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Velkommen til Andabeløy, en liten perle i Flekkefjord. Plassen som gjør at du kan legge fra deg klokken, og bare 

nyte stillheten, naturen og sjøen. I det du kjører om bord på ferjen fra Abelsnes senker roen seg. Hadde det 

ikke vært fint med en fritidsbolig på en slik plass?

Vi har for salg seks tomter her, alle med nærhet til sjøen. På disse har vi prosjektert ferdig en liten, lettstelt 

fritidsbolig med eneboligstandard som passer perfekt inn i det herlige, lille miljøet på øya.

Illustrasjonsfoto
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BUØY
Boligen blir levert nøkkelferdig, men det er mulig å gjøre endringer på leveransen. Det er også mulig 

med egeninnsats. Boligen har et soverom pluss hems, kjøkken og stue i åpen, sosial løsning, samt bad og bod. 

Arealutnyttelsen er høyeffektiv.

Illustrasjonsfoto



6 7

Andabeløy - fasader og plantegninger

Hems

Hovedetasje
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Andabeløy - priser og informasjon

Bolig P-rom BRA Soverom Pris inkl båtplass og naust

1 45 m2 49 m2 3 3 690 000,-

2 45 m2 49 m2 3 3 545 000,-

3 45 m2 49 m2 3 Solgt

4 45 m2 49 m2 3 3 710 000,-

5 45 m2 49 m2 3 3 520 000,-

6 45 m2 49 m2 3 Solgt

Indeks gjelder pr april 2022 og indeksreguleres frem til byggestart.

Kort leveransebeskrivelse

- Vegger: Ferdigpanel stue/kjøkken, gang, soverom og hems.

- Malte overflater på bad og teknisk.

- Gulv: Laminat stue/kjøkken, gang, soverom og hems.

- Våtromsbelegg bad og teknisk.

- Vinduer fra Nordan med gjennomgående sprosser. Ytterdør fra Bygg 1 .

- Teglstein på tak.

- Kledning leveres som impregnert hvitgrunnet dobbelfals, gammel type.

- Kjøkken og baderomsinnredning fra JKE Design.

Andabeløy og Flekkefjord
Andabeløy har mye å by på, til tross for størrelsen. 

Den umiddelbare nærheten til sjøen er opplagt.  

Det er et godt utgangspunkt for bading, fisking  

og båtliv.

Andabeløy har rikelig med turstier. Nonknuten  

er en kort og fin tur, og Engelsvannet er en yndet  

destinasjon blant mange. Det er mulig å gå på tvers 

av øya via toppen og komme ut ved havgapet  

i retning Lista.

På øya har vi en landhandel med utsalg av alt det en 

måtte behøve, inkl. propan. Det er også mulig å fylle 

drivstoff til båten.

Andabeløy har en aktiv velforening og Facebook-

gruppe som vi anbefaler nyinnflyttede å melde seg 

inn i. Andabeløy er Sørlandsidyll på sitt beste.

Trenger du innslag av noe litt mer urban er ikke 

Flekkefjord sentrum langt unna, enten det er med 

bilen eller egen båt. I Flekkefjord sentrum er det nok 

av parkeringsplasser og det er også gjestehavn.

Flekkefjord kan by på flere spisesteder, de fleste 

ligger ved elva og sjøen. 

Er du ute etter en annen shopping opplevelse enn 

de vanlige kjedekonseptene kan gi, kan gågata og 

tilhørend  e sidegater by på frittstående og egeneide 

butikker som kan tilby noe utenom det vanlige.

Kultursenteret Spira er stedet for kulturelle 

opplevelse  r. Her er det konserter, teaterforestillinger, 

show og kino.

Båtplasser og naust
Pris på boligene er inkludert båtplasser og naust. 

Det er tre båtplasser tilgjengelig, første mann  

til mølla. Det er også mulig å kjøpe naust uten  

båtplass.

- Pris for båtplass med naust: 400 000,-

- Pris for naust uten båtplass: 200 000,-
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Andabeløy - Tomt 1 og 2
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ANdabeløy - Tomt 3 og 4
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Andabeløy - Tomt 5 og 6
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Andabeløy har mye å by på, til tross for størrelsen. Den umiddelbare nærheten til sjøen er 

opplagt. Det er et godt utgangspunkt for bading, fisking og båtliv.

På øya er det også rikelig med turstier. Nonknuten er en kort og fin tur, og Engelsvannet er 

en yndet destinasjon blant mange. Det er mulig å gå på tvers av øya via toppen, og komme 

ut ved havgapet retning Lista. 

Andabeløy har en landhandel med utsalg av alt det vesentligste – du kan også fylle drivstoff 

til båten her. Vi har en aktiv velforening og Facebookgruppe som vi anbefaler nyinnflyttede  

å bli medlem i.
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Fra Andabeløy til Flekkefjord er det kort avstand. Flekkefjord ligger midt mellom Kristiansand og 

Stavanger, med bare 1,5 timers kjøring fra hver av byene. Byens sentrum ligger lunt plassert innerst i 

Lafjorden, med flotte muligheter for båtturer, fiske og kajakkpadling. 

Flekkefjord har et koselig og intimt bysentrum. Her finner du hyggelige kaféer og restauranter og gode 

muligheter for shopping. Kongshamn Bryggerestaurant ligger ytterst i havgapet på øya Hidra. 
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Andabeløy – Leveransebeskrivelse

KAP. 1 

GENERELLE BESTEMMELSER 

For den tekniske utførelsen er det lagt til grunn 

teknis  k forskrift TEK 17 (1. januar 2017).

Hellvik Hus har rett til å velge alternative utførelser/

materialer innenfor rammen av denne beskrivelsen. 

Hellvik hus har rett til å bestemme detaljutførelser. 

Hellvik Hus har rett til å foreta mindre endringer i 

konstruksjon og materialvalg som ikke reduserer 

byggets kvalitet, samt rett til å endre valg av leve-

randører, uten at dette gir rett til endring av avtalt 

pris. 

Ved uoverensstemmelse mellom tegning og 

beskrivels  e, gjelder denne beskrivelse foran tegning. 

Møblering og utstyrsenheter som vises på tegning, 

men som ikke er beskrevet, er ikke medregnet. 

Utstyr og innredning som er vist med stiplet strek på 

tegningene, er ment som forslag og er ikke med-

regnet. Det samme gjelder framlegg av vann, avløp, 

strøm og lignende til stiplet utstyr. 

Hellvik Hus forbeholder seg retten til innboksing av 

søyler, rør og kanaler som av konstruksjons messige 

årsaker ikke kan skjules. Dette er ikke medtatt i 

pris.

Det tas forbehold om endringer som følge av detalj-

prosjektering og offentlig godkjenning. 

Eksakt tomteareal vil først forekomme etter anmod-

ning om oppmåling er sendt til kommunen.

KAP. 2

GRUNNARBEIDER OG UTENDØRSARBEIDER Grunn-

arbeidene omfatter byggegruber med ledningsanlegg 

for drenering, overvann og takvann, stikkledninger 

for vann og kloakk, strøm og tele. 

Eventuelle forstøtningsmurer bygges i betong, som 

lødde steinmurer, eller en kombinasjon av disse.

Trafikkkområder shingles, hageområder leveres med 

stedlig masse.

KAP. 3 

FUNDAMENTER, GRUNNMUR, M.M.

Ringmur og gulv på grunn med radonsikring  

i betong. 

KAP. 4 

TØMMERMANNSARBEIDER

Bygningene leveres i trekonstruksjon. 

Taktekking leveres som teglstein. Takrenner leve-

re s i stål, farge sort. Kledning leveres som liggende 

dobbelfalset, grunnet hvit, 19x148.

Listverk leveres i følgende format:

Tak: Fabrikkmalt hvit, skygge, 21*034

Karm:  Fabrikkmalt hvit, slett,    12*058

Gulv:  Fabrikkmalt hvit, slett,    12*058

Innvendige vegger og himling leveres med gips.

KAP. 5

TREVARELEVERANSER 

Vinduer og balkongdører leveres fabrikkbehandlet, 

farge farge s 0502-y. Hovedinngangsdør leveres som 

Bygg1 Hovdeby i farge s 0502-y.

Innvendige dører leveres som type Bygg 1 Sletten 

kompakt, farge s 0502-y.

Standard kjøkkeninnredning leveres som tegnet inn 

på plantegning. Hvitevarer er inkludert. 

Baderomsinnredninger i bad leveres fra HHF i 80cm.

Garderobeskap leveres i hvit slett utførelse i hht. 

tegning.

Stige til hems leveres i ubehandlet furu

KAP. 6

MILJØ OG SIKKERHET 

Hellvik Hus leverer balansert ventilasjonsanlegg med 

varmegjenvinner.

Det leveres 1 stk. brannslukkingsapparat.

KAP. 7 

RØRLEGGERARBEID

Rørleggerarbeidet utføres i henhold til gjeldende 

forskrifter og vedtekter. 

Standard kontrakt omfatter komplett rørlegger-

arbeid. Arbeidet omfatter de utstyrsenheter som 

er vist med heltrukket strek på tegningene, og 

frem føring av vann- og avløpsledninger til disse. 

Dusjvegger leveres som heve/senk. Antall utstyrs-

enheter fremgår av tegningen. Utstyret skal være av 

anerkjent fabrikat og av dagens modeller.

Utstyret leveres i følgende standard:

Gulvstående klosett i hvit porselen med sete og lokk 

i hvit propylene.

Servantkran leveres som ettgreps blandebatteri 

i forkrommet utførelse. Dusjgarnityr leveres som 

forkrommet termostatbatteri med slange, hånddusj 

og glidestang. 

På kjøkken leveres ettgreps forkrommet kjøkken-

batteri med svingbar tut.

I kjøkkenbenk monteres det kran for tilkobling  

av oppvaskmaskin.

Opplegg på vegg for vann og avløp for vaskemaskin. 

200 l. varmtvannsbereder leveres. 

1 stk utvendig hagevanningskran leveres pr. bolig.

KAP. 8

ELEKTRIKERARBEID 

Det elektriske anlegget utføres i henhold til  

gjeldende forskrifter og vedtekter (NEK 400:2014). 

Utvendig målerskap leveres.

Det leveres skjult anlegg med innfelte brytere og 

innfelte doble, jordede stikkontakter med barne-

sikring.

Jordede kontakter for kjøkkenvifte, kjøleskap og 

varmtvannsbereder leveres enkle. 

Sikringsskap leveres med automatsikringer, jord-

feilbryter(e) og overbelastningsvern. Det leveres 

kombitavleskap tilrettelagt for innføring av svak-

strøms-anlegg/fiberkabel. Ringeklokke leveres til 

hver bolig. Det leveres røykvarslersystem i hht 

forskrifter. 

Antall kurser og punkter følger NEK 400. Dersom 

forbruker ønsker et større antall kurser/punkter enn 

det som kontrakten beskriver, gjøres dette direkte 

opp med installatørforretningen. Plassering av punk-

ter bestemmes av forbruker i samråd med installa-

tøren dersom fremdriften tilsier det.

Utstyrsenheter som lysarmaturer, el. ovner, jord-

feilvarsler er ikke medregnet. 

KAP. 9.00

OPPVARMING 

Vedovn og Stålpipe, Jøtul F145

KAP. 10.00

OVERFLATEBEHANDLING

Se romskjema.





KONTAKT:

Anette Oksnes

Boligkonsulent

Tlf: 93 02 69 10

anette.oksnes@hellvikhus.no

Hellvik Hus Sør AS

Drangeid 4, 4400 Flekkefjord

Telefon: 38 32 76 70

www.hellvikhus.no


