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Roa ner - her
bor du godt
Noen ganger er det bare sånn at alt stemme. 
Det håper vi også at det gjør for deg, hvis du 
velger å bli beboer i Stemmenmarka.

Lykken må du selv sørge for, men vi kan love deg at her er alt på stell. 
Stemmenmarka er for deg som vil bo på kanten av Bryne med tilgang til alt 
du trenger - og alt du ikke trenger, men som du kanskje vil ha. 

Roa ner – med ekstra armslag
Dette prosjektet er definitivt for deg som søker et boområde med litt ekstra 
armslag både for deg og dine, men med kort vei til sentrum, butikkhandel, 
Bryne sine hjemmekamper og turområdene rundt Eivindholdstjørn.

Så roa ner - onna høge himmel – for her vil du bo godt!
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“I Stemmenmarka har arkitektene og utbygger Boligpartner fokusert  
på å skape boliger med spennende arkitektur, gode romlige kvaliteter  

og god fleksibilitet slik at boligen er levedyktig i alle livets faser. “

    Espen Thunes / Boligpartner

BKS-2

Eivindsholtjørn

Høghuset
Jæren

Bryne vgs

M44
kjøpesenter

Bryne 
Stadion

Rema 1000

BRØYTVEGEN

Illustrasjonsbilde. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen.
Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert. Naboeiendommer vises 
i enkelte illustrasjoner. Dette for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kanforekomme. 
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Fra BF3-feltet

På kanten av Bryne – 
med kort vei til by og land –

 ligger Stemmenmarka!

98
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Roa ner - fa 
minutter utenfor 
sentrum
Stemmenmarka er prosjektet for deg som også 
liker å skru på hvilepulsen innimellom å ta turen 
inn til byen på kafé eller til nærområdene rundt.

Roa ner – i sentrum
Bryne sentrum er et koselig sted å stoppe opp - stort nok til 
å være en by, men likevel lite nok til å være sjarmerende og koselig. 
Sentrum byr blant annet på spennende butikker, bakeri og spisesteder. 
M44 er med sine over 70 butikker er en favoritt for mange. Og skulle 
du ønske enda større tilbud er jo toget rett i nærheten.

Roa ner – i naturen 
Fra boligen din i Stemmenmarka  er veien kort til den usjenerte natur-
perlen Eivindsholtjørn som vi er velsignet med her ute. Hefra  vil du 
også finne utallige muligheter for løping, rekreasjon eller hva du ellers 
måtte finne på.
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“Handleglede er mer enn et ord, det er en opplevelse. I over 15 år har M44 vært  
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 oss. For å handle, selvsagt, men 
også for å treffe kjente, ta en kopp kaffe, en matbit, en drøs. “

Kjøpesenteret M44 

Eli Ulveseter / Senterleder M44
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Fra BF3-feltet

Kanskje er det her du skal “roa ner” med en  
god film, popcorn og en stor pose med snacks?
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“Vi har tegnet en hageby som man føler man er en del av, 
og boliger man gleder seg til å komme hjem til. 
Boligene skal være robuste og fleksible i forhold til ulike gruppe men-
nesker og ulike livsfaser.“
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Eller kanskje det frister 
mer med en Latté i hånda 
og utsikt til Bryneånå eller 

Kaizers plass?
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Roa ner - 
i en splitter  
ny bolig

Ingenting slår følelsen av å komme inn i en 
splitter ny bolig som man har spinket og spart 
til i lang tid  – og da gjerne sammen med sin 
bedre halvdel. Det er nå fremtiden starter!

De fem 120 kvm store boligene i rekke, signert Boligpartner, er spesielt planlagt  
og tegnet for gi deg en best mulig start på boliglivet. 

Fra p-plassen din foran boligen kommer du inn i éntréen i første etasje. Her finner du 
både en praktisk garderobeløsning og et gjestetoalett. Videre innover til allrommet 
passerer du også et soverom og et praktisk vaskerom. Allrommet – stue og kjøkken –  
er stort og åpent med vinduer mot vest og direkte utgang til hagen. Her har du også  
en sportsbod for oppbevaring av grillen og annet hageutstyr. 

Oppe i andre etasje kommer du til stue nummer to i huset – det som nok populært 
kalles for tv-stue. I denne etasjen finner du tre soverom, et godt bad og en hendig bod 
for litt ekstra oppbevaring. Og fra tv-stuen tar du turen direkte ut på den vestvendte 
balkongen når sola står inn. Kos!

Illustrasjonsbilde. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en delav standardleveransen. 
For endelig leveranse - se romskjema/leveransebeskrivelse eller snakk med salgsansvarlig.
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Illustrasjonsbilde. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen.
Øvrige bygg, beplantning, vegetasjon og fellesarealer er ikke endelig prosjektert. Naboeiendommer vises i enkelte illustrasjoner. 
Dette for å vise prosjektets beliggenhet i forhold til eksisterende bygninger. Avvik kanforekomme. 
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Illustrasjonsbilde. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en delav standardleveransen. 
For endelig leveranse - se romskjema/leveransebeskrivelse eller snakk med salgsansvarlig.

Roa ner – med hage, sports-
bod og grillplass i sør
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Boligen leveres men den flotte kjøkkenmodellen Uno Palett i nordisk 
design fra Sigdal-kjøkken. Modellen finnes i en rekke ulike farger og du 
får selvsagt mulighet å velge den fargen som passer best i din bolig!

Illustrasjonsbilde. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en delav standardleveransen. 
For endelig leveranse - se romskjema/leveransebeskrivelse eller snakk med salgsansvarlig.
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Glem tv-stuen! I andre etasje er det ingenting som frister mer enn å sitte 
ute på balkongen med ei god bok eller noe godt i glasset når sola varmer.ill
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n Illustrasjonsbilde. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en delav standardleveransen. 
For endelig leveranse - se romskjema/leveransebeskrivelse eller snakk med salgsansvarlig.
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Illustrasjonsbilde. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en delav standardleveransen. 
For endelig leveranse - se romskjema/leveransebeskrivelse eller snakk med salgsansvarlig.
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Arkitektene
har ordet

Så fint at du liker prosjektet vårt her i Stemmenmarka. 
Vi er et erfarent team med arkitekter og ingeniører
som har utviklet disse boligene og planlagt alt til 
hver minste lille detalj. Så nå håper vi at du finner  
akkurat den boligen som passer dine behov og  
drømmer. Ikke tenk på tekniske krav og forskrifter – 
vi garanterer at alt dette er ivaretatt her i BKS2.
 

Å kjøpe et nytt hjem i Stemmenmarka handler om fremtiden din. Du fortjener at  
veien dit er både trygg og forutsigbar. Derfor vi ønsker også å følge deg tett helt fra 
du bestemmer deg for hvor du ønsker å bo til lenge etter at du har skapt ditt nye hjem 
her på kanten anv Bryne by. Akkurat slik BoligPartner har gjort det for tusenvis av 
andre boligkjøpere fra nord til sør.

Norges største fagmiljø innen trehusbygging er samlet her hos oss.  
Nå er vi klare til å jobbe for deg her i Stemmenmarka.
Velkommen til oss! 
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Illustrasjonsbilde av boligene. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er en delav standardleveransen. 
For endelig leveranse - se romskjema/leveransebeskrivelse eller snakk med salgsansvarlig.
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Roa ner - 
i det apne
landskap
Et godt boområde skal også ha gode 
rom mellom boligene. Den helthetlige  
tanken gjelder derfor også for hvor 
man parkerer, hvor man sitter og hvor 
man leker. De små møtene i hverdagen.  

BKS-2

BKS-2

1.
2.

3.
4.

5.

I Stemmenmarka har landskapsarkitektene i Eika Landskap jobbet 
hardt for å skape gode møteplasser og gode opplevelser når man går 
gjennom boområdet. Med innslag av vann, lekeplasser og et koselig 
grillsted vil beboerne i Stemmenmarka få mye glede av  
fellesområdene hele året. Velbekomme! 

Parkering
/Carport

Parkering
/Carport

Lek / Amfi /  
Grillplass
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Hageside

Hovedinngang

Plantegning
ca 125 m2 

inkl. sportsbod  
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AVSTANDER
Eivindholstjørn ...............................................................250 m
Bryne stadion .................................................................1,4 km

VARER/TJENESTER
Bryne sentrum .............................................................. 2.4 km
M44 .............................................................................. 2.8 km
 
TRANSPORT 
Til buss (til fots) ..............................................................8 min
Til bussholdeplass (med bil) .........................................5 min
Til togstasjon (med bil) .................................................5 min

BARNEHAGE/SKOLER
Espira Ree barnehage .................................................. 1,8 km
Trollongane barnehage (0-6 år) ................................2.0 km 
Austbø barnehage ........................................................2,1 km 

Hognestad skule (1-7 kl.) ............................................ 2.3 km
Bryne skule (1-7 kl.) ..................................................... 2,4 km
Bryne ungd. skule (8-10 kl.) ....................................... 2,9 km
Bryne videregående skule ........................................... 2,4 km

TUROMRÅDER
Eivindholstjørn ...............................................................100 m  
Frøylandsvannet ........................................................... 1,8 km

SPORT
Time hallen ....................................................................1.9 km
Rossaland idretsanlegg ................................................... 2 km
Bryne tennisklubb  .......................................................2,0 km

SATS Bryne ...................................................................1.9 km
Club Athletic .................................................................2,1 km

NÆRBUTIKKER
Rema 1000 Håland ...................................................... 700 m
Kiwi Bryne Torg ............................................................ 2,5 km

Bryne sentrum .............................................................. 2.4 km
M44 .............................................................................. 2.8 km

Håland Apotek ............................................................. 700 m
Vitusapotek M44 ........................................................ 2,6 km

Bryne Vinmonopol ....................................................... 2.6 km

Narvesen Bryne j.b. st. ................................................. 2.4 km

Esso Bryne .................................................................... 2,4 km
Shell Select Bryne ........................................................... 3 km

*Kapasitet i skole og barnehage må den enkelte selv undersøke med kommunen eller direkte med skole og/eller barnehage. 
Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjørbare vei.
Stemmenmarka eller utbygger kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Roa ner -
alt er i naerheten
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Roa ner - utbygger
har lang erfaring

BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger til hele landet og har nær 30 års fartstid som norsk  
boligbygger. Siden etableringen har selskapet realisert mer enn 8 000 boligdrømmer for kunder rundt i hele landet. I dag  

har de passert 50 salgskontorer bestående av egeneide distriktskontorer som satser lokalt - også her på Bryne.

På kanten av Bryne – 
med kort vei til sentrum – 

ligger Stemmenmarka!
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Lave kjopsomkostninger 

Ved kjøp av brukt selveierbolig må man betale dokumentavgift på 2,5 %
 til staten som beregnes av hele kjøpesummen. Ved kjøp av helt 

ny selveier-bolig beregnes imidlertid dokumentavgiften kun av tomteverdien, 
og ikke av hele kjøpesummen. Med andre ord får du vesentlig lavere kjøps-

omkostninger ved å kjøpe ny/prosjektert bolig.

Lovfestet garanti

Ved kjøp av ny bolig har du en lovfestet
garanti på 5 år (bustadoppføringslova § 12), og dermed et sterkere

rettsvern enn om du kjøper brukt bolig. Ny bolig i Stemmenmarka gir  
deg også høyere teknisk standard. Dette for eksempel i form av bedre 

isolasjon  i vinduer, vegger og tak. I tillegg får du balansert 
ventilasjon,  flere el-uttak, brannsikringstiltak m.m.

Snakk med salgsansvarlig for å vite mer.
3D VISUALERING FORBEHOLD: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, 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 leveransebeskrivelse 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.

Trenger du hjelp 
med finansering? 

 

BoligPartner samarbeider med Sparebanken Vest. Sammen med en av deres rådgivere, 
finner du en god løsning som er tilpasset din økonomi og ditt behov. Snakk med våre  

bankansvarlige for å fnne en løsning som gjør at du kan kjøpe i Stemmenmarka.

Eirik Nebdal Haver
Banksjef  •  Tlf. 948 27 797 
E-post: eirik.haver@spv.no

Gerd Joa
Senior Rådgiver  •  Tlf. 952 65 800  

E-post: gerd.joa@spv.no

Fordeler ved å 
 kjøpe nytt
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stemmenmarka.no

VELKOMMEN ET LANDSKAP AV BOMULIGHETER  
–  SNAKK MED OSS FOR Å FINNE DIN DRØMMEBOLIG!  

Espen Thunes
Mobil: 911 03 100
E-post: espen.thunes@boligpartner.no




