
– Nylandstoppen –
– D E T N Y E  E N E B O L I G F E LT E T I  Å K R E H A M N

15 flotte eneboliger med høy standard. Solrikt, familievennlig 
og med fantastisk natur i umiddelbar nærhet, samtidig nært 

det meste som gjør livet og hverdagen enklere.

www.nylandstoppen.no
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Velkommen!
Fantastiske eneboliger, med store vindusflater,  
moderne design og innholdsrik planløsning.  
Nyt fantastiske solforhold og utsikten.

Boligfeltet Nylandstoppen ligger i forlengelsen  
av  Tjøsvoll øst på østsiden av Åkra sentrum, midt  
mellom Sevland og Åkra. 

De arkitekttegnede boligene i prosjektet har et  
spennende og moderne design, med optimal  
planløsning og god standard. 

Boligene går over to plan, og vil passe perfekt for de 
som ønsker en ny, stor og luftig enebolig, men samtidig 
effektiv – med lite vedlikehold. Eneboligene har carport 
eller garasje. 

Her vil du bo i flotte omgivelser med naturen tett på.  
De fleste av boligene vil ha flott utsikt over Åkrehamn 
og havet. På Nylands toppen vil alt bli ferdig opparbeidet 
med hensyn til infrastruktur og de flotte fellesarealene, 
lekeplassene og friområdene er til felles glede for hele 
nabolaget.

Utvendig blir de levert med plen, terrasser og asfaltert 
innkjørsel. Ett perfekt utgangspunkt, slik at du selv kan 
være med å forme og sette ditt eget særpreg på hagen 
i årene fremover. 

Flytt  

rett inn i  

nøkkelferdig  

enebolig!



Illustrasjonsbilde





Slik blir din nye bolig 
på Nylandstoppen
Boligene har gjennomtenkte, praktiske planløsninger. 
Alle leveres nøkkelferdige med god standard. Kjøp 
av bolig hos Rasmussen Bygg skal være enkelt, trygt 
og oversiktlig.

Nøkkelferdig: En komplett bolig som er klar til innflytting.

Kledning: Vedlikeholdsvennlig kledning.

Kvalitetskjøkken: Modellen Tromsø fra den norske  
kvalitetsprodusenten Strai med flotte detaljer og  
integrerte hvitevarer.

Ventilasjon: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Ovn: Ildovn med stålpipe levert av Engevik.

Parkett: Alle boligene leveres med lys eikeparkett i alle 
oppholdsrom.

Trapp: Tett trapp med bod under.

Varmekabler: Alle våtrom samt gang og stue nede  
leveres med varmekabler.

Innerdører: Hvitmalte innerdører.

Vinduer: Alle vinduer er aluminiumsbeslått. Vinduer i sør 
og vest leveres med soldemp.

Bad: Flott baderomsinnredning fra kvalitets produsenten 
Linn med dusjvegger i helglass og vegghengte toalett.

MULIGE TILVALG

• Endre innredning på kjøkken og bad

• Endre typer parkett og laminat fra våre leverandører

• Endre farger på innervegger

• Velge lyspakke fra vår leverandør av elektro
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Boligens innhold
BOLIG 1-4

Boligene går over to etasjer og tilbyr følgende:

Første etasje: Består av gang med trapp, bad,  
3 soverom, bod og stor tv-stue med utgang til hage.

Andre etasje: Består av inngang med trapp, vaskerom, 
bad og soverom før man  kommer inn til en romslig åpen 
stue-/kjøkkenløsning med store vindusflater og stor 
takhøyde. 

Uteområde: Boligene er utstyrt med garasje med 
 utvendig bod. Uteområdene leveres ferdig med plen, og  
asfaltert innkjørsel. I inngangspartiet legges belegnings-
stein. Infrastruktur, belysning og fellesområder blir opp-
arbeidet av Rasmussen Bygg. 

PRIS: 5 150 000,-



BOLIG 1-4
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1. ETG 

PLASSERING



AREAL: 
161 m2

4  
SOVEROM 

2  
STUER 

2  
BAD 

BOLIG 1-42. ETG 



Boligens innhold
BOLIG 6-8

Boligene går over to etasjer og tilbyr følgende:

Første etasje: Består av inngang med trapp, bad,  
3 soverom, vaskerom og stor tv-stue.

Andre etasje: Består av gang med trapp, bod, bad og 
soverom før man kommer inn til en romslig åpen stue-/
kjøkkenløsning med store vindusflater og stor takhøyde. 

Uteområde: Boligene er utstyrt med garasje med  
utvendig bod. Uteområdene leveres ferdig med plen, 
og asfaltert innkjørsel. Infrastruktur, belysning og 
 fellesområder blir opparbeidet av Rasmussen Bygg.  

PRIS: 4 650 000,-



BOLIG 6-8
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1. ETG 

PLASSERING



AREAL: 
141 m2

4  
SOVEROM 

2  
STUER 

2  
BAD 

BOLIG 6-82. ETG 



Boligens innhold
BOLIG 9-13

Boligene går over to etasjer og tilbyr følgende:

Første etasje: Består av inngang med trapp, bad,  
3 soverom, vaskerom og stor tv-stue.

Andre etasje: Består av gang med trapp, bod, bad og 
soverom før man kommer inn til en romslig åpen stue-/
kjøkkenløsning med store vindusflater og stor takhøyde. 

Uteområde: Boligene er utstyrt med carport med  
utvendig bod. Uteområdene leveres ferdig med plen, 
og asfaltert innkjørsel. Infrastruktur, belysning og  
fellesområder blir opparbeidet av Rasmussen Bygg.  

PRIS: 4 550 000,-
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1. ETG 

PLASSERING



AREAL: 
142,8 m2

4  
SOVEROM 

2  
STUER 

2  
BAD 

BOLIG 9-132. ETG 



Boligens innhold
BOLIG 14-15

Boligene går over to etasjer og tilbyr følgende:

Første etasje: Består av inngang med trapp, bad,  
3 soverom, vaskerom og stor tv- stue.

Andre etasje: Består av gang med trapp, bod, bad og 
soverom før man kommer inn til en romslig åpen stue-/
kjøkkenløsning med store vindusflater og stor takhøyde. 

Uteområde: Boligene er utstyrt med carport med  
utvendig bod. Uteområdene leveres ferdig med plen, 
og asfaltert innkjørsel. Infrastruktur, belysning og  
fellesområder blir opparbeidet av Rasmussen Bygg.  

PRIS: 4 550 000,-



BOLIG 14-15
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1. ETG 

PLASSERING



AREAL: 
142,8 m2

4  
SOVEROM 

2  
STUER 

2  
BAD 

BOLIG 14-152. ETG 





Om oss
Rasmussen Bygg ble startet i 1909 og er Karmøys 
eldste byggefirma.

Vi er et lokalt og allsidig byggefirma med kontor og 
 besøksadresse i Åkrehamn.

Rasmussen Bygg er medlem av byggekjeden Blink-Hus.

Hovedfokus er boligbygging på egne og andres  
tomter, men vi tar også på oss offentlige oppdrag  
og rehabilitering.

Vi i Rasmussen Bygg skal gjøre byggeprosessen så  
enkel, oversiktlig og forutsigbar som mulig. Hos oss  
skal du oppleve at det er enklere å bygge!

HJR Rasmussen Bygg AS | Org. nr. 890 272 002  
Ringvegen 6, 4270 Åkrehamn | +47 982 69 760 | post@hjr.no

www.rasmussenbygg.no



Interessert?
Kontakt Tormod på +47 982 69 760 / 

+47 52 81 12 40 / tormod@hjr.no for 

en uforpliktende prat om mulighetene 

på Nylandstoppen.

Tormod Ytreland  
Daglig leder  

Rasmussen Bygg

Illustrasjonsbilde


