
BRA: 71 m2

2 sov, bad, bod, stue, 
kjøkken, vaskerom / 
sportsbod.

Flytt rett inn i 
nøkkelferdig leilighet. 
Innovative løsninger, 
mye sol, garasjeplass, 
båtplass, strand.

1. Etg

2 050 000,-

Daniel Andersen flytter inn 
i ny leilighet i Kjellandsheia 
sammen med kjæresten før 
sommerferien og blir blant 
de første som kommer på 
plass i det nye boligfeltet.

Havner midt i smørøyet
– Jeg har funnet det perfek-
te stedet for meg og kjærest-
en. Vi kribler etter å flytte 
til Kjellandsheia. 

Det sier Daniel Andersen (21). 
Tidligere i vår slo han til på en 70 
kvadratmeter stor leilighet i en fire-
mannsbolig på Kjellandsheia. Før 
sommerferien planlegger han å flytte 
inn sammen med kjæresten Maren.
 – Vi er blant de første som flyt-
ter hit. Det blir stort å komme i egen 
leilighet. Stedet er midt i blinken for 
oss. Jeg har båtplass like i nærheten 
og til sommeren kan vi spasere ned 
til båten og suse ut i skjærgården, sier 
han.

 Daniel er født og oppvokst i Søgne, 
ikke så langt fra Kjellandsheia-områ-
det. Han er godt kjent med områdets 
mange kvaliteter. Nærhet til både 
sjøen og til skogen er høyt verdsatt. 
Han synes han får mye for pengene.

 – Jeg betaler rett over 2 millioner 
for en flott leilighet med sjøutsikt. 
Ikke noe å si på det. Den blir neppe 
mindre verd med årene, sier han.

2.Etg

Planløsning for 
leilighet i 1. etasje

Planløsning for 
leilighet i 2. etasje

2 150 000,-

Adresse: Norddalsheia 11 - 17
Tomt nr: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45
Se kart side 5

Bildet viser beliggenheten til boligene som vi har for salg på Kjellandsheia. 
For mer utfyllende info kontakt Oddvar Eivindson, tlf. 91 69 36 95

Kontakt: Oddvar Eivindson
91 69 36 95  |  oe@sognehus.no

2 SOLGT!

Nå får du alt - båt, 
vannjet og båtplass 
med på kjøpet!

Annonsebilag for Kjellandsheia i Søgne Side 9 Side 8 Annonsebilag for Kjellandsheia i Søgne


