
Mykjetunet
- for en myk familiehverdag 

Vi presenterer 20 nye idylliske familieboliger med spesielt flott og skjermet 
beliggenhet like ved Karmsundet - med nærhet til det meste. 

Vormedal  

80% 
HUSBANK-
finansiering



KORT VEI TIL:

Hakkebakkeskogen
barnehage

Mykje skole

Idrettsanlegg

Bademuligheter

Turområder

Kiwi dagligvarebutikk

Kjøpesentre

Mykjetunet er et spennende boligprosjekt som vil bestå av 
20 innholdsrike boliger kun et steinkast fra nydelige Karm- 
sundet. Her får du et hjem med skjermet beliggenhet i  
familievennlige omgivelser, uten gjennomgangstrafikk. 

Byggetrinnet består av 3 rekker - én rekke består av 5  rekke-
hus, og to rekker med 7 og 8 eneboliger i kjede. Husbank- 
finansiering er innvilget på de 15 eneboligene.

Mykjetunet vil bli en idyllisk oase for hele familien - tilrettelagt 
for at barn skal få en leken og aktiv oppvekst i trygge 
omgivelser og for at de voksne kan være like i nærheten, 
samtidig som de kan nyte stillheten og roen som ellers  
preger det omkringliggende området.  Mykjetunet skal ikke  
bare gi deg balsam for sjelen - vi stiller selvsagt også opp 
med den velkjente Odd Hansen-kvaliteten i alle ledd - høy 
standard, smarte løsninger og en nøkkelferdig bolig som du 
og din familie enkelt kan flytte rett inn i. 

Vi gir deg Mykjetunet!

En start i en rolig ende 
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De nye boligene får sentral beliggenhet på Vormedal, med 
kort vei til butikker, barnehage, skoler, svømmehall og andre 
badevennlige arenaer som Vormedals- og Tuastadvatnet. 
Mykjetunet reises i et attraktivt bo-område som ellers byr på 
mye natur, turområder og turstier i både skog og mark samt 
i det maritime miljø. 

Tunet ligger skjermet og uten gjennomgangstrafikk. Her får 
du kort vei til Mykje skole, Hakkebakkeskogen barnehage og 
Kiwi Vormedal. Fra Vormedal til Norheim kan du også benytte 
egen sykkelsti. Det er samtidig hyppige bussavganger til 
Norheim og Haugesund og ellers kort vei til Oasen storsenter 
og T-forbindelsen. 

Mye tur rundt Mykjetunet 
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Arkitektens estetiske 
redegjørelse
Bebyggelsen på totalt 20 boliger utgjør en kombinasjon av 
rekkehus og eneboliger i kjede. Rekkene er avtrappet for å 
følge terrenget. Boligene er forskjøvet i forhold til hverandre 
for å gi fasadene «liv» og gi boligområdet et variert preg. 
Deler av fasadene trekkes også ut og etablerer en form for 
karnapper for ytterligere å berike fasadeuttrykket.

Arkitektonisk gis bygningene en funksjonalistisk karakter 
med flate tak og et tynt panelt uttrykk i mellom-grå farge. 
Trepanel satt opp både vertikalt og horisontalt, bidrar til 
å gi rekkene et variert uttrykk. Øvrige materialer i fasaden 
blir glassfelt og slette felt som settes i en komposisjon for 
å understreke byggets karakter. Beslagdetaljer, rekkverk og 
lignende gis et sinkfarget uttrykk. Alle boligene får lys fra to 
sider og utvendig oppholdsarealer.

Mykjetunet er tegnet av arkitektkontoret 
Arcasa Arkitekter AS ved arkitekt 
Per Einar Knutsen. Det erfarne 
arkitektkontoret har lang fartstid og er 
involvert i store prosjekter over hele landet.

• Husbankfinansiering 

• Populært og sentralt
   område

• Svært barnevennlig

• Blindvei

• Takterrasse

• Garasje og 
   carport

• Walk-in-closet

• Opptil 4 soverom
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Odd Hansen har gleden av å presentere 20  
flotte og nye hjem, som alle vil bli seksjonerte 
selveierenheter hvor du får skjøte på egen bolig. 
Carport og garasje ligger innenfor egen tomt, 
hvor også boligene får sin egen utvendige bod. 

Uteområdet blir opparbeidet med asfalt på vei 
helt frem til inngangspartiet, samt opparbeidet 
med plen og beplantning. Kjøkkeninnredningen 
inkluderer integrerte hvitevarer som komfyr, kjøle- 
skap og oppvaskmaskin. Den balanserte ven- 

tilasjonen med varmegjenvinning gir et sunt og 
energibesparende inneklima. Boligene leveres med 
parkett i alle oppholdsrom. Hovedsoverommet vil 
dessuten få et egen walk-in-closet. På badene 
blir det vegghengte toaletter og fliser på gulv 

og i dusjsoner. Alle 20 boligene har terrasser på 
bakkeplan, samt at noen av dem også får egen 
takterrasse. Hver kjøper får utlevert nøyaktig leve- 
ransebeskrivelse for sin bolig. Vi tar forbehold om 
mindre justeringer av tegninger og beskrivelser.

Boenhetene

IllustrasjonsbildeIllustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde
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Fasade mot vestFasade mot øst
Fasade mot nord

Fasade mot sør44-A

Rekke A
 5 rekkehus

44-B 44-C 44-D 44-E

1312



BOLIG 44-A til 44-D
Soverom: 3 (4) 

Bruksareal bolig: 101 m² 

Utebod: 5 m² 

Terrasse: 17/18 m² 

Carport

Rekke A
 5 rekkehus

Rekke 

A Krossnesvegen

1. etg 2. etg
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Leke- og
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Ren.

Ren.
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BOLIG 44-E
Soverom: 3 (4) 

Bruksareal bolig: 101 m² 

Utebod: 5 m² 

Terrasse: 30 m² 

Carport

Rekke A
 5 rekkehus

Rekke 

A Krossnesvegen
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Rekke B
8 eneboliger i kjede

Fasade mot vest Fasade mot nord Fasade mot sør

Fasade mot øst
46-A 46-B 46-C 46-D 46-E 46-F 46-G 46-H
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BOLIG 46-A til 46-H
Soverom: 3 (4) 

Bruksareal bolig: 114 m² 

Utebod: 5 m² 

Terrasse: 21 + 22 m² 

Garasje: 17 m² + carport

Rekke B
8 eneboliger i kjede

Rekke 

B

Krossnesvegen

1. etg 2. etg
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Leke- og
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Leke- og
friareal

Ren.

Ren.
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Fasade mot nord Fasade mot sørFasade mot vest

Rekke C
 7 enebolig i kjede

48-A 48-B 48-C 48-D 48-E 48-F 48-G
Fasade mot øst
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BOLIG 48-A til 48-G
Soverom: 2 (4) 

Bruksareal bolig: 112 m² 

Utebod: 5 m² 

Terrasse: 13 + 23 m² 

Takterrasse: 19 m²

Garasje: 17 m² + carport

Rekke C
 7 eneboliger i kjede

Rekke 

C

Krossnesvegen

1. etg 2. etg
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Leke- og
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Mykjetunet
- skog, mark, vann og deg
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Ingen overraskelser
Et av våre viktigste mål er at du som  
kunde skal gjøre et trygt og godt kjøp.  
For å nå dette målet gir vi deg åpenhet 
og ærlighet gjennom hele byggeprosessen. 
Hverken du som kunde eller vi som  
leverandør er tjent med overraskelser.

Tilpasning
Det kan gis anledning til å sette preg 
på planløsning av boligen.

Innredning
Det kan gis anledning til å sette preg 
på boligen i form av egne ønsker for 
kjøkken, bad og elektro.

Din trygghet
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Godt håndverk er vårt l ivsverk!

Overflater
Det blir egen presentasjon av parkett, 
maling mm. Dette er siste punkt som 
skal avklares før dere kan lene dere trygt 
tilbake og glede dere til å flytte inn i ny 
bolig.

Verdivurdering av bolig
Når du bygger eller kjøper bolig med Odd 
Hansen, skal du kanskje selge din eksis-
terende husstand. Da kan det lønne seg 
med en verdivurdering av boligen før salg. 
Odd Hansen har fordelaktige avtaler med 
et meglerkontor som sikrer deg en verdivur-
dering, helt gratis.

Flyttehjelp
Vi vet svært godt hvor mye arbeid det 
kan være å flytte inn i ny bolig og ønsker 
derfor å hjelpe til litt på veien. Nettopp 
derfor får alle som bygger bolig med oss 
låne vår Odd Hansen flyttebil og et eget 
flytte-kit for å gjøre også flytteprosessen 
litt enklere.

Illustrasjonsbilde
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Sundvegen 20, 4250 Kopervik
Telefon: 982 66 260

E-post: post@oddhansen.no

www.oddhansen.no

Hilde Trondsen
Selger bolig

412 50 565 
hilde@oddhansen.no


