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- SLÅTTEVIK - 
Her er det godt å bo!

>> Bo rimelig og praktisk.       
    Her får du sol fra morgen til kveld!

BYGGETRINN 4

www.askeland-eiendom.no

 
Nye 

leiligheter 

70 eller 
85 m2
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Hvor er SLÅTTEVIK?

SLÅTTEVIK 
- din perle!

Vi lever i en digital verden! 
På Slåttevik får du både 
delta i den digitale verden 
gjennom Haugaland Kraft 
sitt Altibox (Kåret til “Best i 

test”) nettverk, samt at flotte rekrasjonsområder 
ligger like utenfor døren.  

Det er også en sannhet at du får sol fra morgen til 
kveld. Boligene ligger sør/vestvendt og når du 
kommer hjem fra jobb/aktiviteter så kan du nyte 
kvelden i solveggen!

At nye innflyttere trives i nærmiljøet er selvfølgelig en 
avgjørende faktor. I Tysværvåg har vi tilbud både for 
liten og stor!

Nå har vi fått hjelp av Husbanken til å finansiere deres 
nye bolig, så nå har flere muligheten til å få seg en 
flott ny bolig med lave bokostnader.

I de nye nye boligene så blir det installert fullverdig 
heis og strømutgifter er garantert lave!

Da er det bare å stikke innom til den lokale frisøren 
og/eller den lokale sjømatbutikken som tilbyr ferske 
råvarer direkte fra nærområdet! 

Kom å opplev Slåttevik – ett godt bomiljø!     

OLAV ASKELAND
Prosjektleder Askeland Eiendomsutvikling AS

Avstander fra SLÅTTEVIK:
1 MIN  Båthavn, nærbutikken, frisør, 
 lekeplass og Sjonar (Utleielokale,  
 revy, aerobic, leikarring m.m)
 
2 MIN Idrettsanlegg med Falkeid Idrettslag  
 og Tysvær kano og kajakk klubb  
 m.m.

3 MIN Tysværvåg barnehage og brann- 
 stasjon

4 MIN Tysværvåg barne og ungdomsskole,
 Tysværvåg kirke og Tysvær 
 soknehus

5 MIN   StatoilHydro Kårstø og Haugaland  
 Næringspark

12 MIN Aksdal

14 MIN Haugesund (Raglamyr), Kopervik,  
 Avaldsnes
 
75 MIN Stavanger (Rogfast, ferjefritt 2023  
 - 50 min Slåttevik - Stavanger)

HAUGESUND

KÅRSTØ

SLÅTTEVIK

Nye boliger er nå for salg i byggetrinn 4 i Melkevikvegen 
på Slåttevik. 12 nye leiligheter skal bygges og de er 
mellom 70/85 m2 med 2/3 soverom. De har forskjellige 
planløsninger og dere har muligheter til å sette deres 
personlige preg på boligen.

Denne gangen har vi fått Husbanken med på “laget” og 
alle kan finansiere boligene inntil 80% med rekord lav 
rente. I tillegg er alltid Tysvær kommune med å stiller 
opp med startlån. Dette er meget viktig for oss som 
utbygger og for å få en god start for nye “Tysværbuer”.

Det er nå bygget 60 nye boliger de siste årene på 
Slåttevik. Flere nye unge, eldre og familier har bosatt 
seg i Tysvær. Ett meget godt/trygt bomiljø for folk i 
alle aldrer. Byggefeltet er i ferd med å ta form og 
området rundt utvikler seg også videre. 

Tysvær barne- og ungdomskole er kun kort vei unna 
boligfeltet og har ca 350 elever. Uteområdene har blitt 
oppgradert og i dag kan de vise frem en flott skole!
Tysværvåg barnehage hadde for noen år tilbake fullt 
belegg, men nå er den også utvidet og fremstår som 
moderne og med ledige plasser for nyinnflyttere til 
Slåttevik!

Askeland Eiendomsutvikling AS er også stolt sponsor 
av det lokale idretts- og kulturtilbudet i nærområdet. 
Fritidsaktiviteter er en flott inngangsport til å bli kjent 
med beboerne i området. Falkeid IL driver med fotball, 
håndball, all-idrett, sykkel og svømming. I tillegg så 
kommer en flerbrukshall i området i løpet av 2017/18 
som igjen vil gi økt tilbud og som vil fremme at nye 
aktiviteter vil vokse frem.

Tysvær kano- og kajakk klubb har ett av Norges flotteste 
anlegg og har allerede sitt nye klubbhus på plass og med 
medlemskap her så er kajakker og treningsrom til fritt 
bruk.

Sjonar Ungdomshus er også nyoppusset og fremstår 
nå i en meget fin tilstand. Her arrangeres aerobic hver 
uke og leikarring + at lokalet er for utleie, samt at det 
arrangeres revyer m.m.  

Alle små lokalmiljøer må jo ha ett “hjerte”! Slåtteviks 
“hjerte” er nærbutikken nede på kaien i Slåttevik.
Den er nyoppusset og har fått utvidet åpningstidene og 
fremstår som ett fullverdig alternativ til andre daglig-
varebutikker! Kom å opplev den flotte atmosfæren!

Tysvær kommune har også godkjent nye private 
båtanlegg og i fremtiden vil det komme over 100 nye 
båtplasser i området. Det er i dag også mulighet til å 
leie båtplasser i nærområdet for å få tilgang til den flotte
skjærgården like utenfor stuedøren.

Velger du å bosette deg/dere i Slåttevik er det ett 
fremtidsrettet og trygt valg!

T-forbindelsen som binder Tysvær/Karmøy og 
Haugesund sammen gjør at det er kort avstand til alt. 
14 minutter så er du på Raglamyr eller i Kopervik. 
Haugland Næringspark som kun er 5 min unna har fått 
sine første etableringer og dette vil med tiden øke 
etterspørselen til boliger i nærområdet. Aksdal er det 
fortsatt like kort vei til. 

Når vi tenker på at ferjefri forbindelse til Stavanger med 
Rogfast kun er noen år unna så har du hvis du velger 
Slåttevik, kanskje valgt å bo på regionens smarteste 
sted?!

Gravingen er allerede i gang og byggingen starter når 
kun noen få boliger er solgt!  Vi håper at boligene er 
innflyttningsklare våren/sommeren 2017.

GRIP SJANSEN, VELG SLÅTTEVIK!

Velkommen til SLÅTTEVIK!



5

10273 - SLÅ
TTEVIK  for A

skeland B
yggm

ester A
S

- A
rkitektkontoret B

R
EK

K
E H

ELG
ELA

N
D

 B
R

EK
K

E A
S -

 - situasjonsplan for felt E - PR
O

SPEK
T - 04 - 13.02.14 -

R
EN

O
V.

BO
D

ER

PAR
KER

IN
G

K: 18,7

FELLES
U

TEAREAL

466

21,6

20

20

R
EN

O
-

VASJO
N

FELLES
U

TEAR
EAL

PAR
KER

IN
G

15 biler

PAR
KER

IN
G

5 biler

C
arport

10 biler
281 m

2

C
arport

6 biler
138 m

2

BYGGETRINN 4

1. etg.

2. etg.

3. etg.

1. etg.

2. etg.
3. etg.

13
14

15 16
17 18

19
20

21 22
23 24

Oversiktskart av byggetrinn 4

• Boligene ligger i solveggen, vendt mot sør/vest

• Parkett i alle oppholdsrom

• Heis til alle enheter

• Kjøkken/bad fra HTH

• Fliselagte gulv i alle bad

• Varmepumpe i alle enheter

• Behandlet kledning på alle hus

• Glassrekkverk på balkonger

• Vinduer med alu. bekledning og utvendige/innvendige dører leveres fabrikkmalte

• Utvendige boder til alle enheter

• Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning (godt inneklima)

• Tilrettelagt for Altibox fra Haugaland Kraft

Boligens kvaliteter:

3
4

Carport/bod

Carport/bod

1 2

www.askeland-eiendom.no www.askeland-eiendom.no
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<<

E39

Kun 
15 min. til 

Haugesund

Masse fisk 
og krabbe i den 

flotte skjærgården. 
Husk 1. oktober 
er det hummer 

også.

Nærbutikk

Slåttevik
strand

Båt-
plasser

Melkevik
strand

Her kommer 
12 nye leiligheter. 
2 eller 3 soverom, 

ditt valg!

T-FORBINDELSEN

Eg padle, det 
kan du og! 

Naturopplevelse de 
lux. Du trenge 

ikkje egen kajakk 
engång.

AKTIVITETSHUS

IDRETTSANLEGG 900 m >> 
BARNEHAGE 1,2 km
TYSVÆRVÅG BARNE- OG 
UNGDOMSSSKOLE 2,3 km (350 elever)
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Soverom 1

Soverom 1

Oversikt over leiligheter i Bygg 3 Oversikt over leiligheter i Bygg 4

Soverom 2

Stue/Kjøkken
Stue/kjøkken

Bad
Bad

Garderobe

Garderobe

Stue/Kjøkken

Soverom 1

Bad

G
ard

erob
e

Soverom 1

Soverom 2

Stue/kjøkken

Bad

Garderobe

Leilighet 13, 15 og 17 - 72,3 m2 BRA

Leilighet 14, 16 og 18 - 70,6 m2 BRA

Leilighet 19, 21 og 23 - 86 m2 BRA

Leilighet 20, 22 og 24 - 70,6 m2 BRA

86 m2 BRA

70,6 m2 BRA
70,6 m2 BRA

72,3 m2 BRA

Vaskerom

Heis

Trapp

Heis

Trapp

Soverom 2

Soverom 2

www.askeland-eiendom.no www.askeland-eiendom.no
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Stolt sponsor av idrett og kulturlivet i TysværOversikt over leiligheter i Bygg 4 (Mulighet for 3 soverom)

Stue/kjøkken

Soverom 1
Soverom

2

Bad

Garderobe

Leilighet 19, 21 og 23 - 86 m2 BRA

Kjøkken OG BAD

86 m2 BRA

Til våre boliger har vi 
valgt kjøkken og bad 
fra HTH. Vi vet at 
dette er viktige rom 
for deg, og har valgt 
en leverandør som vil 
gjøre sitt ytterste for 
at du skal bli fornøyd. 

Et helt nytt kjøkken 
fra HTH vil tilfred-
stille dine krav til et 
moderne kjøkken og 
samtidig være 
lekkert å se på. 

Sjonar Ungdomshus er lagshuset til Kvinnesland Frilynde
Ungdomslag. Vi har støttet deres flotte oppussingsprosjekt. 
Her har de leikarring, trim, revygruppe m.m. En kan også 
leie lokaler her!

Vi er stolte over å støtte Tysvær kano- og kajakk klubb.
Godt miljø og en herlig treningskultur!

Falkeid Idrettslag har plass til alle! Fotball, håndball, all-idrett, svømming og sykkel.

Soverom
3

Vaskerom

www.askeland-eiendom.no www.askeland-eiendom.no
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Megler: 
Geir Audun Vikse
Geir.Audun.Vikse@dnbeiendom.no
Mobil: 46 85 03 90

Selger/utbygger:

Askeland Eiendomsutvikling AS
v/ Olav Askeland
olav@bygg-askeland.no 
Mobil 90 82 59 90 

www.askeland-eiendom.no
Det tas forbehold om trykkfeil. Den endelige leveransen vil fremgå av kontraktsdokumenter.
Bilder er kun illustrasjon, endringer kan forekomme i videre prosjektering
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