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Forus
Ikea

Sola sentrum

Sola stranden

Landlig, men sentralt

Skadberg
Sola flyplass
Kvadrat

mellom Sola, Stavanger
og Sandnes

Ølberg
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ET NYTT NABOLAG SOM
PASSER FOR MENNESKER
I ALLE ALDRE
Idyllisk, trygt og sentralt er ord som beskriver Skadberg Allé godt.
Feltet vil bestå av en god blanding eneboliger, rekkehus og leiligheter,
med forskjellige planløsninger og gode materialvalg. Her kan barn leke
rett utenfor boligen i et tilnærmet bilfritt område. Både leilighetene, rekkehusene
og eneboligene i trinn 2 vil få parkeringsplass i en underjordisk parkeringskjeller
med adkomst via heis og trapperom. Eneboligene i trinn 1 får egne garasjer.
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REKKEHUS
REKKEHUS

LEILIGHETER
LEILIGHETER

REKKEHUS

REKKEHUS
ENEBOLIGER

ENEBOLIGER

Skadberg Allé blir spenstige,
fargerike boliger i et av regionens mest
attraktive og populære boområder.
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Skadberg Sør har mange kjekke
lekeplasser i tillegg til de som blir
opparbeidet i Skadberg Allé.

GODE OG TRYGGE OPPVEKSTVILKÅR
Barnehage, skole og lekeområder like ved
Skadberg Allé byr på svært gode og trygge oppvekstsvilkår for barn
med gangavstand til barnehager, barneskole og flere flotte lekeområder.
Området har vært svært populært de siste årene. Mye på grunn av nærheten

SKADBERG BARNEHAGE ligger like
ved Skadberg Allé. Her spaserer dere
bort på få minutter. I tillegg er det
flere barnehager og god dekning av
barnehageplasser i kommunen.

til arbeidsplasser på Forus, men også for meget godt utbygd
infrastruktur og alt du trenger behagelig nær.

SKADBERG SKOLE ligger
ikke mange minuttene unna
Skadberg Allé. I tillegg er arbeidene
med ny ungdomsskole på nabotomten til Skadberg skole i gang.
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NATUREN LEVERER
PÅ SOLA
Uansett årstid, uansett vær. Naturen er alltid et sted det er
godt å oppholde seg. Strendene i kommunen er et av distriktets mest
populære turmål. Året rundt. Tar du turen langs strandkanten i noen av
kommunens strender er det alltid noe spennende å se. Etter høststormer
leker surfere seg i dønningene og bølgene som bryter og er det godt
med vind en dag så finner du garantert noen som kiter. Og er du ute en
hvilken som helst søndag så ser du mennesker på tur, mellom
sanddynene og i lek. Naturen leverer virkelig på Sola.
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ØLBERGHAVN
med strand og digg softis
Populær badestrand og et flott utgangspunkt for
turer langs sjøen. Siden denne stranda ligger litt i le
for de største bølgene langs Jærkysten er det mange
familier som foretrekker å bruke denne stranda.
Ølbergkiosken er berømt for sin softis og
Ølbergfranske. Her finner man også Strandhuset,
en flott restaurant hvor man kan nyte deilig
mat i unike omgivelser.

En lun sommerdag er det mange som tar turen
til Ølberg. Stranden ligger fint til og området er
et eldorado for deg som er glad i stranden. Det er
dessuten en tursti som går fra Solastranden, via
Ølberg og helt til Hellestø som er verdt å sjekke ut.
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ÅSENLØYPA
fine turstier og trimpark

Hverdagsturene er
lett tilgjengelige, med flotte

Åsenløypa ligger på Åsen,

turløyper like utenfor

like bak Sola videregående skole.
Trimparken på Åsen ligger i starten
av løypa. På toppen av Åsen ligger et
gammelt, militært område som nå er
åpnet opp for allmennheten. Her er det
god utsikt, benker og ikke minst
mye spennende å utforske for små
nysgjerrige øyne.

SKADBERGTUREN
med balløkke og lekeplass
Turen omfatter Skadberg og Kjeldsberg.
Turen går i hovedsak i byggefelt og langs vei.
På toppen av Skadbergfeltet er det fine
uteområder med balløkke og lekeplass, som
kan være et fint stopp dersom du har
med barn.
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ALT DU TRENGER I SOLA
SENTRUM OG FORUS
Rett utenfor feltet finner du dagligvarebutikk og holdeplass for buss.
Med buss eller bil er du i Sola sentrum eller på Forus på under 5 minutt.
Det tar heller ikke lang tid om du setter deg på sykkelsetet.
I Sola sentrum finner du det du har behov for. Her er meget godt utvalg av
dagligvarebutikker, cafeer, apotek, sportsbutikk, vinmonopol, klesbutikker,
gullsmed, optiker og ikke minst legekontor. Skulle du ha behov ut
over dette finner du det garantert på Forus.
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BRUSTADBAKEREN

GALLERIET SOLA har blitt et
svært populært sted. Kafé Levi
serverer god kaffe og lekre
småretter. I tillegg har Brustadbakeren alltid mye god, fersk
bakst. Og har du behov for en
hårklipp finner du Hair & There
på samme sted.

SOLA SENTRUM
sjarmerende småbysjarm
Selv om Skadberg Allé er nær både Sandnes og Stavanger er det Sola sentrum
som er selve kjernen i kommunen. Her treffer du mange hyggelige mennesker. Her kan du fikse
enkel, tradisjonsrik og god middag på Lura Turistheim, kjøpe smakfull Thai-mat,
spennende Sushi, pizza eller ta med deg rykende ferske bakevarer på vei hjem fra turen i sentrum.

IMPULZ PERSONLIG TRENING har
nylig åpnet i store, nyoppussede
lokaler i Fredtunvegen 16A. Styrketrening, personlig treninge, spinning,
gruppetimer og dansekurs.

KJEKKE BUTIKKER Det er flere
nisjebutikker i sentrum. Thelma & Molli,
Mette Hagen og Sykkelcenteret er
steder du bør stikke innom.
METTE HAGEN
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FORUS
mer enn bare arbeidsplasser
Forus er mer enn bare arbeidsplasser. Her finner du for eksempel
Tvedt-senteret med over 30 spennende butikker. Ikke minst Sabi Sushi, Matsalen,
XXL Sport og Villmark og G-MAX. Her finner du også en rekke bilforetninger
og andre butikker. Alt bare en kort, kort biltur unna.

20

21

KULTUR OG FRITID
Det brede tilbudet av fritidsaktiviteter i kommunen er en
av mange ting Solabuen er fornøyd med. Kulturhuset er flittig i bruk
av kulturskolen, her er oppsetninger, forestillinger og kinovisninger.
Kulturhuset rommer også biblioteket. Fritidstilbudene er mange og
her kan barne velge mellom turn, fotball, håndball, badminton, karate,
judo, volleyball, svømming, stuping,innebandy, friidrett,
sykling og mye mer.
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Sola BMX har nylig fått bygget ny bane på
Soma. Her kan barne virkelig få utfordre seg
og bli en kløpper på to hjul.

Skolekorpset Sola er et populært fritidstilbud for
musikkinteresserte barn og ungdom.

Solahallen tilbyr svømming hver tirsdag
og torsdag i tillegg til treningstidene til
svømmeklubben

Sola FK har et flott anlegg med hele tre kunstgressbaner og flott stadion. Her er det aktivitet
fra ettermiddag til kveld.

Sola Turn er kommunens største idrettslag. Med en av norges
beste basishaller tilbyr de Rytmisk Gymnastikk, Parkour og
Troppsgymnastikk. Her er medlemmer fra 2 til 85 år.
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Sola kommune har blant
landets beste fritidstilbud til
barn og unge. Nå avsluttes
snart arbeidene med Sola Arena.
Da vil kommunen også ha
banesykling og apparatturn
for de som ønsker å drive
med det.
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SOLA KULTURHUS

Med jevne mellomrom kan du oppleve
kunstutstillinger på
kulturhuset fra lokale
og nasjonale kunstnere.

med fokus på barn og unge
Sola kulturhus ønsker å være en arena for alle, med
et fokus på barn og unge. Her kan du oppleve alt fra
konserter og musikaler til teater og kunstutstillinger.
Sola kulturhus rommer flere virksomheter som Sola
bibliotek, Sola kulturskole og Sola fritidsklubb. Etter
en omfattende rehabilitering de siste årene fremstår
Sola kulturhus som et moderne kultursenter.

Sola Kulturhus har
et vidt spekter av
kulturopplevelser.
Du opplever alt
fra konserter,
musikaler til teater
og den populære
julerevyen.
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Er du ikke en golfer?
Da kan du allikevel nyte
banen på Sola. Rundt
hele golfbanen går det
nemlig en flott tursti.
Her kan du ta inn den
frodige naturen, se
spillere svinge golfkøllen og ikke minst få
deg litt trim.

SOLA GOLFKLUBB
Norges største golfanlegg
Bare noen få steinkast, eller rettere sagt golfslag, fra
Skadberg Allé ligger en av distriktets mest populære golfbaner.
Sola golfklubb er faktisk en mesterskapsbane der både proffer
og nybegynnere får spennende utfordringer. Her er også en
kjekk restaurant som serverer god mat. En perfekt avslutning
på runden. Og skulle du ønske litt forandring er det ikke
mange minuttene før du er på Bærheim golfpark.
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Megler

Sola arena

Sola ungdomsskole

Åsenløypa

Solahallen
Sola VGS

Sola
Golfklubb

Sola idrettspark

Åsenhallen

Sola kulturhus

Sande skole

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsmegler

BJØRN TORE VIGDEL
975 35 615

TRYM BOTTOLFS
924 62 246

vigdel@privatmegleren.no

t.b@privatmegleren.no

Akasia
barnehage

Sola sentrum

Coop Xtra
Skadberg skole
Kiwi
Helgø Meny
Lura turistheim

Utbygger

Eventyrberget
barnehage
Eikeberget
barnehage

McDonalds

BJØRN MÆLAND
413 25 185
bjorn@byggservice.as

Skadberg
barnehage

Bunnpris

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 leveranseb eskrivelse 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.
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ENSIGN

skadberg-alle.no
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