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Ved sjøen like ved Bersagel ligger flotte fritidsboliger med nydelig beliggenhet.
Dette er for deg som ønsker kort vei til landstedet ditt - ja, for at du skal kunne kjøre eller ta båten

til hytten bare for en ettermiddag eller kveld.

Velkommen

BS
BERSAGEL SØR



M ed bare 20 minutters 
kjøring fra Sandnes sentrum gjør 
vi dette mulig. Feltet består av 53 
fritidsboliger. Her får du innlagt 
kommunalt vann- og avløp, strøm, 
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varme i gulv på bad og parkett. 
Hyttene er vinterisolert og klar for 
bruk hele året. I tillegg får du fast 
båtplass og naust ved sjøen. Feltet 
har en solrik beliggenhet, og tilbyr 

fantastisk sjøutsikt for alle. 
Panoramautsikten mot Ådnøy,  
Høle og Bersagel er upåklagelig, 
nærheten til sjøen likeså.

Ettermiddagsbolig
Fritidsboligene på Bersagel Sør har en fantastisk panoramautsikt over sjø, øyer, holmer, 

Ryfylkefjellene og båtliv. De har også en fantastisk beliggenhet midt i nydelig og vill natur, og med 
umiddelbar nærhet til sjøen. Tilgjengeligheten gjør disse fritidsboligene meget anvendelige.



Lutsi vassdraget

Småbåtanlegg

Badeplass

Solgte

Livet ved sjøen
Fritidsboligene ved Bersagel er planlagt for at du og din familie skal trives. Her kan dere tilbringe lange  

sommerdager i hengekøyen, på terrassen, i solen, eller kose dere sammen med familien med bærplukking,  
fiske og bading. Vi kan iallefall, med hånden på hjertet si, at alt ligger til rette for at dere kan bruke  

tiden på dere selv og familien, og virkelig nyte dagene.

E  tter flere år med nitidig 
planlegging og erfaringer fra 
tidligere prosjekter, har vi nå funnet 
en løsning som fungerer optimalt. 
Et viktig element for oss er at alle 

som kjøper fritidsbolig her, skal  
få gode utsikt- og solforhold. 
Således er plasseringen av fritids-
boligene veloverveid. Med tanke 
på utforming og plassering  

i terrenget har det vært avgjørende 
at feltet skal fungere som en helhet. 
Med sin naturlige skråning ned mot 
sjøen, er det lagt til rette for en rolig  
og behagelig stemning.
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Intimt og lunt
Hyttemodellene har forskjellige lekre detaljer. Noen har eget innglasset overbygg, 

plassert med tanke på optimale utsiktsforhold, i ly av vær og vind.
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Egen badeplass
Det er opparbeidet en flott badeplass i en lun vik, med flere sittegrupper.  

I forlengelsen er det solrike svaberg, turområder og gode fiskeplasser. 



F ritidsboligene går i ett med 
naturen, og plasseringen i landskapet 
gir optimale sol og lysforhold, også 
inne. De store og åpne vindus- 
flatene gjør hyttene lyse og trivelige. 

Trivsel
Her kan du nyte solnedganger  
og stjerneklar nattehimmel. Lyset 
og luftigheten drar naturen inn  
i hytten, og overgangen mellom ute 
og inne viskes ut. Når hyttene er 

nøye plassert og diskret skjermet fra 
andre, gis det lite innsyn,  
og en god følelse av privatliv.
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Arkitektens tanker
Ambisjonene har vært å skape et hyttefelt hvor en oppnår et harmonisk og helhetlig preg.

H ensyn til terreng,  
utsikt, sol og lys, lune terrasser  
og god utnyttelse er viktige aspekt  
ved utformingen av fritidsboligene.  
I tillegg deltar hver fritidsbolig i en 
helhet som bindes sammen av felles 
proporsjoner, materialbruk, detaljer 
og fargevalg. Vi ser med stor glede 
på gamle sørlandsbyer, setergrender, 

gamle italienske landsbyer osv. 
Til dere som får gleden av å etablere 
dere på Bersagel Sør: Lykke til med 
ny fritidsbolig. Vi har prøvd  
å tilrettelegge området og fritids-
boligene slik at du og din familie 
skal ha gleden av området i mange 
år fremover. Etter utbyggingen er 
det opp til den enkelte hytteeier/ 

velforening å ivareta sin fritidsbolig. 
Vi henstiller dere til å etterfølge 
våre intensjoner og lojalt følge de 
premisser som er lagt. 
 
Bent Eddie Lie, arkitekt
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Gjennomtenkte detaljer
Hver fritidsbolig deltar i en helhet som bindes sammen av felles proporsjoner, 

materialbruk, detaljer og fargevalg. Hytteområdet fremstår som et kvalitetsområde.



Gode opplevelser
Så langt unna bylivet, allikevel så nær. Fritidsboligene ligger i et av distriktets 

mest spennende områder, med de gode naturopplevelsene like utenfor døren din.

M ed Sandnes sentrum bare 
20 minutter unna har du alt du 
trenger. Turen til Hommersåk tar 
15 minutter og på Høle, 5 minutter 
unna, finner du landhandelen.  
Men det er allikevel ikke nærheten 
til servicetjenester som er det  
viktigste. Her er det naturen som 
står i sentrum. Fritidsboligen din er 
et perfekt utgangspunkt for turer i 
skog og mark. Med flere oppmerkede 
stier, kan du oppleve mange fine 
dager rundt og på toppen av de 
nærliggende fjellene. 
 
Bersagel er også flott dersom du 
liker deg på sykkelsetet. Runden 

rundt Hommersåk tar deg kanskje 
en drøy time. Her er også 
mulighetene til stede om du vil ut  
i naturen med din mountainbike. 
Området er rikt på både fugle- og 
dyreliv, så ikke bli overrasket hvis 
du en tidlig morgen ser et rådyr 
sprette like ved hytten din, eller hvis 
du ser spor etter en rev.

En like viktig del for deg som skal 
ha fritidsbolig her, er selvfølgelig 
nærheten til sjøen. Et perfekt  
utgangspunkt for oppdagelsesreiser 
til små holmer og øyer i ryfylke- 
bassenget, eller til vågen i  
Hommersåk for en matbit.  

For gjester så er alltid Lysefjorden 
verdt et skue, likeså Prekestolen 
først fra sjøen, og dagen etter 
til fots. Eller hva med en båttur 
til Stavanger under Gladmaten? 
Gjestebryggen har også plass til 
dine venner, så her kan de legge 
til med seilbåten sin og ta turen til 
fritidsboligen på lunsj eller middag. 
Mulighetene er uansett mange og 
etter sigende så skal fisken bite godt 
like ved Ådnøy.
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Solide fasader
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Alle illustrasjoner er kun ment som illustrasjoner. Perspektiver, tegninger og fotos er kun ment å gi inntrykk av en 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. Dersom det er avvik mellom endelig leveranse- 
beskrivelse og tegninger i prospektet, er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder.

Flere suksesshistorier
Favoritthytten har lang erfaring med utbygging av fritidsboliger og utvikling av områder. Vårt  
suksessprosjekt Ådneram Fjellgrend er blitt meget positivt mottatt med tanke på både planlegging, 
arkitektur og bruk av naturlige materialer. Prosjektet ved Bersagel tar utgangspunkt i de samme 
høye krav vi setter for å oppnå det alle beste resultat for deg! 

Megler:
Helge Stangeland
954 57 771
helge.stangeland@em1sr.no

Megler:

Jan Einar Thesen
917 03 533
jan.einar.thesen@em1sr.no

For ytterligere informasjon kontakt:




