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Rett utenfor Stavanger:

Ny hytte på Ombo for en billig penge

Drømmen er like rundt
hjørnet. Det tar ikke lang
tid å reise. Du liker å bo
sentralt, men kan godt
tenke deg å tilbringe mer
tid i nærheten av sjøen.
Idyllisk, og med flott natur.

Alf Rune Stangeland

Oddgeir Vestersjø

Gullingen

Ombo

Stavanger

Tekst og foto: Svein Kåre Edland
3D-ill.: Reimund Espeland, Signaturhytten

– Veien til Ombo går veldig raskt
sier Alf Rune Stangeland i Signaturhytten til Lokalavisen.
– Vi regner at du bruker 1 time
og 20 minutter inkludert fergeturen som går fra Judaberg til Eidsund på søre del av Ombo. Akkurat passe tid, slik at du kan roe
ned. Nyte idyllen fra øyene som
slår imot deg med all sin sjarme.
Sette pris på en skjærgård som
er helt unik. Går du med egen
båt fra Stavanger tar det bare
drøyt 30 minutter, litt avhengig
av hvor stor båt du har.

Havåsen – Ferdige tomter
– Vi legger nå ut 19 tomter for
salg sier Stangeland som viser
Lokalavisens medarbeider prosjektet hvor vei, vann og kloakk
allerede ligger klar.
– Og flere hytter er under
bygging. Pris for hyttene er fra
kr 2.290.000. Da får du en nøkkelferdig hytte, klar til å brukes. Tomtene ligger 3 minutters kjøring fra Eidsund kai og
leveres ferdig opparbeidet med

vei, vann, strøm, kloakk og fiberoptikk frem til hver tomt.
Inkludert i tomteprisen er båtplass 2,5 x 5 meter i Eidsund
båthavn. Trenger du større
plass til båten, er dette også
mulig.

Velg din spesielle eiendom
– På alle tomtene får du havutsikt og gode solforhold, sier Stangeland.
– Her får du mer enn bare en
fritidsbolig. Store selveiertomter
gir muligheter for å få den hytten
som passer deg. Sammen med
Signaturhytten kan du selv påvirke og velge den hytten du vil ha.
Hyttene ligger fantastisk til med
flott utsikt over Randøy, Børøy,
Byre, Halsnøy og Fister. På vinteren er det bare 1 times kjøring til
Gullingen alpinanlegg.

Ja til naturopplevelser
– Her har vi alt, forteller en ener-

Fiskå
Havåsen hyttefelt får en fantastisk utsikt.

gisk bonde og grunneier Oddgeir
Vestersjø.
– Det er Ryfylke i et miniatyr her på Ombo. Fantastisk sjø
og øysamfunn med skog, jakt,
fiske og et yrende dyreliv. Her
finner du hjort, rådyr, rev og
svært mange fuglearter. På øya
er det mange vann som både

Ombo har 250 innbyggere og er 56 km stor med oppmerkede turløyper og 2 gartneri med blomsterutsalg.
God service får du av Karin på den lokale Joker-butikken på Eidsund kai.
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egner seg til bading og til fiske.
Og en skjærgård som er et syn
for de fleste båtentusiaster. Med
båtplass på Ombo har du svært
kort vei til favorittplassene med
båt i Ryfylke.

Her vil du trives
Både Stangeland og Vestersjø
framhever at det legges store
kvaliteter inn i denne hytteutbyggingen.
– Vi har hele tiden vært veldig
opptatt av at feltet skal fungere
som en helhet både i forhold til
utforming og terrengplassering.
Med sin naturlige skråning ned
mot sjøen, vil alle få oppleve
den rolige, behagelige stemningen dette gir. Fritidsboligene på
Ombo er planlagt for at du og
din familie skal trives. Her kan
dere tilbringe lange sommerdager i hengekøyen, på terrassen,
i solen, eller kose dere sammen
med familien med bærplukking, fiske og bading. Et område rikt på gode opplevelser.
Dette er jo slik du egentlig vil

ha det? Så langt unna bylivet,
men likevel nær. Her er det
naturen som står i sentrum.
Fritidsboligen din er et perfekt
utgangspunkt for turer i skog
og mark. Eller bare på terrassen som alltid inviterer til late
dager og avslapping, uten dårlig samvittighet for alt det du
skulle gjort hjemme.

nebarn enn å sørge for at familien har en kjekk hytte som kan

brukes hele året? Det hevder i
alle fall Alf Rune Stangeland i

Signaturhytten.
– Vi ser nå at mange besteforeldre rett og slett går sammen med
barna sine, og kjøper hytten som
et felles prosjekt. Det synes vi er
flott, og gir alle generasjonene

store muligheter for kvalitetstid
med naturopplevelser.

Flott året rundt
I lange høst- og vinterkvelder vil
man også få sterke og gode opp-

levelser. Svaberg og viker formet
av bølgene fra storhavet, har sin
sjarme året rundt. Nå gjør vind
og regn opplevelsen til et rått
møte med naturens kraft. Fascinerende, sterkt og en fryd for
øyet og sjelen. Enten du er ute og
kjenner naturen på kroppen, eller du er inne og avslappet med
fyr på peisen.

Din mest verdifulle tid

Ble du interessert?

– Fritidseiendom dreier seg ofte
om et slags vei valg for mange
familier, mener Stangeland.
– Det gjelder å finne stunder
for de gode opplevelsene. Her
har du muligheten til nettopp
det. Din mest verdifulle tid tilbringer du her sammen med
familie og venner, eller for deg
selv. Enten du elsker båtlivet
eller naturen, bærplukkingen
eller et glass vin på terrassen.

– Vi vil gjerne ha kontakt med
aktuelle kjøpere forteller Alf
Rune i Signaturhytten til Lokal
avisen.
– Sammen med grunneier
viser vi deg gjerne tomtene, beskrivelsene og tegningene. Og
husk at her er det rom for egne
tilpasninger. Visning etter avtale.

FAKTA:

Besteforeldrene bør kjøpe
Mange godt voksne har god
økonomi. Kan du tenke deg noe
bedre å gjøre for barn og bar-

Signatur
hytten
Hva:
Lokalt hyttefirma

Aktuell med:
19 selveier tomter i Havåsen hyttefelt
på Ombo (2 allerede solgt)

Kontakt:
Alf Rune Stangeland tlf 916 33 407

Erevik

Foldøy
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Ombo

Helgøy

Web:
www.signaturhytten.no
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