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HER FÅR DU NY TREROMS FOR 2,2 MILLIONER KRONER

Synes du prisen på nye boliger 
innenfor bompengeringen er 
skyhøy? Da bør du rette 
blikket mot Søfteland rett over 
grensen til Os.

Salget av leiligheter i Hjelletunet prosjektet på 
Søfteland er nå godt i gang, og 15 av disse populære 
leilighetene er allerede solgt, men fremdeles er det 
mulig å få en splitter ny treroms leilighet med en 
prislapp på under 2,2 millioner kroner om du er rask.

I det nye prosjektet som skal bygges i Hjellemarka 
boligfelt, blir det 30 nye leiligheter av ulik størrelse 
og prisklasse.

Mulighet for personlig tilpasning
Eiendomsutvikler og markedsansvarlig Monica 
Hansen i Markhus Bolig sier at det blir 4 leiligheter 
med 3 soverom, 17 leiligheter med 2 soverom, 
og 9 leiligheter med 1 soverom.

– Vi har lagt tilrette for at flere av leilighetene med 
to soverom kan utvides til tre soverom og de med 
tre soverom kan endres til to hvis for eksempel 
kjøper ønsker en større stue, sier Hansen.

Hun drar frem tegninger som viser hvordan bygget 
vil ligge i terrenget og beplantningen utenfor.
Hver leilighet har egen balkong eller terrasse, tilgang 
til felles takterrasse med panoramautsikt og 
parkering i underetasjen av bygget. Utenfor er det 
etablert gjesteparkering.

Populært område
Det er lett å bli forelsket i det naturskjønne området i 
og rundt Hjellemarka på Søfteland.
I denne perlen av et område har Markhus Bolig 
trinnvis etablert et større boligfelt bestående av 
Hjelleåsen, Hjelleåsen Terrasse T1, T2 og T3, samt 
Hjelleåsen Panorama. Feltet består av tomanns-
boliger, terrassebygg og leilighetsbygg. 
Nå står Hjelletunet for tur.

Prisgunstige boliger
Byggestart for Hjelletunet er planlagt på slutten av 
året i år, og boligene er planlagt ferdig 1. eller 
2. kvartal 2021.

Her snakker vi i hovedsak små og prisgunstige 
leiligheter, men utbygger har også større boliger for 
folk som trenger med plass. De har etablert tre flotte 
endeleiligheter som egner seg for voksne som ønsker 
å selge eneboligen for å flytte inn i ny og lettstelt 
leilighet.

– Vi har sett et marked for mindre leiligheter som folk 
med normal lønn har råd til å kjøpe. Det er stort sett 
slike vi bygger i Hjelletunet. Her kan du faktisk kjøpe 
deg en splitter ny treroms til 2,2 millioner kroner. Det 
er ganske unikt, sier Hansen.

Trivelig plass å bo
Anleggsleder Håkon Hjelle hos Byggmester Markhus 
har selv bodd i Hjellemarka boligfelt.  Han kjøpte selv 
bolig i første byggetrinn i Hjellemarka og bodde der i 
om lag to år før han valgte å selge.

– Det var trivelig å bo i dette boligfeltet med 
hyggelige naboer, flotte leiligheter og ferdig 
opparbeidet uteareal. Det vet jeg også at flere av de 
som bor her setter stor pris på, sier han og legger til:

– Vi har hatt en familieforøkelse og boligen ble etter 
hvert for liten for oss.  Derfor valgte vi selge, smiler 
Hjelle.

30 minutter til sentrum
Hjellemarka boligfelt ligger i en av Vestlandets 
naturperler. Her starter turen rett utenfor inngangs-
døren til boligen. Det er lagt til rette for turstier, 
badeplasser, fiskevann og lakseelven Oselvo snirkler 
seg gjennom terrenget rett nedenfor.

Mulighetene for et aktivt friluftsliv er mange.
Samtidig er det fort gjort å komme seg til Osøyro og 
til Bergen sentrum. En tur inn til vestlandshovedsta-
den tar om lag 30 minutter. Når den nye motorveien 
til Os står ferdig går turen enda raskere.

ALLEREDE 

15 SOLGT AV 30!
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