

Sov

9, 4 m2

Stue/Kjøkken

43, 6 m2

Bad

6, 7 m2 WIC

3, 8 m2

Bod/ Vas k

5, 9 m2

Entre

10, 2 m2

Balkong

12, 7 m2

WC

1, 7

 

m2

Leilighet A-H0202
Etasje: 2. etasje

BRA: 83,1 m2

Balkong: 11,7 m2

Soverom: 2

Leilighet A-H0203

Stue/kjøkken
   41,2 m2

Balkong
11,7 m2

Bad
6,1 m2

Bod/vask
  4,5 m2

Entre
8,5 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

21,55

24,75

Sov
12,7 m2

Sov
7,0 m2

Stue/kjøkken
       43,6 m2

Balkong
12,7 m2

Bad
6,7 m2

Entre
10,2 m2

Sov
9,4 m2

Sov
11,0 m2

WC
1,7 m2

Etasje: 2. etasje

BRA: 97,0 m2

Balkong: 12,7 m2

Soverom: 2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

21,55

24,75

Bod/vask
  5,9 m2

Fasade sørvest Fasade sørvest

N N

Omkl. rom
3,8 m2

78 79
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A204

80,0 m2

Entre

7, 9 m2

Sov

12, 3 m2

Stue/Kjøkken

36, 7 m2

Bad

6, 0
 

m2

Bod/ Vas k

5, 1 m2

Balkong

10, 8 m2

Sov

8, 9 m2

Leilighet A-H0204
Etasje: 2. etasje

BRA: 80,0 m2

Balkong: 10,8 m2

Soverom: 2

Stue/kjøkken
   36,7 m2

Balkong
10,8 m2

Bad
6,0 m2

Bod/vask
  5,1 m2

Entre
7,9 m2

Sov
12,3 m2

Sov
8,9 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

21,55

24,75

Fasade sørvest

N

A302

83,3 m2

Stue/kjøkken

41, 2 m2

Sov

12, 7 m2

Sov

7, 0
 

m2

Bad

6, 1 m2

Entre

8, 5 m2

Bod/vas k

4, 5  m2

Balkong

11, 7 m2

Leilighet A-H0302
Etasje: 3. etasje

BRA: 83,3 m2

Balkong: 11,7 m2

Soverom: 2

Stue/kjøkken
   41,2 m2

Balkong
11,7 m2

Bad
6,1 m2

Bod/vask
  4,5 m2

Entre
8,5 m2

Sov
7,0 m2

Sov
12,7 m2

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

21,55

24,75

Fasade sørvest

N

80 81
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A303

97,0 m2

Sov

11, 0 m2

Sov

9, 4 m2

Stue/Kjøkken

43, 6 m2

Bad

6, 7  m2

WIC

3, 8 m2

Bod/ Vas k

5, 9  m2

Entre

10, 2 m2

Balkong

12, 6 m2

WC

1, 7

 

m2

Leilighet A-H0303

www.sjofasting.no
post@sjofasting.no 
+47 519 73 850
 
Havnegata 16
N-4306 Sandnes

21,55

24,75

Etasje: 3. etasje

BRA: 97,0 m2

Balkong: 12,6 m2

Soverom: 2

Stue/kjøkken
   43,6 m2

Balkong
12,6 m2

Bad
6,7 m2

Bod/vask
 5,9 m2

Entre
10,2  m2

Sov
9,4 m2

Sov
11,0 m2

WC
1,7 m2

Omkl. rom
3,8 m2

Fasade sørvest

N

Et kulturlandskap som inspirerer
«Elvar og bruer, enger og låvar, bondegardar og alt som er vert emne for kunst; og let seg 

bruka til kunst, endå det er frå Jæren», skriver Arne Garborg i Knudaheibrev, inspirert 
av det Jærske kulturlandskapet som er vakkert også den dag i dag. 

82 83

VESTERHAGEN
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VÆR SOSIAL 
– SPILL GOLF! 
Jæren Golfklubbs bane på Grødem, ca. 4 kilometer 
fra Vesterhagen, er stedet for både trim og trivsel. 

Den ni-hulls golfbanen på sørsiden av Håelva er blant regionens vakreste. 

Med sin nydelige utsikt og velholdte gressplener er dette en herlig plass 

å kombinere to viktige ting i livet: Å treffe venner og holde seg i form.  
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Jærstrendene

Enten det er sommer og sol, 

høst og vind, vinter og frost 

eller første skikkelige vårdag, 

Jærstrendene er kanskje det 

vakreste turmålet i hele 

regionen. Her er et bilde fra 

majestetiske Borestranden.



Gartneriet du ser midt i bildet, lå på samme 
sted der Vesterhagen skal bygges.

REEVEGEN ANNO 
1950-TALLET

Det var Monrad Salte som drev gartneri i det som i dag har 

adresse Reevegen 27-29. Gården med det store to-etasjes 

hvite huset og løa til venstre for gartneriet tilhørte Rasmus Ree.

Mye har skjedd i Bryne siden 1950-tallet, og mye skjedde 

også før den tid. Thime Station ble etablert som en av mange 

stasjonsbyer etter at Jærbanen sto ferdig i 1878. Bedehuset 

Saron ble tatt i bruk samme år, og etterhvert kom også krambu, 

meieri, industri og meieriskole (1906). Navneskiftet fra Thime 

Station til Bryne fant sted etter en folkeavstemning i 1921, 

og tre år senere begynte de første elevene på Rogaland 

Landsgymnas. Enda fem år senere sto Bryne Mølle klar til bruk, 

og med det kunne Bryne regnes som Jærens senter for både 

utdanning og landbruk.

Det bor i dag ca. 9000 mennesker i Bryne, et tall som ifølge 

Time kommune forventes å øke til ca. 15 000 innen 2026. 

Kommunen jobber nå sammen med Norconsult med et 

byplankonsept for å utvikle Bryne sentrum, området rundt 

togstasjonen og parkområdet Bryneånå slik at Bryne forblir 

et attraktivt, velfungerende og trivelig sted å bo for deg som 

flytter inn i Vesterhagen!
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BYGGETEKNISK 
BESKRIVELSE 

Generelt om prosjektet
Reevegen 27-29 består av 2 boligblokker med 34 leiligheter, 
med størrelser ca 51-148 m2. Bygget er planlagt av 
Reevegen 27-29 AS i samarbeid med Arkitektkontoret Sjo 
Fasting AS. Bygget ligger bra plassert på Bryne, og er 
utformet med parkering i underetasjen og leiligheter i 1.-4. 
etg. Leilighetene er planlagt med balkonger/terrasser og 
med grei standard på fellesarealene.Takhøyde i leiligheter er 
ca. 2,60 m. Noen rom har nedforet tak himling pga. tekniske 
føringer, som eksempelvis entre og våtrom. Materialbruk i 
fasadene er aluminiums kompositt med innslag av trekledn-
ing og glass. 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.

Parkering og sportsboder
Hver leilighet får som hovedregel 1 parkeringsplass samt 
1 sportsbod i parkeringskjeller med automatisk port åpner.

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 
hovedinngangs dør. 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.

Hovedmateriale konstruksjon, yttervegger
Prosjektet bygges i hovedsak med bæresystem i stedstøpt 
betong og stål. Etasje skillere utføres i stedstøpt betong. 
Skillevegger mellom leiligheter utføres enten som betong-
vegg eller lettvegg som ivaretar brann- og lydkrav. Skilleveg-
ger i leiligheter er gipsvegger. Leilighetene i 1. og 4. etasje, 
har oppforet gulv på betongdekker, dette for å isolere 
golvene mot garasje i 1.etg, samt fra kuldebroer.  

 

Utvendig materialbruk
Fasadene består i hovedsak av tre kledning, aluminiums/

kompositt plater og glass, samt synlig betongoverflate på 
deler av parkeringskjeller. Tre kledning leveres fra fabrikk 
som grunnet med et strøk maling, samt det tas et toppstrøk 
maling på plassen.

Innvendige vegger:
Innvendige betong- og gipsvegger sparkles, stries med 
miljøstrie type slett og males med egghvit standardfarge. 
Andre farger som tilvalgs muligheter. Vegger i baderom 
leveres med flis. 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 støv bindes hvit, 
også på betongvegg i sportsbod.

Gulv: 
I alle rom i leiligheter legges parkett unntatt i våtrom. På gulv 
våtrom legges fliser. Som golvlister 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 og males. Prosjektet leveres uten lister i tak. 
Overgang mellom tak/vegg fuges.

Vinduer: 
Vinduer leveres ferdig behandlet fra fabrikk, med alumini-
umsbeslag på utsiden, og med hvitmalte foringer innvendig.

Innvendige dører: 
Innvendige dører leveres i slett hvit utførelse. Inngangsdører 
leveres ferdig malt, farge etter arkitektens valg. 

Kjøkken/ baderom/ garderobeskap 
Kjøkkeninnredning leveres med fronter i hvit slett, men med 
flere valgmuligheter innen samme prisgruppe. Benkeplate 
leveres i laminert utførelse, valgfri utførelse i henhold til 
leverandørs standard alternativer. Dette er en basismodell 
der det mot endring i prisen er mulighet til å gjøre endringer. 

Kjøkken har en høyde på ca 210 cm, tekniske føringer kasses 
inn over kjøkken. Baderomsinnredning i hvit utførelse, 
størrelse 90 eller180 cm, benkeplate med nedfelt vask, speil 
med belysning. Garderobeskap leveres i hovedsov med 200 
cm skyvedørsgarderobe inkl. innredning. Det leveres ikkje 
garderobeskap i andre soverom. Garderobe i entre leveres 
ikke. Det leveres ikke hvitevarer som standard, utenom i leil. 
A304, A401, B401

Elektro / Belysning
Elektrotegning med antall punkt og plassering i den enkelte 
leilighet vil bli utarbeidet før byggestart. El punkter i henhold 
til gjeldende standard ved søknad. Det legges opplegg for 
tilkopling av komfyr, kjøleskap, vaskemaskin og tørketrom-
mel. Prosjektet blir klargjort med 2 trekkerør og 2 uttak pr. 
leilighet for tilkopling til kabel-TV og telefon. Utbygger kan 
velge leverandør for sameiet første årene, og den enkelte eier 
må bestille og betale abonnement for TV/internett. Tilkopling 
port, heis, ventilasjonsaggregat, viftekonvektorer osv.
Fast belysning leveres i bod, wc og bad og 1 stk under 
overskap på kjøkken. I øvrige rom legges det opp brytere og 
kontakter for montering av belysningsutstyr. Ved svalganger 
og terrasser leveres utelys. Lys i parkeringskjeller. Tilrettelagt i 
parkeringskjeller for el.bil 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.

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

Balkonger og svalganger  
Balkonger: Legges opp til balkonger av betong, med påforet 
overflate av royal behandlet terrassebord. Svalganger med 
overflate av betong eller betongheller. Leil. A401, B401, A304 
vil deler av terrassen innglasses. I leil. A304, A401 og B401 er 
der tilrettelagd for fremtidig jacuzzi

Ventilasjon 
Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning i leiligheter. 
Kjøkkenhette type slimline for innfelling i overskap.

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 golv. Boden er tenkt som 
oppbevaring av sykler, dekk, hageredskap o.l.

Parkering
Leilighetene får 1 stk innvendig parkeringsplass hver som 
standard, noen vil kunne ha to plasser. Parkeringsplasser og 
sportsboder merkes for hver leilighet. Det vil også være noen 
gjesteparkeringsplasser. Parkeringskjeller støvbindes hvit.

Diverse
Låsessystem med 3 stk nøkler for hver leilighet.
Postkasser leveres med nøkkel.
I leilighetene A401 og B401 er det mulighet for gasspeis. 
Dette må eventuelt bestilles som tilvalg, og inngår ikke som 
standard leveranse selv om det skulle vises på tegning.

Utomhusområde
Felles utomhusområde etter planer som godkjennes av 
Time kommune. Avfallshåndtering i nedgravde søppelcon-
tainere felles med andre boenheter, og felles med nabosa-
meie. Vedlikehold av fellesarealer (inkl. lekeplasser), skal 
utføres av sameiere på tomten.

 
Rekkverk
Innvendig rekkverk i trappeløp leveres i pulverlakkert stål. 
Utvendig rekkverk på balkonger utføres som glassrekkverk/
aluminiums kompositt og handrekke i lakkert stål. Spilerek-
kverk på svalganger, evt tilpasning i henhold til lydrapport.

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 ikkje forringes, og at den tiltenkte funksjon og 
kvalitet opprettholdes. Eksempelvis møbler, hvitevarer, TV, 
garderober i entre (unntak her i leiligheter som ikkje har bod i 
leilighet) og stiplede installasjoner som er vist på salgstegn-
ing, er elementer som ikkje inngår i leveransen. Tegningene 
er ikkje i målestokk, og kan ikkje benyttes som grunnlag for 
bestilling av innredning eller møbler. Selger tar forbehold om 
endringer grunnet offentlig pålegg, eller detaljprosjektering, 
som ikkje er kjent på salgstidspunkt. Det vil ikkje bli mulighet 
for egeninnsats. Vedrørende 3D-bilder i annonser og 
prospekt, kan utsikt, plassering og innhold avvike frå faktiske 
forhold. Ved evt avvik gjelder dokumenter i kontrakt. Detalj 
prosjektering frå totalentreprenør kan medføre mindre 
endringer/avvik på utførelse som er beskriven 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.

Byggeteknisk beskrivelse sammenholdes med 
romskjema.
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Rom Gulv Vegg Tak Elektro              Sanitær Diverse

Entre/Gang
Eikeparkett 3-stav hvitpigmentert. 
Gulvlister eik. Eikeparkett 1-stav 
hvitpigmentert. i A304, A401 og B401

Miljøstrie, slett
Malt

Sparklet 
og malt

Spot belysning i 
tak A304, A401 og 
B401

Porttelefon med skjerm. Utvendig ringeklokke. 
Det leveres ikke garderobeskap til entre/gang.

Stue/
Kjøkken

Eikeparkett 3-stav hvitpigmentert.
Gulvlister eik. Eikeparkett 1-stav 
hvitpigmentert. i A304, A401 og B401

Miljøstrie, slett
Malt

Sparklet 
og malt

Spot belysning i 
tak A304, A401 og 
B401

Ettgreps blandebatteri.
Opplegg for vaskemaskin 
og viftekonvektor (vegg)

Kjøkkeninnredning iht kjøkkentegninger.

Sov
Eikeparkett 3-stav hvitpigmentert. 
Gulvlister eik. Eikeparkett 1-stav 
hvitpigmentert. i A304, A401 og B401

Miljøstrie, slett
Malt

Sparklet 
og malt

Skyvedørsgarderobe på hovedsoverom, 2 meter med innredning. 
Øvrige garderobeskap leveres ikke.

Wc
Eikeparkett 3-stav hvitpigmentert. 
Gulvlister eik. Eikeparkett 1-stav 
hvitpigmentert. i A304, A401 og B401

Miljøstrie, slett
Malt

Sparklet 
og malt

Fast belysning 
i tak.

Vegghengt toalett, samt vask.

Bad Flis 60x60 cm Mosaik i dusjnisje Flis 60x30 cm
Sparklet 
og malt

Spot belysning 
i tak,  A304, 
A401 og B401. 
Fast belysning i 
restrende leil.

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

Baderomsseksjon iht tegning for baderomsinnredning. Varmtvann fra felles berederanlegg 
m/varmepumpe. Det må benyttes kondenstørketrommel i leilighetene. 
Opplegg for vaskemaskin på bad hvor denne er tegnet eller stiplet.

Vask/bod
Flis 20x20 cm inkl. 
sokkelflis

Miljøstrie, slett. 
Malt

Sparklet 
og malt

Fast belysning 
i tak

Utslagsvask. Sluk i gulv. 
Vannbåren varme i gulv.

Ventilasjonsanlegg plasseres i bod.

Bod i garasje 
(sportsbod)

Betonggulv Gips/betong
Betong 
støvbindes 
(hvit)

Boden er uisolert.

Balkong/
terrasse

Royal terrassebord
Skillevegger iht 
plantegninger

Utelampe
Alle terrasser har terrassebord på gulv. Deler av terrasse i Leil. A304, A401 
og B401 er innglasset.

Svalgang 
utvendig

Betong Betong Utelampe Svalgang i 1. og 4. etg har betongheller på gulv.

  

ROMSKJEMA

Generelt

1.  Ytterdører leveres glatte, malt fra fabrikk. Farge etter arkitektens valg.  

     Skyvedører mot terrasser.

2. Innvendige dører leveres hvit slett.

3. Vinduer leveres ferdig behandlet fra fabrikk, med aluminiumsbeslag på   

    utsiden, og med hvitmalte foringer og vinduskarmer innvendig. Listverk 

    slette hvitmalt. Overgang tak/vegg uten listverk4. Spikerhull på dør-/vindus

    lister behandles med voks. Gjæringer på listverk behandles ikke.

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 og svalganger.

  8. Opplegg for vaskemaskin i bad eller 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 kondenstørketrommel i leilighetene.

12. Innkassinger/sjakter som ikke er vist på tegninger, kan forekomme 

        i forbindelse med tekniske føringer.

13. Oppvarming av leiligheter skjer gjennom varmepumpe luft-til-vann med 

        viftekonvektor.

14.  Leilighetene med tilhørende fellesarealer og utearealer, vil bli overlevert 

        i henhold til gjeldende plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter.

15. Forbehold: se forbehold nedenfor, samt i byggeteknisk beskrivelse. 

        Ikke alle leiligheter har alle de nevnte rom i skjema ovenfor.

16.  Der medfølger integrerte hvitevarer i A304, A401 og B401.

Det tas forbehold om skrivefeil i romskjema. Alle illustrasjoner på tegninger 

er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse, og kan således inneholde el-

ementer 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 ut-

byggers 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.     

     



94 95

VESTERHAGEN

VESTER-HAGEN.NO

Andreas Rage 
E-post: andreas@aktiv.no 

Telefon: 93 49 41 15

Konsept og idé ved Ensign Reklamebyrå

FORBEHOLD: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse og utsikt, og er ikke bindende for utformingen av 
den endelige bebyggelsen. Det kan således 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. Dersom det er avvik mellom endelig 

leveranse beskrivelse og tegninger i prospektet/websiden er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder.  
Det tas forbehold om trykkfeil og myndighetenes endringer av gjeldende regler og forskrifter.

Ann Kristin Lende
E-post: akl@jaerensparebank.no

Telefon: 951 34 569

Hvorfor velge oss?
Alle kan tilby alt. Men bare vi har våre folk. Du blir større 

i en liten bank. Jærens eneste lokalbank er til for deg.

Steinar Stokka 
E-post: sst@aktiv.no 
Telefon: 46 59 59 69

SALGSANSVARLIG

Elena Zahl Johansen
E-post: ezj@jaerensparebank.no

Telefon: 971 34 105

FINANSIERING

Brosjyre versjon 2



Vesterhagen er tegnet av det velrennomerte 
arkitektkontoret Sjo Fasting. Utbygger er Jærentreprenør, 

som har lang erfaring med boligbygging på Jæren.

vester-hagen.no


