
• Flott beliggende med utsikt over fjord og vann. 

• Gode solforhold.

• Tilgang til feriesenterets fasiliteter

• Mulighet for båtplass

• Kort avstand til skole, barnehage og idrettsanlegg.

GRINDAFJORD
UTVIKLING

5 MODERNE ENEBOLIG  
MED UTLEIEDEL 

LIKE VED GRINDAFJORD  
FERIESENTER



Grindafjord Utvikling tilbyr en sjelden mulighet 
med et begrenset antall boliger som har en 
unik og solrik beliggenhet. 

Grønne lunger og flott turterreng er å finne i 
umiddelbar nærhet. Det er kort veg til fiskevann 
og har mulighet for båtplass. 

Overnattingsgjester kan leie seg hytte hos 
Grindafjord Feriesenter som er like ved. 

Det er sykkel og gangsti til Grinde Skole og 
idrettsanlegg.

GRINDAFJORD
UTVIKLING





GRINDAFJORD FERIESENTER

GRINDEVATNET

GRINDAFJORD UTVIKLING

BARNEHAGE



Det er kort veg til skole, barnehage, 
lekeplass og flott natur som åpner for mange 
fritidsaktiviteter og fylle dagene med. 

Boligområdet befinner seg i naturskjønne 
omgivelser like ved Grindafjord Feriesenter. 

Stedet er en utmerket plass for mangfoldig lek 
og mulighet for å knytte vennskap med fjern 
og nær. 

Boligene er løst slik at man får rammet inn det 
flotte skue over Grindafjorden og Grindevatnet 
gjennom stuevinduene.

BOLIGOMRÅDET  
I NATURSKJØNNE OMGIVELSER

GRINDAFJORDEN



MODERNE BOLIGFELT 
ARKITEKTONISK 
UTFORMING

Boligene er tilrettelagt for å 
passe flere brukerbehov, og for 
at livssituasjon endres over tid.



Feltet har en gjennomgående arkitektonisk 
utforming med hensyn til materialer og 
utforming. 

Det har med sine flate tak, en moderne stil 
med materialer i grått og sandfarget for 
at det skal gli inn i naturens fargepalett. 
Beslag, dører og detaljer er i sort for 
å understreke linjene og gi et markert 
inngangsparti. Boligene har overbygget 
inngangsparti og over samtlige terrasser, 
hvor man ved belysning vil kjennetegne 
boligenes form og uttrykk også om 
kvelden. 

Området er lite og unikt med sine 5 
eneboliger. Alle har samme konsept 
med tanke på innhold og materialvalg, 
med større eller mindre variasjoner hva 
utforming og størrelse angår. 

Plassering og løsninger er bestemt ut i fra 
hver eiendoms forutsetning og for å oppnå 
egenart, spenst og en helhetlig stil. 
Det er rause tomter, med rom for en 
hyggelig hage og gode parkeringsforhold.  

Man kan ha utleiedel som finansiering i en 
etableringsfase, og dersom plassbehovet 
øker kan utleiedel slås sammen med 
boligen. 

MODERNE BOLIGFELT 
ARKITEKTONISK 
UTFORMING



5 ENEBOLIGER
I UNIKE OMGIVELSER



Hver bolig inneholder leilighet, dobbel garasje 
og har livsløpsstandard. 

Stue og kjøkken er planlagt slik at den ene 
delen av rommet er rettet mot Grindafjorden i 
nord og andre delen mot Grindevatnet i vest. 

Det er også en stor og en liten terrasse for hver 
bolig, hovedsakelig i retning nord og vest. Hvor 
det er lagt vekt på utsikt og solforhold, samt at 
de skal ligge usjenert i forhold til hverandre. 

De store terrassene ligger forskjøvet eller på 
motsatt side av hverandre for å oppnå et større 
privatrom. 

Utleiedel er i 1. etasje og bolig i deler av 1. 
etasje og hele 2. etasje. Det er satt av plass til 

løfteplattform dersom man skulle trenge to 
boenheter som er tilgjengelig for rullestol. 

Den moderne utformingen med flatt tak gir 
full takhøyde i alle rom, så de blir maksimalt 
utnyttet og er enkle og møblere. 

Boligene har gode siktforhold, da de er 
plassert i tre nivå, hvor de trappes med ca. en 
etasjehøyde for hvert nivå. De to øverste og de 
to nederste ligger på samme høyde. 

Boligene som er plassert høyest er forskjøvet i 
forhold til hverandre, og de to nederste har den 
lave delen hvor naboens utsikt er for å gi bedre 
siktvilkår.



T1 
PLANTEGNINGER

BRA utleiedel: 70,1 m2 
BRA bolig 1. etasje: 33,8 m2 
BRA bolig 2. etasje: 97,8 m2 
BRA garasje/bod/oppbevaring: 48,5 m2 

Sum BRA: 250,2 m2

Utvendig trapper er retningsgivende og kan avvike fra tegning.

1. ETASJE



2. ETASJE

FASADE NORD



BRA utleiedel: 67,9 m2 
BRA bolig 1. etasje: 40,0 m2 
BRA bolig 2. etasje: 92,7 m2 
BRA garasje/bod/oppbevaring: 43,0 m2 

Sum BRA: 243,6 m2

Utvendig trapper er retningsgivende og kan avvike fra tegning.

1. ETASJE

T2 
PLANTEGNINGER



2. ETASJE

FASADE NORD



BRA utleiedel: 82,8 m2 
BRA bolig 1. etasje: 33,7 m2 
BRA bolig 2. etasje: 108,6 m2 
BRA garasje/bod/oppbevaring: 50,2 m2 

Sum BRA: 275,3 m2

Utvendig trapper er retningsgivende og kan avvike fra tegning.

1. ETASJE

T3 
PLANTEGNINGER



SOKKELETASJE

FASADE NORD



BRA utleiedel: 69,6 m2 
BRA bolig 1. etasje: 40,9 m2 
BRA bolig 2. etasje: 100,0 m2 
BRA garasje/bod/oppbevaring:  41,9 m2 

Sum BRA: 252,4 m2

Utvendig trapper er retningsgivende og kan avvike fra tegning.

1. ETASJE

T4 
PLANTEGNINGER



SOKKELETASJE

FASADE NORD



BRA utleiedel: 67,5 m2 
BRA bolig 1. etasje: 33,8 m2 
BRA bolig 2. etasje: 93,5 m2 
BRA garasje/bod/oppbevaring:  41,9 m2 

Sum BRA: 236,7 m2

Utvendig trapper er retningsgivende og kan avvike fra tegning.

1. ETASJE

T5 
PLANTEGNINGER



SOKKELETASJE

FASADE VEST



Illustrasjon viser kjøkken i bolig T4.

KJØKKEN FRA
TVIS KJØKKEN
Tvis Kjøkkens sortiment er bredt og variert.  
Vi er trendbevisste og følger med når det 
gjelder design. Hos oss finner du kjøkkenet 
du ellers ikke ser på markedet. Vi har noe 
for enhver smak og med et av de største 
sortimentene og kjøkken i alle prisklasser,  
kan vi oppfylle din kjøkkendrøm.

Vi er veldig stolt av våre produkter, og kan  
nevne følgende:
• Flere av frontene kan leveres i alle NCS farger
• Utvalget av elementer og finesser er  
 formidabel
• 5 cm dypere skuffer enn hos de fleste av våre  
 konkurrenter

• Garanti på hengsler og skuffeskinner så lenge  
 du har kjøkkenet
• Mulighet for spesialelementer
• Sokkelskuffer gir optimal utnyttelse
• Veldig god spontetthet i skrogene

Våre konsulenter vet hva de snakker om, og 
veileder deg til en løsning som du blir glad i,  
i mange år fremover.



Illustrasjon viser stue i bolig T4.

Illustrasjon viser et typisk bad for boligene







AVSTANDER

    Tysvær Kino og kulturhus    4,1 km

    Tysvær Rådhus     4,0 km

    Haugesund      18,0 km

    Stavanger      78 km

    Bergen      137 km

BARNEHAGER/SKOLER

    Espira Garhaug Barnehage (0-6 år)  1,3 km

    Aksdal Barnehage     4,5 km 

    Grinde Skule (1.-7. kl.) sykkel- og gangsti 2,1 km

    Frakkagjerd Ungdomsskole (8.-10. kl.)   7,6 km

TUROMRÅDER

    Grindeneset (Lavo)     0,2 km

    Tursti til Litlaskogsfjellet    1,5 km

SPORT OG LEK

    Fotballbane (Grindafjord Feriesenter)  0,2 km

    Store lekeplasser      0,2 km

    Sandvolleyballbane, basketball   0,2 km

    Sommerbasseng (Grindafjord Feriesenter) 0,4 km

    Tysværtunet Badeanlegg    4,1 km

    Friskis & Svettis     4,1 km

VARER/TJENESTER

    Aksdal Senter     4,1 km

    Meny Aksdal      4,1 km

    Apotek 1 Aksdal     4,1 km

    Extra Frakkagjerd     6,4 km

    Raglamyr handelsområde  
    (Amanda Storsenter)    13,3 km



Tysvær kommune, med sine 11.000 innbyggere, 
er sentralt plassert på Haugalandet og grenser 
mot kommunene Haugesund, Karmøy, Bokn, 
Sveio og Vindafjord. Kommunesenteret Aksdal 
ligger bare 13 km søraust for Haugesund.

Tysvær kommune er kjent for sin flotte og 
vekslende natur. Mange fjorder riv opp 
landskapet og former ei kystlinje på heile 220 
km.

Fra Aksdal, som det foreligger omfattende 
utviklingsplaner for, med nytt regionalt 
kjøpesenter, håndtverkssenter og attraktive 
boligområder, er det omlag 15 min. kjøretid til 
Haugesund.

Tysvær er en vekstkommune med en ung 
befolkning, og med et godt og desentralisert 
utbygd skole- og barnehagetilbud.

Homeland of the viking kings

Besøk Haugesund og Haugalandet og du 
kan oppleve noe av det beste Norge har 
by på. Fjord, foss, kyst- og bykultur, en unik 
vikinghistorie, isbre, fjell og hav, idylliske 
øysamfunn og fyr er noe av det du finner i  
vår region. 

Sentralt beliggende mellom Stavanger og 
Bergen, nær hav og fjell gjør Haugesund og 
Haugalandet til et perfekt reisemål for en aktiv 
ferie. 

Her finner du Norges eldste kongesete, du kan 
lære om vikingenes liv og virke og oppleve det 
historiske kulturlandskapet med høye fjell og 
vilt hav. 

Haugesund og Haugalandet har flere aktører 
som tilbyr kultur og opplevelser til regionens 
befolkning og tilreisende.  

I august hvert år er det storstilt jazzstemning 
i byen når Sildajazzen trekker internasjonale 
jazzmusikere og mange tilreisende 
jazzentusiaster til byen. Ikke lenge etter fyller 
Den Norske Internasjonale Filmfestivalen 
byens gater og kinosaler med filmstjerner 
og filmbransjens folk, for det er nettopp 
Haugesund som er Amanda-prisens hjemby. 

Et besøk i Haugesund er et godt utgangspunkt 
for å se en av verdens vakreste fossefall, 
Langfoss i Åkrafjorden eller for å ta dagsturer 
til de mest kjente toppturene i Norge: Kjerag, 
Trolltunga og Preikestolen.

TYSVÆR 
KOMMUNE

HAUGESUNDSREGIONEN  
NORGES FØDESTED



Kontakt:  
Grindafjord Utvikling AS

Emil:  977 97 160 
Trygve:  483 04 730

www.grindafjordutvikling.no
post@g-utvikling.no


