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Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.

DETTE ER RÅDHUSMARKA

Jæ
rveien N

Rådhusmarka er plassert midt i smørøyet. Med kort vei til Sandnes 
sentrum og herlige Sandvedparken, bor du både urbant og grønt. 
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Rådhusmarka får et stort og innholdsrikt fellesområde mellom byggene. Her kommer 

blant annet et stort felleshus, flere og varierte lekeplasser, frukthager, skjermede hagesoner, 

grillområde, en multibane, hinderløype, treningsområde, et lite amfi og sittegrupper der 

du kan slå av en prat med dine nye naboer.

Gangstier knytter sammen attraksjonene på uteområdet, de forskjellige byggene og 

trappene fra parkeringsanlegget. Samtidig blir det gode forbindelser til nabolaget. 

Dette blir veldig bra!
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På Rådhusmarka bygges boliger for alle som 
er glad i Sandnes. Ineo Eiendom og Base Bolig 
tilbyr her leiligheter i de fleste størrelser: alt fra 
store toppleiligheter til mindre Start-leiligheter 
– og mange et fint sted imellom. 

Salget startet i mars 2020 og tomtearbeidet 
i april 2021

HER KOMMER
NOE FOR ALLE.
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BYENS BESTE PLANLØSNINGER? 
VI MENER DET.  

Aldri før har så mange jobbet så godt med planløsninger. Her har nemlig 
utbyggere, arkitekter, entreprenør og boligkunder vært involvert i plan-
leggingen i en svært fruktbar prosess. Alt for å finne den best mulige 
arealutnyttelsen innenfor de fire veggene til hver leilighetstype. 
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Leilighet 401
BRA
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Middagsbesøk 

av hele familien

Lammelår (125o i 2-3 timer)

 Kald drikke i sola

 (alltid sol på sandnes) veldig god 
skapplass!

romslig bad 

med plass til 

vaskemaskin

Golfbaggen

Overnattingsbesøk? 

– null problem!

Privat bad

Vil du vite mer om hvordan kundene ble involvert i planleggingen? 
Carina Kaldheim i Ineo Eiendom forklarer det fint på raadhusmarka.no.

KLIKK HER FOR Å LESE CARINAS EGNE ORD
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LEILIGHETER MED ALLE KVALITETER 
– TIL SENTRUMS BESTE PRISER!
Leilighetene leveres innflyttingsklare med flust av attraktive kvaliteter: 
moderne kjøkken og bad fra Norema eller Sigdal, eikeparkett og fliser, 
smarthus, balkonger med mange soltimer, heis, parkering i parkerings-
anlegg og mye mer. Likevel er kvadratmeterprisene på Rådhusmarka 
mer enn konkurransedyktige sammenlignet med andre sentrumsprosjekter 
– her får du mye for pengene. 

Vil du vite mer om hvorfor du får så mye for pengene i dette prosjektet? 
Roy Klungtvedt i Ineo Eiendom forklarer det fint på raadhusmarka.no. 

KLIKK HER FOR Å LESE ROYS EGNE ORD
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Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Møbler vist her er ikke del av standardleveransen. Bilde og 

utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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KVALITETSKJØKKEN MED 
MANGE VALGMULIGHET
 – UTEN PRISTILLEGG! 

Vi vil du skal bo og leve med et kjøkken du trives med og som du blir stolt av. 

Vi vil også at du skal få sette ditt preg på hjemmets viktigste rom.  Derfor har 

vi landet på merkevarer som garanterer kvalitet og gir deg mye å velge blant: 

Sigdal og Norema. Begge har bredt utvalg og flere typer i samme prisgruppe. 

Det betyr at du får mye å velge blant – uten pristillegg. 

Sigdal og Norema leverer til ulike bygg på Rådhusmarka. Mer info finner 

du i brosjyrene og leveransebeskrivelsene som er laget for hvert bygg. På 

de neste sidene ser du noen av modellene Norema kan levere uten pristillegg.  
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Anne Gro Eie, salgsleder ved 
Studio Sigdal Stavanger, kan gi deg 
mange gode råd om hvordan du får 

det fint i hjemmets viktigste rom.

Bilde her viser modellen Areal, 
en elegant innredning som fungerer 
like godt til hverdags som til fest. 
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Dette er kun illustrasjons bilder,
ikke løsningen som kommer i Rådhusmarka. 
Nøy aktige kjøkkentegninger får du av selger 
eller megler.  

Bilde viser 
modellen Areal beige

Bilde viser modellen Areal hvit

Bilde viser modellen 
Paralell hvit
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Bilde viser modellen Areal lys grå

Bilde viser modellen 
kvadrat lys alm
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Du får kontroll og komfort fra dag én i din nye leilighet på Rådhusmarka. 
Leilighetene leveres nemlig med en Futurehome Smarthub og smart 
varmestyring som standard. Dermed kan du ha automatisk senking av 
temperaturen på natten eller er borte på dagtid, slik at du sparer både 
miljøet og lommeboka. Hvis du er frysen på vei hjem fra jobb, skole eller 
en kveld på byen kan du enkelt skru opp temperaturen i stua via appen. 

Med Smarthuben, som er selve «hjernen» i smarthuset ditt, kan du 
få flere smarte funksjoner som gjør livet enkelt. Eksempler på andre 
smarthusfunksjoner du kan bestille som tilvalg, er lysstyring og enkel 
alarm – alt kan styres via den brukervennlige appen.

FUTUREHOME – FREMTIDEN 
ANKOMMER RÅDHUSMARKA 
SAMMEN MED DEG
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FULLKOMMEN TV-LØSNING 
OG INTERNETT FRA LYSE

På Rådhusmarka får du «Fiberaksess 200/200» som standard. Da slipper 
du å dele bredbånd med naboen, og har fart og kapasitet til både deg og 
familie på besøk. 

Når du flytter inn på Rådhusmarka, 
flytter TV-løsningen Altibox inn 
sammen med deg. Altibox er 
opptatt av å ha Norges mest 
fornøyde kunder og tilbyr deg både 
topp underholdning og valgfrihet. 
Med avtaleformen Fiberaksess 

får beboerne på Rådhusmarka lav 
felleskostnad og hver enkelt hus-
stand avgjør selv sitt behov for TV, 
internett og fasttelefoni.

Bakeoppskrift 
eller Fantorangen? 

Ja takk, begge deler! 
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Lev livet 
fullt 

og delt
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: Bokonsept

RÅDHUSMARKA 
– ET HEIME    -PROSJEKT! 

Du tror kanskje du må ta med deg alt fra verktøyboden og velge en 
leilighet med stor stue og ekstra soverom til gjester hvis du skal flytte fra 
enebolig? Ikke hvis du velger Rådhusmarka, som blir et Heime-prosjekt 
med både lånerom, gjestehybler og felleshus!

For deg som skal flytte fra enebolig 
til leilighet og ikke har lyst på mer 
plass enn du egentlig trenger – og 
hvert fall ikke ønsker å fylle boden 
med gammelt utstyr – så er det 
genialt å bo i et Heime-prosjekt.

På Rådhusmarka kommer flere 
fellesgoder du deler med de andre 
beboerne. Det er blant annet satt 
av plass til et lånerom som Heime 
fyller med verktøy, fritidsutstyr og 

andre praktiske ting du bare trenger 
en gang iblant. Og ikke nok med 
det – på Rådhusmarka kommer 
gjestehybler du kan reservere når 
du får besøk av gjester som trenger 
overnatting.

Selve kronen på verket, er kanskje 
Rådhusmarka felleshus, som blir 
ideelt til feiringer der du skal samle 
familie og venner – perfekt når et 
jubileum står på planen.

TM
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DIN NYE STORSTUE: 
RÅDHUSMARKAS FELLESHUS  

Rådhusmarkas felleshus blir noe helt eget – noe du aldri har sett før. Utvendig vil felleshuset 

gli fint inn i det grønne fellesområdet, siden det blir delvis innebygget i terrenget. Det blir en 

stor glassfasade med foldedører og taket blir grønt gress. Inne får beboerne et stort og lyst 

forsamlingslokale, som både kan brukes som et møtested i hverdagen og som festlokale. 

Her kommer et velutstyrt kjøkken med kaffemaskin, toalett og eget lagerrom - perfekt når 

man har avtalt en kopp kaffe med naboene. - Og det beste av alt, du kan leie hele stasen når 

du har en feiring på tapetet. 

Forsamlingslokalet blir cirka 100 m2, og kan innredes etter ønsker og behov. Her kan du ha 

sittegrupper, spisegrupper eller bare et stort mingleområde. Heime legger til rette for at dette 

skal bli et naturlig samlingspunkt for beboerne. Et perfekt sted å samle venner eller nye naboer. 

Det planlegges også en egen krok med stor TV hvor dere kan se alt fra gullrekka på NRK til 

serier og dokumentarer på Netflix. De sportsinteresserte kan samles til oppgjør i Champions 

League, Premier League og Tippeligaen, og spennende innspurter når Ingebrigtsen-brødrene og 

skiskytterne våre suser mot målstreken. Da trenger du kanskje ikke kjøpe egne kanalpakker?
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3D-illustrasjon. Felleshuset med Punkthuset bak.
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:Gjestehybel
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I Rådhusmarkas gjestehybler klarer
gjestene dine seg helt fint på egen hånd. 
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RÅDHUSMARKAS 
LÅNEROM BLIR 
INNHOLDSRIKT! 

Låning er sosialt, kjekt og bra for miljøet – og det er egentlig 
ingen grunn til at alle skal eie hver sin hammer og drill. Eller 
takboks og telt, for den saks skyld. Her er noe av det som 
kommer i lånerommet på Rådhusmarka:

• Drill, hammer og sag 
• Høytrykkspyler 
• Tepperensmaskin 
• Printer / skanner 
• Krokket og kubb 
• Volleyball / badminton 
• Dart, boccia og    
         hagebowling
• Tin Can, Alley Game 
• Tennis swing og  
         smashballsett 
• Fortaukritt, frisbee 
         og slackline

• Utvalgte brettspill   
         (Monopol etc.)
• Takboks og jekk
• Barnesete
• Sykkelstativ
• Tilhenger
• Telt og tursekk

: Lånerom
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FÅ FULL KONTROLL 
PÅ HVERDAGEN OG 
NABOLAGET MED 
HEIME-APPEN

•   Den hjelpsomme naboen er stedet der du spør om hjelp – og tilbyr   
     hjelp. Lufte hunden, låne egg til kaken, få litt datahjelp eller sitte 
     barnevakt? Ja takk!
•    En aktivitetsplan viser hva som skjer av fellesaktiviteter, og her melder 
     du deg på det du ønsker å være med på.
•   Du kan bestille tjenester som for eksempel vaskehjelp, taxi og levering   
     av varer. Heime-nettverket sikrer deg gode priser på ulike 
     servicetilbud.
•   Appen er en sosial plattform i den forstand at du kan legge inn 
     en egen, kort profil om hvem du er og hva du er flink til. Kunnskap 
     og hendighet går aldri av moten!

Smart deling blir enda smartere ved hjelp av litt teknologi. Det er 
utviklet en egen Heime-app som skreddersys til Heime-konseptet på 
Rådhusmarka. Denne appen får flere enkle og praktiske funksjoner som 
du vil få god nytte av. Du kan for eksempel reservere utstyr i lånerommet 
eller bestille felleshuset og en gjestehybel, i tillegg til mye annet:

: App
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Ingen over, ingen ved
siden. Lena Grimsrud, 
som driver Parkkaféen 

i Sandvedparken, er 
verdens beste bollebaker.

Lena og Parkkaféen finner du tvers over elva for 
den store lekeplassen i Sandvedparken. Her er det 
bare å styre etter den herlige lukten av nybakst. 
Vi anbefaler egentlig at du kjøper både skolebolle 
og kanelbolle – begge deler går rett hjem.

SKOLEBOLLE 
ELLER KANELBOLLE? 
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PT Nina Østerhus er blant 
de du treffer på EVO. 
Bedre hjelp til å få gang på 
skrotten skal du lete lenge 
etter. 

Sandnes er best på mye, særlig en ting: turløyper og utendørs 
treningsmuligheter. På Rådhusmarka får du Sandvedparken med herlig 
joggeløype så å si rett utenfor døren. Er du skikkelig i sonen, legger du turen 
videre rundt Stokkalandsvatnet. Treningsappen viser da ca. en mil før du er 
hjemme igjen. 

Byen har også mange treningssentre du kan velge mellom. EVO Fitness 
i Langgata 1c er kun minutter unna Rådhusmarka. Her er det åpent fra 
kl. 05.00 til 24.00 (ja, du leste riktig), så her kan du trene både sent og tidlig.
Du stikker innom EVO når det passer, her er det selvbetjening 
og du låser opp døra selv.

TRENE INNE ELLER UTE? 
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REISE MED BUSS ELLER TOG? 
Bussholdeplassen som ligger like ved Rådhusmarka, skal skifte navn. 
Til hva? Til «Rådhusmarka», selvfølgelig. Ikke ille det, å ha en 
bussholdeplass for seg selv med 5 avganger i timen!

Flytter du til Rådhusmarka får du en hverdag der du klarer deg godt uten 
bil. Alt av sentrumstilbud ligger i gåavstand, og skal du lenger av gårde 
så får du et utmerket kollektivtilbud behagelig nær. Buss er allerede nevnt, 
men ikke nok med det: Skeiane stasjon ligger tre-fire minutters gange fra 
din nye leilighet. I rushtiden går det tog hvert kvarter herfra. Ideelt 
og køfritt enten du skal nordover eller sørover.
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KINO ELLER BIBLIOTEK?

Å tulle seg inn i et teppe i 
sofakroken med en god bok er 
herlig, særlig når du sitter inne 
i en lun leilighet, hører regnet 
tromme på vinduet og har en 
nytraktet kopp kaffe i armlengdes 
avstand. Hvis boka er utlest, eller 
du ganske enkelt har lyst på andre 
kulturimpulser, så har du både 
scenene på kulturhuset og Sandnes 
kino i gåavstand. En premiereaften 
på Sandnes kino anbefales, med 
8,8 millioner pixler og verdens beste 
filmlyd fra Dolby Atmos-anlegget. 
Og med krydret popcorn fra 
kinokiosken, selvsagt.

Etterpå stikker du kanskje innom 
Delikatessen eller Sandnes 
Brygge for en matbit eller noe 
godt i glasset. De gode kultur- 
og byopplevelsene er alltid bare 
minutter unna for deg som flytter 
inn på Rådhusmarka. 
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SØTT ELLER SALT?  

Sandnes er et matfat. Byen har 
flust av gode steder for deg som 
liker å spise ute og la oppvask-
maskinen få pause.

Nærmest av alle spisesteder er 
Villa Skeiane med Charles Tjessem 
i spissen. Den nydelig restaurerte 
trevillaen byr på enestående 
atmosfære og smaksopplevelser 
en kokkeverdensmester verdig. 

Langgata ligger tre-fire minutters 
gange fra Rådhusmarka, og her 
ligger de gode spisestedene og 
koselige kaféene som perler på 
en snor. Smak deg gjennom byen 

under 100-ugå og oppdag nye 
favoritter for kun en 100-lapp. 
Prøv gjerne Delikatessen, 
Gamlaværket eller Kanelsnurren 
– alt anbefales! 

Det kan heller ikke stikkes under en 
stol at take away av og til er det 
eneste rette – for eksempel en 
gourmetburger fra Hekkan eller 
sushi fra Sabi. I nærheten av 
Rådhusmarka får du også flere gode 
dagligvarebutikker. Perfekt hvis du 
trenger råvarer til å kokkelere fram 
en tre-retters eller bare gjøre det 
enkelt med ferske reker, loff og 
majones. 

Prosteboligen:Villa Skeiane ble i sin 
tid tegnet av Ragnvald Kluge for prost 
Bernhard Jonasen, en sentral skikkelse 

i byens utvikling. 
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DET SKJER STORE TING 
PÅ NABOTOMTEN! 

Hva med skjer med det gamle Rådhuset, lurer du kanskje på? 
Store ting skjer. 

Det gamle kontoret til ordfører 

Stanley Wirak blir muligens 

legekontor, for den vernede delen 

av rådhusbygget skal gjennom en 

stor transformasjon og bli Sandnes 

Helsepark. 

Ambisjonen er å tilby et mangfold 

av både private og offentlige 

helse- og rehabiliteringstilbud på 

ett sted med tjenester som fastlege, 

spesialister, kirurgi, tannlege, 

jordmor, psykolog, kiropraktor, 

fysioterapeut, bedriftshelsetjeneste, 

røntgen og treningssenter, 

helsestasjon og andre tilbud.

Ikke nok med det, arbeidet er godt 

i gang, bygget er ferdig utvendig 

og innsiden er påbegynt på et 

vanvittig flott nybygg i tilknytning 

til rådhusbygningen. 

Påbygget fra 1980-tallet er fjernet, 

og et nytt og moderne bygg i 

massivtre oppføres. Her skal Lyse 

Elnett flytte inn med alle sine folk, 

og i første etasje er det satt av 

plass til kafé og servering. Dette 

lokalet blir kantinen til Helseparken 

og Lyse, men også et sted der du 

og dine nye naboer (og resten av 

Sandnes) kan stikke innom for lunsj 

eller middag. Det gjør hverdagene 

dine enda enklere!
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Her trenger vi 3D i høy oppløsning 
av Base

3D-illustrasjon som viser hvordan det kan bli på den gamle rådhustomten. Base Property står bak prosjektet. 

Stanley har flyttet ut. 
Sandnes Helsepark 

flytter inn
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MAILE ELLER SNAKKE 
MED SALGSTEAMET? 

Rune Larsen
930 44 902
rla@eie.no

Utbygger:

Eirin Hovland Hollund
909 17 628
eirin@ineoeiendom.no

Joachim Helmich Sollesnes
911 11 876
joso@eie.no
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Konsept og idé ved Ensign Reklamebyrå.
3D illustrasjoner ved Ensign 3D.

FORBEHOLD: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig 
bebyggelse og utsikt, 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 
leveranse beskrivelse 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.

Dette prospektet er å anse som gjeldene på tidspunktet for trykking, men kan endres uten 
varsel. Det siste prospektet vil alltid være tilgjengelig for nedlasting på hjemmesiden.
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