• Ingen budrunder.
• Ingen oppussing.
• Lave bokostnader.
energivennlige boliger som medfører lave kostnader
til oppvarming.
• 5 års reklamasjonsrett.
• Bare nytt er nytt!
• 1 års befaring av boligen.
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det at ingen har bodd i boligen før deg, gir en helt spesiell følelse.

Les mer på
www.tangenheia.no

Situasjonskart over området. Tomtestørrelser:
A 407 m2 - B 207 m2 - C 459 m2.

tangenheia
tVedestrand

VEIBESKRIVELSE
Ta av fra E18 og kjør mot Tvedestrand sentrum.
Kjør forbi sentrum og vannet Fjæretjenn på venstre side
og følg riksvei 411 videre. Ta deretter til venstre (ca 1 km
etter sentrum) ved skiltet Svarttjennbakken rett etter
stor rød bygning/bedrift ”Solfjeld” som ligger på høyre
side. Følg denne veien ca 100 m til skilt Tangenheia på
høyre side. Kjør inn på tomteområdet og følg veien rett
frem. Tomten ligger opp til venstre i venstresving,
tomten er skiltet. Adr: Tangenheia 8, 4900 Tvedestrand.

ta kontakt for mer informasjon.
Nordbohus, Wari-Hus AS boligkonsulent
lone thor hansen. tlf. 483 18 696.
epost. lone.thor.hansen@nordbohus.no

Følg oss på Facebook for nyheter

WARI-HUS AS • Lillesandsveien 25 • 4877 Grimstad • Tlf 37 04 91 21 • www.nordbohus.no/wari-hus

alle frihåndstegninger som perspektiver, møbelplaner, 3d-illustrasjoner og bilder i prospektet er av illustrativ karakter, og inneholder innredninger og detaljer som ikke inngår i avtalen. plantegninger er ikke i målestokk. Forebehold om feil og endringer i prospektet.

det er Mange Fordeler Ved Å kjØpe nY bolig

Tangenheiaboligfelt
sjØen soM nÆrMeste nabo

illustrasjonsbilde

Villa Lilla - Moderne eneboliger i kjede.
Sjøgløtt til skjærgården. Attraktivt boligområde med kort vei
til Tvedestrand sentrum.

omområdet

“

omboligen

Flott beliggenhet i Tangenheia boligfelt

1. etasje

2. etasje

Innhold
1. etasje: 3 soverom, bad,
wc, bod, gang. Sportsbod.
2. etasje: Stue, kjøkken,
bod/vaskerom. Veranda.

1. etasje
Illustrasjonsbilde

Store vindusflater og utgang til romslig og flott veranda mot sørvest.

Tangenheia er et nytt boligfeltet i
Tvedestrand – her kan du leve det gode liv
ved sjøen med fantastisk utsikt. Området
er svært solrikt og ligger sørvestvendt.
Tvedestrand sentrum ligger kun en ti
minutters spasertur unna med barnehage,
skoler, butikker, idrettsanlegg osv. Fortau
og gangstier vil bli opparbeidet, slik at barn
og voksne vil komme seg trygt frem til alle
fasiliteter.
Tangenheia har nærhet til sentrum, men
samtidig nærhet til naturen og ikke minst
sjøen. Enten du ønsker å tøffe utover
fjorden i en klassisk sørlandssnekke, eller
sette seil, vil du bli fasinert av de holmer

og skjær som møter deg på dette idylliske
stedet. Boligfeltet ligger kun 5 minutter
med bil fra E18. Ny E18 påbegynnes i
2015 og vil gjøre Tvedestrand til et enda
mer attraktivt sted å bo.

Moderne enebolig i kjede
med romslig uteplass
Lys og luftig enebolig med praktisk planløsning og 3 soverom. Her er det lagt til
rette for høy trivsel og best mulig utsikt
i en bolig med flott og moderne design.
Den åpne stue- og kjøkkenløsningen i
2. etasje har store vindusflater og utgang
til en romslig og flott veranda mot sørvest

- et flott tilleggsareal i sommerhalvåret.
Du har også tilgang til verandaen fra
bakkeplan via en utvendig trapp. Ved
kjøkkenet finner du en praktisk bod/
vaskerom. I 1.etasje er det en romslig gang
med garderobeplass, 3 soverom, bad og
separat wc med bod. Inngangspartiet er
overbygd. Det er en utvendig sportsbod
med ekstra lagringsplass under
verandaen.
Illustrasjonen av kjøkken avviker noe
fra endelige tegninger - se plantegning
2. etasje for korrekt planløsning.

Lyse og luftige oppholdsrom

Illustrasjonsbilde

BRA 1. etasje: 54,2 kvm
BRA 2. etasje: 56,2 kvm
Utvendig bod: 5,8 kvm
BRA totalt: 128,9 kvm
P-rom: 97,6 kvm

