Bygg din drømmebolig på en
en solrik og luftig tomt
på toppen av Tromøya
Velg mellom mange attraktive hustyper og design

tybakktoppen.no



Det gode liv
på Tromøya
Tromøya har mange kvaliteter. Foruten å være
den største øya på Sørlandet, er Tromøya kjent
for å være en naturperle av de sjeldne.
Vakker natur og et eldorado av turstier er blant
de store skattene du finner på Tromøya.
Godt oppvekstmiljø og et variert servicetilbud er
også blant de fine kvalitetene øya har å by på.
Vi har gleden av å tilby et nytt og moderne
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Home isn’t a place,
it’s a feeling

boligfelt sentralt på Tromøya, en drøy

Tromøya - et fantastisk sted å bo

kilometer fra Tromøybroa. Vi ønsker å skape

Det som gjør Tromøya til et godt samfunn å bo

et boligfelt med fokus på trivsel i naturskjønne

i er nok de inkluderende verdiene og det gode

omgivelser, og ser frem til å utvikle Tybakk-

samholdet som man opplever her. Vi-følelsen

toppen sammen med våre kunder og

preger øyfolket på en god måte. Her har man

lokalsammfunnet rundt oss.

lang tradisjon for å stille opp for hverandre.

Velkommen til Tybakktoppen!

Tromøya har også et meget aktivt og variert
idretts- og kulturliv. Mange ildsjeler legger ned
en formidabel innsats for skape gode og
attraktive opplevelser for øyas beboere.
Arendal - en helårsby
Dersom man skulle ha behov for mer liv og
røre er Arendal sentrum ikke lange turen unna.
Arendal er av mange rangert som en av
landets beste sommerbyer. Det stemmer!
Men det er ikke bare om sommeren vi trives i
Arendal. Byen er spennende å oppholde seg
i resten av året også. Det er nok blandigen av
sørlandsidyll, den vakre skjærgården, et godt
kulturtilbud og store arrangementer som løfter
Arendal helt opp i tet når det kommer til trivsel.

2

3

Som boligeier på
Tybakktoppen får du et
av Sørlandets flotteste
turområder som nabo
Raet nasjonalpark er et av Sørlandets
mest besøkte friluftslivsområder.
Nasjonalparken ligger kun et kvarters
gange fra Tybakktoppen. Med sine vakre
stier, lune svaberg, flotte sand- og
rullesteinstrender får du tilgang til et helt
unikt turområde. Kystlandskapet inviterer
til aktivitet og naturopplevelser hele året
rundt.
Hoveodden er kjent for sine fantatiske og
silkemyke turstier, campingliv, festivaler,
sportsarrangementer, leirer og strandliv.
Er du av typen som foretrekker fred og ro,
er det overrskende enkelt å finne sin egen
usjenerte lille solplass. Den kommer med
magisk havutsikt.
Dersom du liker mer actionfylte aktiviteter
kan vi anbefale et besøk på Canvas Hove.
Med sin unike beliggenhet med hav på alle
kanter er stedet et fantastisk utgangspunkt
for mange typer aktiviteter i og ved sjøen.
En annen kjær nabo til boligfeltet på
Tybakktoppen er Gjerstadvannet.
Her finner du et eldorado av turstier og
løypenett som bare venter på besøk, hele
året rundt.

4

5

Sentral beliggenhet

Kort vei til alt du trenger

Tybakktoppen ligger sentralt plassert på Tromøya, like ved Tromøybroa. Boligfeltet ligger luftig og fritt,

Fra Tybakktoppen er det heldigvis kort vei til en

med enkel adkomst både for beboere og besøkende.

rekke tilbud. Du finner både nærbutikk, café,
legesenter, frisør, apotek, barnehage og skole

Beliggenheten like ved kollektivaksen og gode bussforbindelser til og fra Arendal er viktig.

kun noen minutters gange hjemmefra.

GANGAVSTAND TIL ULIKE TILBUD
•

ca 1, 5 km

Den nye veien fra Krøgenes til nye E18 gjør hverdagen enklere for folk som skal reise til jobb
i nabo-kommunene eller lenger.

Skole og idrettsanlegg, Roligeden:

•

Barnehage, Tybakken:
ca 250 m

Avstanden fra boligfeltet til Arendal sentrum er ca 7 km, det vil si 10-12 minutter med bil.

•

Attraktive rekreasjonsområder som Hove,
Sandum, Raet, Gjerstadvannet og Vardåsen:
0,5 - 2 km

•

Busstopp langs kollektivaksen på Tromøya:
ca 700 m

•

•

Roligheden skole

•

TYBAKKTOPPEN
Gjerstadvannet

Tromøytunet fra utsiden

Tromøytunet nærsenter:
ca 700 m

•
Hove

Raet nasjonalpark

Tromøytunet

Tromøytunet

KORT REISEVEI FRA HOVEDSTADEN
•

Fra Oslo er Tromøya lett tilgjengelig, med
kun tre timers kjøring i bil (240 km) og
cirka fire timer med båt

•

Fra Kristiansand er det cirka én times biltur
til Tromøya (70 km)
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Roligeden skole, nyåpnet i september 2019
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Attraktive tomter tett på naturen
Tybakktoppen ligger høyt og solrikt med et
fantastisk utsyn i flere himmelretninger.
Området er frodig og omringet av mye skog og
urørt natur. Tomtene i boligfeltet er godt planlagt
ut ifra sol- og terrengforhold og plasseringen av
boligene er gjort med omhu for å gi den beste
utnyttelsen av hver enkelt tomt. Alle boligene vil
får en fin og solrik utelpass.

Foto: Tybakktoppen boligfelt sett fra vest

God fremdrift i feltet
I første byggertinn legges det ut 30 byggeklare tomter for salg. I tillegg vil det komme 10 boliger i kjede
og 12 mindre leiligheter. Byggestarten for de første boligene er etter planen i mai-juni 2021.
Innflytting i nye boliger vil skje etter nærmere avtale, men vi regner med at de første boligkjøperne vil
kunne flytte inn i sine nye boliger innen første kvartal 2022.
Tomtene selges ferdig planert innenfor byggegrensene og leveres med ønsket husmodell fra
Mesterhus. Mange av husmodellene kan tegnes om og tilpasses den enkelte tomt. Vi tilstreber en
moderne stil med en tiltalende variasjon i bebyggelsen.

Sjekk hvilke husalternativer som
passer på din drømmetomt
På tybakktoppen.no kan du enkelt surfe rundt på de forskjellige tomtene og se nærmere på våre forslag
til hustyper. Ut i fra tomtenes størrelse og utforming får du presentert alternative forslag til boliger.
Dersom du skulle ha andre preferanser eller ønske andre løsninger, vil vi forsøke å etterkomme dine
ønsker så langt det lar seg gjøre. Det er boliger fra Mesterhus-systemet man kan velge fra. Her er det
mange flotte hus-alternativer og design å velge mellom, så du vil nok finne noe du liker.
Merk: En del av husforslagene vil behøve noe omtegning og tilpasning til den aktuelle tomten, ettersom
standard katalogmodeller gjerne behøver tilpasning til adkomst, utsikt/sol og terrengforhold.

Fellesskap og trivsel i fokus
Gode møteplasser bidrar til godt naboskap. På tybakktoppen vil det komme både lekeplass og en
hyggelig samlingsplass med benker og bålpanner som kan benyttes til lek og sosialt samvær.

Illustrasjon: Tybakktoppen, byggetrinn 1
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Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto
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Du velger - vi tilpasser

Drøbak

Vi ser at mange kunder ønsker flere husalternativer å velge mellom når de skal investere i egen

Drøbak er romslig og moderne. Huset har

bolig. Det er veldig forståelig. Det å få være aktivt med i planleggingsprosessen er også viktig for
mange. Vi ønsker å legge til rette både for stor grad av valgfrihet og medvirkning fra våre kunder.
Selvfølgelig har vi noen rammer og begrensinger vi må forholde oss til, men vi er lydhøre og
ønsker å komme kundene våre i møte når det gjelder løsninger og behov.

en enkel, ren og moderne fasade. Stående
panel.
BRA 179 m2

P-ROM 124 m2

SOVEROM 4

Våre husmodeller
På Tybakktoppen gir vi deg frihet til å velge! Enten du liker moderne design eller mer tradisjonelle

Signatur 305

hustyper så vil du få mange alternativer og design å velge mellom. Vi har valgt ut en del ulike
hustyper fra Mesterhus-systemet som vi mener passer fint inn i det nye boligfeltet.

Signatur 305 er en moderne bolig med
stram, spennende form og god planløsning

Boligene leveres og bygges av det lokale firmaet Byggpartnere AS som er medlem av
Mesterhus-kjeden. Prisene vil selvsagt variere ut ifra tomtestørrelse, hustype og innvendig og
utvendig standard. Informasjon om priser og betingelser kan du lese mer om på om på vår

som gir lyse og luftige rom.
BRA 208 m2

P-ROM 165 m2

SOVEROM 4

nettside.

Alta

Strand
Strand er en moderne og praktisk
enebolig på ett plan. Fasaden, med både
liggende og stående panel gjør at boligen
skiller seg ut.
BRA 141 m2

P-ROM 103 m2

passe inn i de fleste nabolag.
P-ROM 150 m2

SOVEROM 4

SOVEROM 3

Byåsen

Lindås er en mindre enebolig hvor du har
alt på ett plan. Boligen har liggende panel
og rene linjer.
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allikevel med et moderne utseende. Det vil

BRA 155 m2

Lindås

BRA 118 m2

Alta er et hus med tradisjonelt saltak, men

Byåsen - et hus med en moderne vri.
Funksjonelt og åpent over to etasjer.
BRA 260 m2

P-ROM 104 m2

P-ROM 179 m2

SOVEROM 3

SOVEROM 3
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Signatur 303

Nordstrand

Signatur 303 er en lekker enebolig over

Nordstrand er en moderne bolig som er

to plan med spennende fasade, moderne

meget godt egnet for en smal tomt.

design og gode planløsninger.

Balkong og store glasspartier.

BRA 166 m2

P-ROM 153 m2

SOVEROM 3

BRA 156 m2

P-ROM 128 m2

SOVEROM 3

Kvadraturen

Fløyen

Kvadraturen er en minimalistisk enebolig.

Fløyen er et spennende og romslig hus

Huset har balkong i øvre etasje og en

med store glassflater og stående, smale

stor terrasse nede, som med fordel kan

trepanel. Stor takhøyde med åpen løsning.

innredes som en utvendig spiseplass.

BRA 225 m2
BRA 161 m2

P-ROM 141 m2

P-ROM 196 m2

SOVEROM 5

SOVEROM 4

Skansen

Signatur 307

Skansen har et moderne uttrykk med store

Signatur 307 er en flott bolig for deg som
ønsker noe litt annerledes, hvor spennende

vindusflater, pulttak, og stående trekledning.

vinkler, store vindusflater og utvidet takhøyde

Det er flere fine uteplasser med balkong og

gir huset særpreg og karakter.

terrasser.

W

BRA 159 m2

P-ROM 134 m2

BRA 205 m2

SOVEROM 4

P-ROM 162 m2

SOVEROM 4

Tilpasning og omtegning

Skreddersøm

En del av husforslagene vil behøve noe

Dersom du ønsker skreddersøm, kan

Hus med funkispreg. Midtstuen har en stilren

omtegning og tilpasning til den aktuelle

vi via Mesterhus-systemet bistå deg

fasade, med stående trepanel. Et spennende

tomten. Vi justerer tegningene i forhold

hele veien fra plantegning til ferdig

og moderne hus for en designbevisst familie.

til terreng, adkomst, utsikt og solforhold.

drømmehus. Alle husene våre kan

Midtstuen

endres og tilpasses etter dine ønsker.
BRA 157 m
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2

P-ROM 151 m

2

SOVEROM 4
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Nabolagsprofil

Primære transportmidler

Varer/Tjenester
Saltrød Senter

1. Egen bil

Nabolagsprofilen gir verdifull informasjon til deg som boligkjøper. Når man er på jakt etter ny
bolig er det greit å vite mest mulig om nabolaget og hvilke fasiliteter som er tilgjengelig.

Vitusapotek Tromøy

2. Samkjøring

Avhengig av hvilken livssituasjon man befinner seg i vil man vektlegge forskjellige faktorer når

3. Buss

man skal kjøpe ny bolig. Her er et utdrag fra nabolagsprofilen til Tybakktoppen.

Etablerere
Familier med barn
Husdyreiere

Offentlig transport

Turmulighetene

Veldig trygt 85/100

Nærhet til skog og mark 95/100

Kvalitet på skolene

Støynivået

Bra 71/100

Lite støynivå 89/100

Naboskapet

Kvalitet på barnehagene

11 min
7.5 km

Arendal bussterminal
Totalt 24 ulike linjer

14 min
8.6 km
58 min

Skoler
Roligheden skole (1-10 kl.)
319 elever, 14 klasser

22 min
1.7 km

Arendal videregående skole - Møl...

12 min

Arendal videregående skole
880 elever, 30 klasser

15 min
8.9 km

Aldersfordeling

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Gjerrestad/Færvik

1 146

515

Arendal

38 453

17 735

Norge

5 328 198

2 398 736

Ekornveien Tybakken nærmiljøan...
Ballspill

9 min
0.7 km
22 min
1.7 km

Nr1 Fitness Arendal

5 min

Nr1 Fitness Xpress Krøgenes

7 min

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

Boligmasse
Barnehager

0%

Tybakken barnehage (0-6 år)
45 barn, 3 avdelinger

2 min
0.2 km

Blåklokken barnehage (2-6 år)
20 barn

18 min
1.3 km

Spornes gårdsbarnehage (0-6 år)
51 barn, 3 avdelinger

5 min
2.9 km

Dagligvare
Joker Tromøy
Søndagsåpent
Coop Extra Tromøytunet
PostNord
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Par m. barn

Roligheten skole
Ballspill, sandvolleyball

(0-12 år)

25% i barnehagealder
37% 6-12 år
17% 13-15 år
21% 16-18 år

Familiesammensetning

Sport
29 %
18.9 %
17.3 %

Arendal stasjon
Linje 53

Veldig bra 88/100

36.2 %
40.1 %
38.9 %

6 min
3.6 km
16.5 %
19 %
21.5 %

Skilsø ferjekai
Linje FERJE

7%
7.1 %
7.2 %

9 min
0.7 km

11.3 %
14.9 %
15.2 %

Færvik
Linje 102, 103, 1923

Kristiansand Kjevik

Opplevd trygghet

Godt vennskap 71/100

11 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

Nabolaget Gjerrestad/Færvik - vurdert av 14 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

9 min

7 min
0.6 km
11 min
0.9 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Finn Nybygg kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

91% enebolig
1% rekkehus
7% annet

40%
Gjerrestad/Færvik
Arendal
Norge

Sivilstand
Norge
Gift

37%

34%

Ikke gift

44%

53%

Separert

11%

9%

8%

4%

Enke/Enkemann

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Finn Nybygg kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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Tybakktoppen

Ønsker du å virkeliggjøre boligdrømmen din? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende
visning eller samtale. Vi hjelper deg gjennom prosessen.
KONTAKTINFO:
Agnar Jordåen
Salgsansvarlig for Tybakktoppen
Telefon 970 40 482
E-post: agnar.mesterhus@byggpartnere.no
BESØKSADRESSE:
Mesterhus Byggpartner AS
Teknologiveien 11, 4846 Arendal
tybakktoppen.no
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