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Idyllisk på Kleivane
I et lunt og solrikt område som grenser til populære Melsheia skal
OBOS bygge 25 attraktive leiligheter.
DE 25 BOLIGENE ORGANISERES som selveierleiligheter i et boligsameie og har fått navnet Følhusbakken. Sameiet ligger i det spennende utbyggingsområdet Kleivane. Området kjennetegnes av grønne og landlige omgivelser, og har det meste du trenger i nærheten.

eller fireroms. Det vil være heis til alle etasjer. Samtlige leiligheter
får både sportsbod, sykkelparkering og parkeringsplass.
Boligene vil få oppvarming fra vannbåren varme via radiator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner gir et behagelig
inneklima.

raskest i landet, og kan by på et tradisjonsrikt handelssentrum
med mange gode spisesteder, kafeer og puber, og har byen et rikt
kulturtilbud.
Nærheten til hovedfartsåren E39 gjør det enkelt å pendle til arbeidsplassene i resten av regionen.

‹‹LEIE TIL EIE››

Helt spesielt for boligene i Følhusbakken er at du får mulighet til å
benytte deg av en ny eierskapsmodell – Leie til eie – hvis du vil. Det
innebærer at du kan kjøpe 70 % og leie de resterende 30 % av boligen i inntil 5 år etter overtakelse.

GODT OPPVEKSTMILJØ

På Kleivane vil familiens yngste få gode oppvekstvilkår. Det er flere
barnehager i nærområdet, og Skaarlia barnehage er kun én kilometer unna. Det er også planer om å bygge en helt ny barnehage, og en
barneskole er planlagt ferdig på Kleivane i 2018.

KVALITET OG STANDARD

Boligene får avskjermede, store balkonger mot sørvest eller vest,
med fin utsikt mot nærområdet. Store vindusflater gir godt lys. Det
blir eikeparkett i alle rom, og fliser med varmekabler på badegulv.
Standard er hvit kjøkkeninnredning fra Norema, men det blir mulighet til å sette sitt personlige preg på leiligheten gjennom en del
tilvalg.
Størrelsene varierer fra 59 til 87 kvm. Du kan velge mellom tre
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BELIGGENHET

Boligene blir liggende ved inngangsporten til Melsheia, et turområde med helt særegne kvaliteter. Et stort nett av gode turstier og lysløyper innbyr til alt fra skogstur med barnevogn og sykkeltur, til en
aldri så liten topptur. Det finnes også gode fiske- og bademuligheter.
Ønsker du mer urbane kvaliteter, tar du deg enkelt til Sandnes
sentrum med bil eller buss. Sandnes er blant byene som vokser

FERDIGSTILLELSE

Gitt tilfredsstillende salg planlegges det at boligene skal være klare
for innflytting første halvdel av 2016.
FINANSIERING

Dette prosjektet tilbyr eierskapsmodellen ‹‹Leie til eie››. Det innebærer at du kan kjøpe 70 % og leie de resterende 30 % av boligen i
inntil 5 år etter overtakelse. Da kreves det kun en egenkapital på ca.
5 % av totalverdien av boligen, og dermed et finansieringsbehov på
65 % av total kjøpesum. Banken din kan likevel få sikkerhet med 1.
prioritetsgrad i hele boligen.
OBOS-banken tilbyr gunstig finansiering. Hos oss kan du få lån
som gjør det enkelt å kjøpe ny bolig fra OBOS.
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