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«Him» er Haugesund. Nærhet til sentrum og sjøen ble 
utslagsgivende da Silje og Joachim skulle finne seg 
bolig i hjembyen. – Jeg ble straks veldig interessert 
og overbevist om at dette var bra, forteller Silje om 

leilighetskjøpet i Smedasundet 1.

– Det skal bli godt å 
«komma him»
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Silje Luzia Rødeseike jobbet inntil nylig som 
rådgiver for politikk og kommunikasjon i 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
på Vestlandet, med Florø som arbeidsplass. 
Samboer og offshoreingeniør Joachim 
Myre Strømme arbeider på plattformen Os-
eberg C for selskapet Baker Hughes. 

– Vi har bodd mange ulike plasser de siste 
10 årene, så nå skal det bli godt å komme 
hjem til byen hvor vi begge har familie og 
gode venner, forteller Joachim. 

– Det har vært utrolig bra med ulike impul-
ser, folk og steder, men jeg er enig at tids-
punktet for å flytte hjem passer bra nå. Det 
skal bli fint å ha venner og familie i nærhe-
ten og ta del i interessante nye muligheter 
i Haugesundregionen. Vi er jo glad i byen 
vår, smiler Silje. 

«LET’S GO!»
Hjemflytterne har kjøpt seg leilighet helt 
nede ved sjøkanten like sør for Haugesund 
sentrum, nærmere bestemt i 2. etasje i før-
ste byggetrinn av Smedasundet 1.

– En dag på vei til jobb, på båten mellom 
Florø og Bergen, så jeg tilfeldigvis en 
annonse for boligprosjektet på nett. Det 
virket såpass spennende at jeg meldte meg 
opp for å motta nyhetsbrev om prosjektet, 
mimrer Joachim. 

Dagen før salgsmøtet i februar i fjor 
brifet han kjæresten. Hun falt pladask for 
boligene like ved sundet, som blant annet 
har eget utendørs og oppvarmet basseng 
for prosjektets beboere. 

– Jeg ble straks veldig interessert og over-
bevist om at dette var bra og noe som vi 
har sett etter. «Let’s go» var min umiddel-
bare respons, innrømmer Silje. 

MYE Å GLEDE SEG TIL
Det Joachim falt for var leilighetens 
beliggenhet med nærhet til sjøen og 
sentrum. Planen for selve området var 
også med på å forsterke inntrykket av at 
dette var det rette for dem. 

Illustrasjonsfoto: Odd Hansen

• 150 leiligheter

• 7 bygg

• Kaipromenade

• Utendørsbasseng

• Sjøutsikt 

• Lave  
  bokostnader 

• Vannbåren  
  gulvvarme 

• Boligsalgs- 
  forsikring
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– For oss var det viktig å komme litt opp 
fra bakkenivå og få den fine sjøutsikten 
til sundet. Terrassen er også vendt mot 
både sør og vest, noe som legger til 
rette for maksimal utnyttelse av fine 
sommerdager. 

Hva ser så paret mest frem til ved å 
flytte inn i Smedasundet 1?
– Å flytte inn i en ny leilighet der vi har 
fått frie tøyler til å velge det designet vi 
ønsker å ha for å sette vårt personlige 
preg. Både når det kommer til planteg-
ning, kjøkken og bad, samt de små tin-
gene som lys og punkter. Så veier det 
også tungt at det selvfølgelig blir godt å 
«komma him», erkjenner Joachim. 

– Det er mye å glede seg til. Det skal bli 
fint å få sitt eget hjem, noe som man eier 
selv og slipper å leie. Det å være tett på 
prosessen og få være med å skape et 
hjem, akkurat slik vi vil ha det, er veldig 
gøy, sier Silje og legger til: 

– Det blir fint å kunne «bo seg inn» der 
også. Ser spesielt frem til å sitte på terras-
sen med et glass vin eller en morgenkaffe 
og se på båtene som kommer og går.

INSPIRERT AV KYSTEN
Hva gjelder valg av materialer og farger 
har duoen hatt kysten som inspirasjon.

– Kjøkkenet domineres for eksempel av 
naturlige materialer som lys eik, petrole-
umsblå og en mørkgrå steinplate, røper 
Silje.  

Avslutningsvis forteller hun at det 
er samboeren som har stått for 
anskaffelse av leilighetens «elektroniske 
duppeditter».

– Han var på det tilvalgsmøtet uten meg, 
så jeg tror ikke vi kommer til å mangle 
noe på det området, smiler Silje. 

KYST INNE OG UTE: 
I utvelgelsen av 
materialer og farger 
i leiligheten sin har 
samboerparet latt seg 
inspirere av kysten. 

ODD HANSEN BOLIV
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8 av dem er allerede solgt, og finansieringsløsningene for de 
flotte boligene på Stortu er mange. Nesten like mange som 
antallet ulike boligtyper som skal bygges, med skjermet og 

landlig beliggenhet på vakre Torvastad. 

Stortu – boliger for alle
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Boligprosjektet Stortu på Torvastad har vi gitt 
slagordet «Boliger for alle». Grunnen er såre enkel: 
Her kan alle finne en boligtype som passer sine 
preferanser og livssituasjoner. Stortus 22 boliger 
vil nemlig bestå av både lekre leiligheter, trivelige 
tomannsboliger og enestående eneboliger. 

Størrelsene på boligene varierer fra det moderne 
terrassebyggets leiligheter på 76 og 89 kvm til 
eneboligen på hele 176 kvm. Foruten akkurat 
denne eneboligen kan de resterende boligene bli 
dine med husbankfinansiering. 

INGEN BOLIG OVER 3.174 KR PR. MND.
Med utgangspunkt i laveste fastrente pr. april 
2019, på kun 1,55 prosent, innebærer husbank-
finansiering en månedspris på bare 2.379 kr for 
både leilighetene og tomannsboligene. 

Frister det mer med enebolig, gir samme 
renteutgangspunkt en månedspris på 2.617 kr 
for eneboligene i rekke og 3.174 kr pr. md. for de 
frittliggende eneboligene. 

NYE, NØKKELFERDIGE BOLIGER TIL ALLE: Velg 
mellom terrasseleiligheter, frittliggende eneboliger, 
tomannsboliger og eneboliger i rekke.

ODD HANSEN BOLIV
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FINANSIERING SOM ÅPNER NYE DØRER
Ved kjøp av bolig på Stortu kan vi også tilby vår 
egen fleksible finansieringsløsning – Døråpner. Enkelt 
beskrevet går løsningen ut på at du starter med å 
leie boligen av oss. Deretter ser du boligens kjøpspris 
synke måned for måned, år for år, helt til du kjøper den 
til avtalt pris av oss i Odd Hansen. 

Er du for eksempel i etableringsfasen, kan Døråpner 
raskt fremskynde boligdrømmen i og med at fordels-
prisen legges opp til å utgjøre 15 prosent egenkapital 
etter fem år i boligen, ved forventet markedsutvikling 
på 2,3 prosent. 

FORDELENE MED Å KJØPE NYTT
Som det alltid er ved kjøp av splitter ny bolig fra Odd 
Hansen, trenger du ikke delta i noen heseblesende bu-
drunde om du har funnet din favoritt blant de 22 på 
Stortu. Boligene selges til fastpris. Dessuten betaler du 
bare dokumentavgift på 2,5 prosent av tomteverdien, 
og ikke 2,5 prosent av boligens verdi som ved kjøp av 
bruktbolig. 

Og er du usikker på om du får solgt din nåværende 
bolig, tilbyr Odd Hansen også salgsgaranti av den når du 
kjøper ny bolig av oss. En salgsgaranti som innebærer 
at vi dekker rentene på det huslånet du har i dag, med 
inntil kr 10.000,-/mnd. i maksimalt 12 måneder.

4 STK. TOMANNSBOLIGER Skråhimlig i stue i 
tomannsboligene. 

6 STK. TOMANNSBOLIOGER I REKKE.
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Hele 120 personer tegnet seg opp på interesselisten 
for Bringedalstunet i Tysvær. Da boligprosjektets 
20 leiligheter kom for salg i oktober 2017, ble de 
revet bort – 17 av dem på under 26 timer.

Rekordpopulære 
Bringedalstunet

ODD HANSEN BOLIV
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Etter å ha bygget boligprosjektet Ut-
sikten i Aksdal, visste Odd Hansen 
at interessen for leiligheter sentralt i 
Aksdal var stor. At mange var aktivt 
nysgjerrige i forkant av lanseringen av 
Bringedalstunet kom derfor ikke som 
noen kjempeoverraskelse på bolig-
byggerselskapet. 

Men at så mange som 120 tegnet seg 
opp på interesselisten var imidlertid 
langt flere enn forventet. Og at nær-
mest alle leilighetene fikk eiere etter 
bare et døgn ute på markedet, knuste 
alle forhåndsspådommer. 

– Dette bekrefter selvsagt at mange 
vil bo sentralt i Aksdal, og at det er et 
oppdemmet behov for leilighet her, 
sier daglig leder i Odd Hansen pro-
sjekt, Kjetil Alvheim.

Med salgsargumenter som store, 
overbygde og sørvendte terrasser, 
smarte og velprøvde planløsninger 
og veldig kort vei til alt Aksdal har å 
by på, bygges Bringedalstunet akku-
rat nå rett øst for Tysværtunet. 

Går du gjennom kulturhusets hoved-
inngang, forbi biblioteket og ut på 
andre siden, ligger prosjekttomten 
på andre siden av Aksdalvegen. De 
20 leilighetene vil ha stor variasjon i 
størrelse, med henholdsvis 90, 116 og 
hele 135 kvm.

Bringedalstunet er tegnet av arkitekt- 
kontoret Brekke Helgeland Brekke. 
Med dette boligprosjektet videre-
fører Odd Hansen sitt mangeårige 
og grundige utbyggerarbeid og gir 
kjøperne alt av selskapets kvaliteter 
i leilighetene, som alle strekker seg 
over ett plan.

Rekordpopulære 
Bringedalstunet
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Byggeskikkprisen utdeles årlig av hovedutvalg teknisk og miljø i 
Karmøy kommune. Vinneren kåres med bakgrunn i følgende kriterier: 

«Oppført nybygg som både er arkitektonisk gode i seg sjøl, og som 
samtidig er godt tilpasset det eksisterende miljøet. Prisen kan også 
tildeles den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger 
og bygningsmiljø. Det tas særskilt hensyn til byggetekniske løsninger 
som er positive med tanke på miljøvern, herunder blant annet valg av 
materiell og energiøkonomi.»

VELDIG STOLTE
I konkurranse med fire andre flotte boligprosjekter i Karmøy kommune, 
ble byggeskikkprisen altså tildelt byggherre Odd Hansen for rekkehus-
prosjektet Åkrasanden Atrium, tegnet av sivilarkitekt MNAL Jan Ove 
Bjørheim hos Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS. 

Daglig leder i Odd Hansen AS, Børge Andersen, var en glad og stolt 
mann da Haugesunds Avis tok en prat med ham like etter tildelingen.

– Det er kjekt å vinne, og vi er veldig stolte. Vi fokuserte på å tenke nytt 
og annerledes, og videreutviklet atriumhus. Her kan folk få lekroker 
og nyte utsikten i forskjellige retninger. Seks av de sju boligene ble 
solgt med en gang. Vi har lagt stor vekt på at boligene er mest mulig 
vedlikeholdsfrie, fortale han avisen.

Odd Hansens boligprosjekt Åkrasanden Atrium 
er tildelt Karmøy kommunes byggeskikkpris. 
– Noe lignende har hittil ikke vært bygget i 
distriktet, begrunner juryen.

Odd Hansen 
vant pris for 
«unikt prosjekt»

ODD HANSEN BOLIV
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– NOE LIGNENDE HAR IKKE VÆRT BYGGET
Juryens begrunnelse for tildelingen:

Rekken består av sju vinkelformede eneboliger på 
to plan. Mot gaten trappes rekken ned av volumer 
for carporter og boder.   Eneboligene er organisert 
diagonalt i forhold til hverandre. Volumene i de 
to etasjene har mange diagonale vinkler. Slik 
utgjør rekken en påfallende og spennende visuell 
helhet.   Den minimalistiske stilen skjemmes ikke av 
inkonsekvent volummarkering og linjeføring. Men 
den tidstypiske materialbruken vil nok kunne by på 
vedlikeholdstekniske utfordringer.

Mellom enhetene og i vinkelen mellom hver enhets 
fløyer dannes det skjermende uterom. Uterommene 
på begge plan har nær forbindelse med interiørene og 
delvis utsikt til stedets attraksjon: Havet. Måten å set-
te enhetene sammen på har hatt en praktisk pris for 
planløsningene. De diagonale vinklene i interiørene kan 
stille spesielle krav til møbleringen. Likevel synes forde-
lene ved å sette rekken sammen slik langt å dominere.

Noe lignende har hittil ikke vært bygget i distriktet. 
Slik er prosjektet en nyhet. Rekken er tegnet av pro-
fesjonelt arkitektfirma. Dermed har man oppnådd å 
utvide bygningstypologien i vårt område i en tid hvor 
tett og lav bebyggelse er særlig aktuell.
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Vi kjenner alle uttrykket Ola 
Nordmann som blir brukt om den 
typiske nordmannen. Begrepet 
Olabukse er også viden kjent og 
brukes om bukser som er laget 
av dongeri eller annet kraftig og 
solid stoff – brukt av folk flest. 
 
Vi viderefører den positive Ola-
betegnelsen gjennom godt hånd- 
verk, solide leveranser og ved å 
tilby markedets mest prisgunstige 
eneboliger – tilpasset folk flest.

BYGGES PÅ 3 MÅNEDER
Olahus-serien består av åtte 
ulike eneboliger som våre arki-
tekter og ingeniører sammen 
har utviklet. Utseendemessing 
er modellene basert på kjen-
te og kjære fasadeuttrykk samt 
velprøvde planløsninger som 
fungerer i praksis. Stikkord i ut-

viklingen har vært forenkling 
og standardisering, noe som gir 
en mye smartere produksjon og 
dermed fører til uslåelige priser. 

For å oppnå dette har vi også ut-
viklet en ny og meget kostnads-
effektiv prosess som gir oss full 
kontroll over alle ledd i produk-
sjonen. Dette gir høy kvalitet og 
en unik oversikt over alle kost-
nader, noe som til slutt kommer 
deg som kunde til gode. 

Vi i Odd Hansen har som mål at 
du som kjøper av et Olahus skal 
kunne flytte inn i det nye hu-
set ditt bare 3 måneder etter at 
grunnmuren står ferdig. Denne 
korte byggetiden er også noe 
vi har oppfylt på mange av våre 
Olahus-leveringer til nå. 

Husserien Olahus fra Odd Hansen består av markedets mest 
prisgunstige eneboliger. Byggingen av et Olahus innebærer 
forutsigbarhet og effektivitet, hvor alle detaljene er planlagt 
for byggestart.

Olahus – hus  
for folk flest

ODD HANSEN BOLIV
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GODKJENTE FOR 
HUSBANKFINANSIERING 
Våre hus leveres i henhold til de enhver 
tid gjeldende forskrifter, og de fleste av 
dem har livsløpsstandard. Dette sikrer 
at husene har meget høy teknisk- og 
funksjonell kvalitet. Husene, som er 
under Husbankens arealkrav på maks 
150 kvm BRA, er dessuten godkjent for 
finansiering i Husbanken – for den som 
måtte ønske det. 

Den endelige prisen er selvsagt fastsatt 
på forhånd. Vi gir dessuten et års fast-
pris fra signering. Dette gir våre kunder 
full forutsigbarhet. 

Vi er stolte av våre nye hus og påstår at 
et hus i Olahus-serien er et smart valg 
for alle som søker en optimal enebolig til 
markedets gunstigste priser. 

For å oppsummere byggeprosessen til 
et Olahus: Du ordner tomten, vi fikser 
resten – enkelt, greit og flott!
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Trebarnsmoren Tone Nordnes (29) hadde lett etter drømmeboligen 
i to år, uten å finne noe hun falt for. Det var før boligprosjektet 
Mykjetunet dukket opp på Tones favorittplass: Vormedal.

Døråpner til 
drømmehjemmet
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– Jeg har bodd på Vormedal tidligere, og visste hvor perfekt 
området var for oss. Med barn som går på Mykje skole ønsket vi 
å komme så nær skolen som mulig, og gi dem en kort skolevei. 
I tillegg har barna mange venner og fritidsaktiviteter i området, 
noe som ville gjøre oss mindre avhengig av bil, forteller Tone. 

– NÆRHET TIL ALT
Et steinkast fra Karmsundet, skjermet beliggenhet, og 
familievennlige omgivelser uten gjennomgangstrafikk. Men 
også nærhet til sentrum. Tone falt for alt, etter å ha hatt et 
ønske om å bo sentralt, uten å bo midt i byen. 

– Vormedal har alt vi ønsker oss. Turområder nærmest rett 
utenfor dørene, gode bussforbindelser til sentrum og en kort 
sykkeltur unna Oasen, sier Tone, som er født og oppvokst på 
Avaldsnes.

Da Tones mor tipset henne om Mykjetunet, ble hun umiddelbart 
solgt. Det samme ble 46 G i rekke B på Mykjetunet – til Tone. 

– Det var midt i blinken. Rett plassering og absolutt romslig nok 
for en familie på fem. Å flytte inn i noe helt nytt føles også helt 
«priceless» ut, smiler hun.

LEIE FØR EIE
«Priceless», men ikke prisløst. Å kjøpe 
bolig er ofte kostbart, og det høye kravet 
om egenkapital gjør at mange ikke får 
realisert boligdrømmen sin – særlig ikke 
førstegangskjøpere. 

For Tone ble Odd Hansen sitt konsept 
«Døråpner» nettopp det. En døråpner til 
boligdrømmen. 

– Vi hadde et stort ønske om å eie fremfor 
å leie. Da Mykjetunet dukket opp og vi kom 
i kontakt med Odd Hansen, fikk vi høre 
om Døråpner-konseptet. Vi ble så lettet 
og glade! For en genial måte å spare opp 
egenkapital på, sier Tone entusiastisk. 

FORDELSPRIS OG FLEKSIBILITET
Odd Hansens finansieringsløsning «Dør-
åpner» gir nyboligkunder økt fleksibilitet. 
Fordelsprisen legges opp til å utgjøre 15 
prosent egenkapital etter fem år med kom-
binasjon av sparing og forventet markeds-
utvikling på 2,3 prosent. Du leier boligen av 
Odd Hansen i første omgang, ser kjøpspri-
sen synke måned for måned, og deretter 
kan du kjøpe når du vil eller har mulighet 
– til avtalt fordelspris. 

– Selv om vi leier i første omgang, får vi 
likevel ta stilling til eventuelle tilvalg og 
alternativ, som for eksempel farge på 
vegger, forklarer Tone, som har begynt å 
telle ned dagene til innflyttingen nå i april. 

– Hele familien gleder seg stort til å flytte til 
Mykjetunet, smiler Tone.

SNART INNFLYTTING: Tone og barna teller ned dagene til innflytting 
på Mykjetunet.
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Leilighetene på Toppen av Litlaskar byr på eksklusivitet fra 
øverste hylle. Som fantastisk utsikt, vannbåren gulvvarme, 

stor takhøyde og prima kvalitet ned til minste detalj.

Eksklusive leiligheter  
øverst i Haugesund

ODD HANSEN BOLIV
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Voksne eiere av eneboliger, som 
gjerne har opplevd at barna har 
flyttet ut, er nå på utkikk etter ny 
bolig. En bolig som er enklere å 
håndtere og hvor man kan bru-
ke mer tid på seg og sitt. Mange 
ønsker imidlertid å flytte inn i et 
nytt hjem hvor de fortsetter å 
bo med kvaliteter som høy stan-
dard, førsteklasses solforhold og 
majestetisk utsikt. 

– Dette boligprosjektet passer 
perfekt for dem som ønsker høy 
kvalitet og et intimt nabolag, 
forteller daglig leder i Odd Hansen 
Prosjekt, Kjetil Alvheim. 

FÅ LEILIGHETER – MYE ROM
Ved ferdigstillelse vil Toppen be-
stå av tre byggetrinn med bare 
noen få leiligheter i hvert trinn. 
Første byggetrinn består for ek-
sempel bare av seks leiligheter. 
Innvendig får hver og en av dem 
oppgraderte kvaliteter som blant 
annet kjøkkenøy, enstavs parkett 
og store fliser på baderommene. 

– Toppen er midt i blinken for 
dem mellom 40 og 70 år. Skal 
man fremheve noen av enhete-
nes største plusser, må utsikten, 
byggenes særpregede utseende, 
avskjermede terrasser, vannbåren 
gulvvarme og stor takhøyde nev-
nes, påpeker Alvheim. 

HALVPARTEN ALLEREDE SOLGT
Han trekker også frem leilighetenes 
store vindusflater, som ivaretar ut-
sikten over Haugesund, som én av 
mange faktorer som gjør Toppen 
til et av Haugalandets mest eks-
klusive boligprosjekter noensinne.

Halvparten av leilighetene i første 
byggetrinn er allerede solgt.

– I leilighetene har du direkte ad-
komst ut til terrasse fra stuen.  
Terrassene har også gode plasse-
ringer og er utformet slik at de har 
begrenset innsyn, røper Alvheim. 
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3,5 METER TAKHØYDE
Toppen får skjermet beliggenhet i vakre 
omgivelser på en høyde i Litlaskar, like ved 
Beverskaret, øst i Haugesund. De resterende 
tre ledige leilighetene i første byggetrinn er 
alle enheter med mye areal. 

Den største strekker seg faktisk over to plan 
og inneholder totalt hele 161 kvm bruksareal, 
i tillegg til en romslig terrasse på 24 kvm. 
Leiligheten inneholder smarte løsninger med 
egen avdeling hvor du finner bad, garderobe 
og soverom.

De to andre leilighetene er på 114 kvm og 
inneholde også de tre soverom, to bad og stor 
stueløsning med direkte tilgang til terrasse. 
Dessuten kan disse to toppleilighetene 
skimte med en buet takhøyde som på det 
høyeste måler hele 3,5 meter.

– Enkelte kan kanskje tenke at en overgang 
fra enebolig til leilighet er et steg ned hva 
gjelder kvalitet. Ender du opp med leilighet 
i Toppen, vil du imidlertid og bokstavelig 
talt ta et steg opp. For her flytter du inn i en 
eksklusiv bolig øverst i, og med utsikt over 
store deler av, Haugesund, avslutter Alvheim. 

ALLE LEILIGHETENE HAR MINST TRE SOVEROM: 
Alle med spesialtilpassede dører og flotte detaljer. 
Hver enhet får oppgraderte kvaliteter som 
kjøkkenøy, enstavs parkett og funksjonelle og 
innbydende romløsninger.

ODD HANSEN BOLIV
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FOR ODD HANSEN I 18 ÅR

JAN OVE BJØRHEIM HAR

ODD HANSEN HAR BYGGET NESTEN 1.200 

BOLIGER PÅ HAUGALANDET OG I SUNN-

HORDLAND. NOEN AV PERSONENE SOM 

ER HELT ESSENSIELLE FOR AT TANKER 

OG DRØMMER SKAL KUNNE REALISERES 

SOM HÅNDFASTE HUS OG BOLIGPRO-

SJEKTER, ER ARKITEKTENE. 

– Det har nok ligget en arkitekt 
i magen fra jeg var barn, men 
jeg bestemte meg først etter 
endt militærtjeneste hva gjel-
der yrkesvalg, forteller Jan Ove 
Bjørheim, sivilarkitekt MNAL 
hos Arkitektkontoret Brekke 
Helgeland Brekke i Haugesund.
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Han har vært ansatt hos arkitektkontoret i 18 år. Alle årene har 
de tegnet boliger for blant annet Odd Hansen.

– Jeg har vært heldig og jobbet med alt fra utvikling av større 
boligområder til mindre eneboligprosjekter. Fremfor alt har det 
vært moro å være med å utvikle flere terrassehusprosjekter 
sammen med Odd Hansen.

VANT PRIS FOR ÅKRASANDEN ATRIUM
Bjørheim har blant annet tegnet Åkrasanden Atrium – et bolig-
prosjekt som er utviklet i tett samarbeid med Odd Hansen og 
som ble tildelt Karmøy kommunes byggeskikkpris i 2018. 

– Hvor mye betyr det å bli satt pris på på denne måten?
– Det er veldig fint å se at vi får til noe som også andre verdsetter. 
Vi føler da at vi har gitt et lite bidrag til allmenheten. Samtidig 
er det viktigste at de som bor der gir oss tilbakemeldinger og 
at bygget fungerer slik vi hadde håpet på.

Arkitekten sier videre at det gjelder å få maksimalt ut av de 
kvaliteter som eiendommen allerede har, som sol, utsikt, ly, m.m. 
– Samtidig er det interessant å skape maksimale og romlige 
kvaliteter innenfor et begrenset areal og økonomi, slik at vi til 
slutt ender med fornøyde kunder.

Odd Hansen har enkelte ganger samarbeidet med arkitekt- 
kontor også utenfor Haugalandets grenser. Smedasundet 1 
er for eksempel tegnet av sivilarkitekt Per Einar Knutsen hos 
Arcasa Arkitekter AS i Oslo. Arcasa har blant annet tegnet 
Lervig Brygge i Stavanger og hovedkontorene til store firmaer 
og organisasjoner som Telenor, Orkla og Storebrand. 

SKAL VÆRE STOLT 

Bjørheim forteller at man som arkitekt skal 
tilfredsstille både oppdragsgivere og de som 
skal bo i boligene. 

– Man skal gjerne være litt stolt selv også når 
resultatet er på plass. Det er derfor best å 
jobbe sammen med oppdragsgivere for å få 
best mulig produkt. 

Odd Hansen utvikler og bygger både Olahus 
og andre eneboliger på kundens egen tomt, 
rekkehus/feltutbygging og blokker. Bjørheim 
har tegnet enheter innen alle boligtypene. På 
spørsmål om hva som er hans spissferdighet, 
svarer han allsidigheten. Men hvilke boligty-
per er de vanskeligste å tegne?

– Alle boliger kan være utfordrende, men det 
er oftest forutsetningene rundt som skaper 
kompleksiteten. Dette kan være topografi, 
naturlige forutsetninger, økonomi eller offent-
lige krav. Med god erfaring og et godt lag,  
klarer vi som regel de fleste utfordringer.

– Har du en favoritt blant Odd Hansen-
prosjektene du har vært involvert i? 
– Jeg er veldig fornøyd med Åkrasanden 
Atrium, men også Beverskaret synes jeg ble 
et flott prosjekt.

ODD HANSEN BOLIV
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Lars Sjøen Liknes og kona Jenny kjøpte bolig på Tjøsvollvatnet 
under første salgsmøte. – Vi ville ha mindre vedlikehold, og her 

vil vi også bo med kort vei til alt mulig, smiler boligkjøperen.

– Dette er midt i smørøyet
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Boligprosjektet Tjøsvollvatnet består av 11 
moderne boliger ved bredden av det idylliske 
vannet med samme navn, bare et steinkast 
fra AMFI-senteret i Åkrehamn. Faktorer som 
gjorde at Lars og Jenny fattet interesse da de 
kom over prosjektet på Facebook.

– Vi tok turen bort til Odd Hansen på Bygnes 
for å få vite enda mer om prosjektet. Så da 
salgsmøte kom 5. februar var vi veldig klare 
for å kjøpe, forteller Lars. 

VILLE HA MINDRE Å TENKE PÅ
Den mangeårige taxisjåføren og kona hadde 
da allerede solgt eneboligen i Stongvegen 
videre til datteren.

– Da jeg ble pensjonist kjente vi begge på at 
vi ville ha mindre å tenke på. Med enebolig 
er du ganske så forpliktet til å holde vedlike 
både inn- og utsiden.

Med den nye boligen får ekteparet 
blant annet to etasjer med tre soverom, 
stor og åpen stue/kjøkken-løsning og 
utsikt over Tjøsvollvatnet. Og ikke minst 
vedlikeholdsvennlig og royalimpregnert 
kledningen.

– Dette er midt i smørøyet for oss, med kort 
vei til AMFI-senteret og alt mulig annet, sier 
Lars fornøyd. 

ODD HANSEN BOLIV
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KJØPTE BOLIG FOR FØRSTE GANG
Lærerstudenten Camilla Johansen har kjøpt en av de 
fire boligene som ligger i rekken nærmest vannet. 
– Først og fremst likte jeg beliggenheten og 
planløsningen. Så synes jeg også at boligene ser fine 
og moderne ut.

I studietiden har hun bodd på hybel både i London 
og på Stord. Siste året som student bor hun hjemme 
hos sine foreldre. Tilfeldighetene gjør at hun fra 
foreldrenes enebolig har utsikt over Tjøsvollvatnet 
– rett mot tomten hvor boligen hennes skal bygges. 

– Dette er første gang jeg kjøper bolig, noe jeg har 
gjort også for å komme meg inn på boligmarkedet. 
Nå gleder jeg meg til å bo for meg selv i en bolig jeg 
faktisk eier, og ikke leier, smiler Camilla.

• Gamle Åkra kommune i sin tid var  
 landets største fiskerikommune?

• Det bor 8.200 innbyggere i Åkrehamn?

• Åkrehamn har nærmere 60 butikker  
 innen de fleste varesjangere?

• Åkrehamn fikk bystatus i 2002?

• Åkrasanden i 2014 ble kåret til Norges  
 flotteste strand og er over 1 km lang? 

• Åkrasanden har i dag den anerkjente  
 Blått flagg-statusen, noe den har hatt  
 siden 2014?

• Åkrehamn har et rikt utvalg av  
 fritidsaktiviteter med 85 ulike  
 lag og foreninger? 

• Åkrehamn har et Kystmuseum som er  
 åpent i sommerhalvåret?

• Åkrehamn har mange festivaler, 
 som Fiskeridager, Glade Maidager,  
 Høst- og Julemarked? 

• Åkrehamn også har et stort utvalg  
 av turområder og en åpen fjellags- 
 hytte som samler mange turgåere  
 hver eneste helg?

• Mortholmen Sildesalteri arrangerer  
 konserter og andre sosiale tilstelninger?

Visste du at...

Lars Sjøen Liknes og 
kona Jenny ser frem til 
å flytte inn i ny bolig.

Camilla Johansen 
gleder seg til å eie sin 
første bolig. 
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Et boligskifte innebærer også en flytteprosess, 
noe ikke alle ser frem til med stormende jubel. 
Det er noe vi i Odd Hansen har gjort noe med. 

Kjøp og flytt med
store fordeler

ODD HANSEN BOLIV
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Kjøper du ny bolig av oss får du nemlig det vi kaller Odd Hansens Flyttefordeler. Dette er goder 
du som vår kunde kan benytte deg av for å oppleve en smidigere og mer behagelig overgang fra 
det gamle til det splitter nye.

FØR DU KJØPER
Odd Hansens Flyttefordeler er noe du kan 
benytte deg av allerede før du har kjøpt den 
nye boligen hvor du og dine skal fortsette 
livene deres. For skal du kjøpe ny bolig betyr 
det sannsynligvis at du også skal selge den 
du bor i allerede. 

Vi har fordelaktige avtaler med dis-
triktets ledende meglerhus som sik-
rer deg verdivurdering av nåværende 
bolig, helt gratis.

Dersom det tar lang til å selge 
eksisterende bolig til meglers verdi-
vurdering, dekker vi rentene i inntil 12 
måneder. 

Kjøper du bolig av Odd Hansen, betaler
du ingenting før dagen du flytter inn.

VED INNFLYTTING
Våre Flyttefordeler er også praktiske når 
det kommer til selve flytteprosessen, både 
hva gjelder logistikk og inspirerende innspill 
for hvordan du møblerer og innreder det 
nye hjemmet ditt.

Ved flytting får du gratis leie av stor og 
romslig flyttebil i ett døgn.

3 gratis tømminger av henger på Åra-
brot Miljøpark.

50 prosent prisavslag for leie av con-
tainer hos OK Minilager i 3 måneder.

Gratis rådgivningssamtale med interiør-
designer hos Indesign.

»
»
»
»

»

»

»
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Over 600 eneboliger og ca. 560 leiligheter. Det er 
fasiten for hvor mange boliger Odd Hansen har 
bygget på Haugalandet og i Sunnhordland siden 
etableringen av selskapet for over 30 år siden. 

Godt håndverk 
er vårt livsverk

ODD HANSEN BOLIV
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Gode bokvaliteter til en fornuftig pris. Det 
har vært vårt hovedmål siden bedriften ble 
overtatt av Kopervik-mannen Odd Hansen 
og relokalisert på Bygnes i 1982. Opprinnelig 
drev vi med trelasthandel, prosjekter, tilbygg 
og eneboliger, med røtter helt tilbake til 1937. 

Fra da Sverre Vik og Tønnes B. Tønnesen 
overtok i 1994 og frem til slutten av 90-tallet, 
gjennomgikk imidlertid bedrifter en moder-
nisering hva gjelder mannskap, bygninger og 
drift. Fra å være en tradisjonsrik aktør med 
hovedvekt innen trelast, har Odd Hansen AS 
utviklet seg til å bli en bedrift med fokus og 
lang erfaring med oppføring av eneboliger. I 
løpet av det siste året har Odd Hansen også 
utviklet Olahus-konseptet. Med dette ønsker 
vi å tilby eneboliger til en rimelig kostnad, 
både til de som har egen tomt og de som øn-
sker å kjøpe tomt via Odd Hansen. 

Siden 1994 har vi bygget over 600 enebo-
liger på Haugalandet og i Sunnhordland. 
Samtidig som vi spisset vårt fokus mot byg-
gingen av eneboliger, etablerte vi i 2005 
Odd Hansen Prosjekt AS. Denne avdelingen 
tar seg av oppføring av større boligprosjek-
ter og har de siste årene stått for utbygging 
av blant annet Beveskaret i Haugesund og 
Utsikten i Aksdal. Av pågående store utbyg-
ginger i regionen kan vi nevne:

SMEDASUNDET 1: 150 leiligheter fordelt på 
7 byggetrinn ved kanten av Karmsundet i 
Haugesund, med blant annet eget utendørs 
og oppvarmet badebasseng. 

BRINGEDALSTUNET: 20 leiligheter i ett ter-
rassebygg midt i hjertet av Aksdal, som vi 
opplever som et populært område å bo i.

MYKJETUNET: 20 boliger i skjermede og fa-
milievennlige omgivelser på Vormedal.

FØRREPARKEN: 57 nøkkelferdige boen-
heter med solrik beliggenhet like ved vakre 
Førresfjorden. 

NY ENEBOLIG?
I kontorene våre på Bygnes sitter Odd Han-
sen-ansatte med kompetanse innen og lang 
erfaring fra byggfaget. Dette er noe som gir 
våre kunder en unik mulighet til å utforme 
boligen akkurat slik de ønsker den, enten det 
er en av våre 45 arkitekttegnede eneboliger 
eller leilighet i et av våre mange boligpro-
sjekter. 

Vårt hovedfokus er å sørge for at bygge- 
prosessene oppleves som gode og grundige 
– at våre kunder føler seg ivaretatt, forstått 
og satt pris på fra de tar kontakt med oss til 
vi er i mål med deres nye bolig. 

Odd Hansens kjennemerke er god kvalitet 
i alle ledd – høy standard, smarte løsnin-
ger og en nøkkelferdig bolig som du og din 
familie enkelt kan flytte rett inn i. For godt 
håndverk er vårt livsverk.
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På sensommeren flytter Lene Eike og hennes to barn inn i 
splitter ny bolig i Førreparken – en bolig med tre etasjer og 
løsninger som vil glede både mor og barn.

Oppfyller barnas 
store ønske
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Venner og familie hadde snakket om 
boligprosjektet Førreparken før Lene selv 
sjekket det ut på Odd Hansens hjemmesider. 

– Da dette byggeprosjektet kom for salg 
var det absolutt noe jeg kunne tenke meg. 
Sentralt, og med kort skolevei. Dét å kunne 
flytte rett inn i ferdigstilt bolig passet oss 
midt i blinken, så jeg var tidlig med å kjøpe i 
byggetrinn 2, forteller hun.

FLYTTER HJEM
Siden hun var tidlig ute med kjøp har Lene 
hatt muligheten til å sette sitt eget preg 
på boligen, som hva gjelder for eksempel 
romløsninger. 

– Boligen er nå formet etter mine ønsker. 
Blant annet er kjøkkenet oppgradert og 
badet ved hovedsoverommet er gjort 
større. Det gjør at det blir plass til badekar, 
som barna hadde et stort ønske om å ha. 

Lene er utdannet helsesekretær og arbeider 
til daglig i Skudeneshavn. Tobarnsmoren 
har de to siste årene leid bolig i Haugesund.
– Jeg er imidlertid oppvokst på Frakkagjerd. 
Så jeg kjenner området veldig godt og 
ser frem til å flytte tilbake til hjemplassen 
sammen med barna mine. Dette blir en 
trygg og fin plass å bo. 

TOPP PÅ TOPP 
Lite vedlikehold, god standard, store rom 
og utvendig bod er andre hovedargumenter 
for at det ble kjøp i Førreparken. Noe av det 
som også gjorde henne topp interessert 
finner vi helt på toppen. 

– Takterrassen på 20 kvm var absolutt noe 
jeg likte best. På samme plan er det også 
en loftstue som barna kommer til å bruke 
mye. Her kommer vi absolutt til å føle oss 
hjemme og vi gleder oss til innflytting, 
smiler «hjemflytteren». 
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– For oss handler det om å hjelpe folk til 
å skape sitt hjem. I dag er de fleste veldig 
bevisste på hvordan de vil ha det, og de er 
oppdaterte på hvilke muligheter som finnes. 
Vi hjelper dem å realisere tankene – å finne 
helheten, å sy det hele sammen, sier Jane 
Dunkley hos Indesign.

Indesign åpnet i 2004. Siden den gang 
har Jane Dunkley og Rita Saltvedt gitt 
haugalendinger de beste interiørrådene og 
tilgang på møbel- og designklassikere fra 
inn- og utland.

– Våre kunder spenner vidt både i alder og 
bakgrunn. Fellestrekket er at de er svært 
glade i hjemmene sine, men at de også 
jakter en eller annen endring, sier Rita.

Som kjøper av bolig fra Odd Hansen får 
du altså gratis rådgivning fra Rita, Jane 
eller en av de andre interiørdesignerne hos 
Indesign. Etter din samtale med ekspertisen 
på Raglamyr vil du garantert få et klarere 
blikk for hva som passer inn i dine rom slik 
at den nye boligen får ditt personlige preg.  

– Det handler ikke om å kjøpe alt nytt, men 
å finne den fine balansen mellom det fine og 
personlige man allerede har, og å kombinere 
det med noe som gjør at hjemmet fortsatt 
er ditt – på en ny måte, sier Rita og Jane.

Alle som kjøper bolig av Odd Hansen får gratis 
rådgivning fra interiørdesigner hos Indesign. 

Få helhetlig 
interiør

ODD HANSEN BOLIV
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20 nye 
leiligheter 
i Sagvåg

14 flotte leiligheter 
på Hatlandsåsen

13 år etter at elever og skoledrift 
forsvant fra den gamle skolen på 
Sagvåg, skaper Odd Hansen igjen 
liv på den gamle skoletomten.

Det gamle skolebygget er nå bor-
te der hvor de to terrasseblokke-
ne som vil danne Sagvåg Terrasse 
skal bygges. Dette flotte boligpro-
sjektet vil bestå av 20 terrasselei-
ligheter fra 80 til 115 kvm.  

Her vil du finne de samme gode 
kvalitetene som i utsolgte Bringe-
dalstunet i Aksdal. Det vil si blant 
annet vannbåren gulvvarme, stor 
valgfrihet og gode tilpasnings-
muligheter, stor solrik og dels 
overbygget terrasse samt gjen-
nomførte løsninger.

Odd Hansen håper å kunne arran-
gere salgsstart før sommeren. Er 
du interessert i å få vite mer og få 
ny informasjon om boligprosjektet 
før alle andre, anbefaler vi deg å gå 
inn på oddhansen.no og registre-
re deg på listen over mottakere av 
nyhetsbrev for Sagvåg Terrasse.
 
Har du imidlertid spørsmål som 
du ønsker å få besvart raskest 
mulig, er du selvsagt velkommen 
til å ringe daglig leder i Odd 
Hansen Prosjekt, Kjetil Alvheim, 
på 906 69 872.

På Stord, nærmere bestemt på Hatlandsåsen, bygger 
Odd Hansen 14 flotte leiligheter med storslått utsikt mot 
Bømlafjorden, Bømlo og nærområdet. Boligprosjektet vil 
bestå av en seksmanns- og en åttemannsbolig med leilig-
heter estimert innflyttingsklare i løpet av 3. kvartal 2019. 

Har du falt for en av leilighetene på Hatlandsåsen, trenger du 
ikke tenke på at du må gjennom noe stressende budrunde. 
Leilighetene selges nemlig til fastpris. Om din foretrukne 
leilighet ligger i et av byggenes førsteetasje, kan du sikre deg 
den ved hjelp av husbankfinansiering. 

Mens du venter på gode solforhold og kort vei til de 
fleste servicetilbud under byggeprosessen, har du store 
tilvalgsmuligheter slik at leiligheten blir perfekt for akkurat 
deg og dine preferanser.
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SMEDASUNDET 1, HAUGESUND

Boligtype: Leiligheter Str. kvm.: 49 - 110

Pris kr.: 2.450.000 - 5.990.000 Status: 3. trinn ferdig i 2020 Ledige enheter: 24

MYKJETUNET, VORMEDAL, KARMØY

Boligtype: Leiligheter Str. kvm.: 110 - 114

Pris kr.: 2.890.000 - 3.490.000 Status: Innflyttingsklart Ledige enheter: 3

STORTU, TORVASTAD, KARMØY

Boligtype: Leiligheter/ en- og tomannsboliger Str. kvm.: 76 - 176

Pris kr.: 2.990.000 - 4.590.000 Status: Innflyttingsklart 2020 Ledige enheter: 14

FØRREPARKEN, TYSVÆR

Boligtype: Leiligheter/boliger i rekke Str. kvm.: 46 - 107

Pris kr.: 1.850.000 - 3.350.000 Status: Innflyttingsklart sommer 2019 Ledige enheter: 12

TORNESVATNET, HAUGESUND

Boligtype: Eneboliger i rekke Str. kvm.: 127

Pris kr.: 3.190.000 Status: Innflyttingsklart Ledige enheter: 1

TJØSVOLLVATNET, ÅKREHAMN, KARMØY

Boligtype: Eneboliger i rekke Str. kvm.: 118 - 122

Pris kr.: 3.590.000 - 4.290.000 Status: Regulering pågår Ledige enheter: 9

SAGVÅG TERRASSE, STORD

Boligtype: Leiligheter Str. kvm.: 80 - 115

Pris kr.: - Status: Kommer for salg Ledige enheter: 20

HATLANDSÅSEN, STORD

Boligtype: Leiligheter Str. kvm.: 90

Pris kr.: 2.990.000 Status: Innflyttingsklart 3. kvartal 2019 Ledige enheter: 8

ØRPETVEITVEGEN 34, SKÅREDALEN, HAUGESUND

Boligtype: Eneboliger i rekke Str. kvm.: 117

Pris kr.: 3.400.000 - 3.600.000 Status: Innflyttingsklart Ledige enheter: 4

TOPPEN AV LITLASKAR, HAUGESUND

Boligtype: Leiligheter Str. kvm.: 114 - 161

Pris kr.: 6.690.000 - 6.990.000 Status: For salg Ledige enheter: 3

Aktuelle prosjekter 
fra Odd Hansen
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Sundvegen 20, 4250 Kopervik

+47 982 66 260
post@oddhansen.no


