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- Hvilken urt spiste vi nå? Diskusjonen 
går og damene ler. Ingen er helt sikre.
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Du skal være temmelig bevandret i 
botanikk for å kunne navngi hvert 
blad, hver stengel og hver blomst som 
stråler om kapp med sommersola i 
hagebyen.
 Her er det sommerkål, gulrøtter, 
potetplanter, reddiker og andre rot- 
grønnsaker om hverandre. Og det 
stopper så langt fra med det:
 Sukkererter, myriader av urter,  
roser, pelargonia, margeritter, salvie, 
lavendel og dahlia – botanisk hage 
har fått sin hittil sterkeste konkurrent. 
Takket være de lokale grøntmesterne 
(tidligere: beboerne) under kyndig 
ledelse av Toralf Dalene & Co, spirer 
det både skudd og gode samtaler 
rundt kassene. I drivhuset lusker 
det seg ut saftige tomater, og lukter 
akkurat slik du husker fra bestemors 
drivhus da du var barn.
 - Nesten alt kan smakes på, vet 
du, sier damene som har flokket seg 
rundt en urteseng, og diskusjonen går 
rundt hva slags urt det kan være. 
 Vil du vite det, må du ta turen ut 
en vaffeltorsdag og få omvisning. For 

bilder alene kan nok ikke formidle 
mer enn en brøkdel av stemningen. 
Men det gir en pekepinn.
 - Det er utrolig hyggelig å få være 
en del av hagefellesskapet her, sier 
Bjørn Monstad, som bor i en av 
bungalowene rett bortenfor hagestua. 
Han har tatt veien om den flotte 
turstien ned over bekkefaret, under 
bjørketrærne og opp på gressplenen 
til de andre. Med seg har han valpen 
Teddy på syv uker, en japansk spiss-
hund han har vært heldig å få være 
matfar for i sommer. 
 - Det blir vanskelig å gi ham til-
bake, gliser Bjørn. Like vanskelig som 
å slutte å smile over alt det positive 
dette miljøet her gir oss i hagebyen. ✿

Hver beboer kan få sin egen parsell i de smakfulle  
jordkassene i Randesund hageby. For ingen hage er jo 
komplett uten vekster og blomster i alle regnbuens 
farger.

Livet spirer
i hagebyen

Teddy venter tålmodig på matfar.

Servicevert Ingvild sørger for vaflene.

Hagestuen ligger sentralt ved bocciabane, parsellhager og din private bolig. «Det var en god idé!»

Nærheten til de idylliske gårdene skaper en hyggelig og harmonisk ramme i hagebyen.
Tomatene i drivhuset er snart klare til 
å spises. Duften er magisk!
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Randi Queseth
Thune ledet an
i urfremførelsen
av Randesund
hageby-sangen.

Vokalist Rolf Holmquist Arntzen
i Indre Ludefladen Jazz
flenger ut blå korder.

ANNONSEBILAG

Det freste lystig på grillen i takt med 
jazztoner og swing ved den trivelige 
hagestua i Randesund hageby den 
varme og fine fredagskvelden i juni. 
 - Her rykker det i både smaksløker 
og dansefot, sier Lasse Kolstad. 
 - Det er ikke mange nabolag som 
kan skilte med maken.
 Egil Eide, opprinnelig fra Molde, 
sier seg enig og snuser inn den liflige 
duften av nygrillede herligheter.  
Oppe i leilighetene står dørene på full 
lufting, og fredagsvasken får vente. 
Det er på med kjole og sommer- 
skjorta, og så er det bare å sette tærne 
i det nyklipte gresset og labbe de få 
meterne bort til festbordet.
 Utpå kvelden var det klart for ur-
fremførelse av den nyskrevne Rande-
sund hageby-sangen, ført i pennen av 
kreative Randi Queseth Thune.
 - Det er en enorm omsorg og 
trygghet i dette fellesskapet, vi kan 
ikke få takket utbyggere og hveran-
dre godt nok for at vi får lov til å bli 
gamle et sted med så mye vennlighet 
i veggene. 
 Det handler om å få kunne leve 
et liv som godt voksne i verdighet, et 
sted der smilene sitter løst og hjelpen 
er nær. Det er de små tingene som 

betyr noe, og i Randesund hageby 
svirrer de små, gode ordene om kapp 
med blomsterfluene, sier Randi og 
smiler bredt til mannen Eivind.
 Hver måned, sommerhalvåret  
gjennom, myldrer det litt ekstra av 
liv og store forventninger når tids-
punktet for kulturkveldene kommer 
opp på timeplanen. 
 - Vi ønsker å tilby solide kultur- 
arrangementer til beboerne i hage-
byen med jevne mellomrom. Det er 
beboerne selv som har vært med på  
å forme fritidstilbud og tjeneste- 
tilbudene her, og den sosiale gevinsten 
er uvurderlig, sier Kirsten Vik, Salgs- 
og markedsjef i HSH Utvikling.
 - Det er et helt unikt – og  utrolig 
spennende prosjekt å få lov til å være 
med å bygge fra bunnen av, sier 
Kirsten Vik. Vi blir rørt av å se det 
blomstrende fellesskapet, og gleder 
oss allerede til neste kulturkveld i 
hagebyen. ✿

Indre Ludefladen Jazz stemte opp til sommerfest
den første helga i sommerferien.

Fikk sving på
hagefesten

ANNONSEBILAG
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Metro Radio, tidligere Radio Sør, med
Glenn Faanensen sendte direkte fra hagefesten.

Inge Solberg sto for grill og smil.

X

ANNONSEBILAG ANNONSEBILAG

Randesund hageby
Mel: «Under den hvite bro» (Sous le pont de Paris)
Av Randi Queseth Thune

Randesund hageby,
stedet med knallgodt ry.
Hit er vi kommet fra fjern og fra nær,
nå skal vi skape et fellesskap her.
Her er det godt å bo, 
her kan vi finne ro.
Her finnes omtanke, varme og ly,
i Randesund hageby

Rammen om livet her:
Planter og fine trær.
Hygge og humor og fin harmoni,
HSH’s målsetting den liker vi.
Vil du ha hagestell,
får du en bra parsell.
Fineste plassen å starte på ny:
i Randesund hageby!

Mye å velge i,
bare bruk fantasi.
Vafler på torsdag med nabokontakt
Allsang og strikkeklubb, mye blir sagt.
Trimrom for bøy og tøy.
Trening med Joan er gøy.
Slapp av i parken la tankene fly,
i Randesund hageby.

Vi har kulturtilbud,
mye å plukke ut:
Turer, konserter og bra foredrag,
kino og smaksprøving av mange slag.
Og når det går mot høst,
og du kan trenge trøst.
Skal du ei føle at du er til bry
i Randesund hageby.

Smilet satt løst hos
Arnfinn Larsen og alle
andre på hagefesten.

Ethvert ærverdig etablisse-
ment har dansegulv over 
flere etasjer.
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For mer informasjon og 
påmelding til alle våre arrangement: 
randesundhageby.no/kultur eller

telefon 91 83 28 22  

Sommeren på glass
– med Trine på Gården 
Trine på Gården startet som en drøm om 

å fornye mormors kjøkken. Denne dagen har hun 
med mange lekre frukt, bær, urter og grønnsaker og 
viser hvordan du best bevarer smaken av sommer. 
Vi får også råd og tips til hvordan vi allerede nå kan 
planlegge neste sesong i hagen. Det blir smaks-
prøver, og alle deltakere får med seg et glass hjem.
Ons. 24/10, kl 19. Medlemmer: 150,-. Ikke-medlemmer: 300,-.

Julekonsert i Søm kirke 
Hos vår nabo, Søm kirke, inviteres det til 
julelyd og julefryd. Programmet er ikke 

satt når dette blir skrevet, men blir det i nærheten 
av å være like vakkert som i fjor, vet vi at vi alle vil 
komme i den helt riktige julestemningen.
Søn. 16/12. Medlemmer: 0,-. Ikke-medlemmer: 100,-.

Mitt liv som mann
Ann-Kristin Olsen ser tilbake på sitt yrk-
esliv hvor hun har vært første kvinne i 

noen stillinger og levd med maskuline yrkestitler. 
Hun spør om man kan være kvinne og likevel være 
god nok som embetsmann, sysselmann og fylkes-
mann. Hør hennes refleksjoner fra et langt yrkesliv 
med utradisjonelle valg.  
Ons. 19/9, kl 19. Medlemmer: 100,-. Ikke-medlemmer: 150,-.

Bingo i hagebyen!
Ole Kristian, fra Eiendomsmegler1 og  
hagebyens blide megler, leder oss gjennom 

en bingo med en humoristisk tvist. Kuler, latter, tusj 
– og klassikeren fruktkurv øverst på premiebordet.  
Ons. 21/11, kl 19. Medlemmer: 0,-. Ikke-medlemmer: 50,-.

OKT

DES

SEP NOV

24.

16.

19. 21.

Host 2018

I tillegg til faste ukentlige arrangement, gjør vi noe nytt hver måned: Vi har 
hatt kino i hagen, malekurs, filosofikvelder og bokkveld. Vi har lært om øl, ost, 
sjokolade, NRK og Randesunds historie – for å nevne noe. 
 Under ser du nye arrangement for de fire neste månedene.Du velger selv når (og om) 

du vil kjede deg i Randesund hageby

VAFFELTORSDAG Servicevert Ingvild disker ukentlig opp med vafler og/eller 
suppe. Er det ikke vær til å sitte ute ved hagestua, møtes vi inne i peisestua.

STRIKKEGRUPPA - Vi tar med oss både strikketøy og snakketøy, 
sier Inger Sheppard, primus motor for strikkegruppa i Randesund Hageby. 

HAGEGRUPPA - Det ser flott ut,  
og smaker og lukter nydelig.

Vi trenger deg!
Snekring, bokbad, dansekurs,

gourmetklubb? Det er medlemmene 

som bestemmer. 
Savner du noe, eller har du kunnskap 

du har lyst til å dele – hjelper vi med 

det praktiske. 

TRIMGRUPPA Fysioterapeut Joan 
Magnus gleder seg til hver mandag. 
- Det er en av de beste dagene i uka 
mi, sier hun blidt.
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- Dette er en anskaffelse jeg 
har gått lenge og tenkt på, 
sier Karl Eielsen, opprinnelig fra 
Bekkefaret i Stavanger.
 Siddisen har imidlertid gjort 
sørlending av seg for lengst. Han traff 
kona Tove i Oslo i sine unge dager, 
og da var koblingen til Kristiansand 
et faktum.
 - Hun er fra Høvåg, og er en 
flott dame, sier Karl. Han står med 
stjerner i blikket, men det er nok 
like mye på grunn av sin andre store 
kjærlighet; en Taifun 125cc fra  
Gerhardsens dager.
 - Jeg hadde opprinnelig en blå 
Tempo Taifun da jeg var ung, så da 
denne kom opp for salg, var valget 
rimelig enkelt, sier Karl og smiler fra 
forgasser til potte. 
 Praten går varmt om Zündapp 
og Sprint, om gamle Øglænd som 
skrudde sammen Tempos populære 
Taifuner i Stavanger.
 - Det er derfor Svithun-merket 
står på tanken, forklarer han. Hobby-
rommet her i Randesund hageby er 
flittig besøkt av både nevenyttige og 
nysgjerrige, det er dreiebenk og annet 
treverktøy her, og plass til alle som 
har noe ugjort på håndverksfronten.
 

- En kjempefin samlingsplass, og 
kanskje særlig da for oss gutta, sier 
Karl – som gjerne tar en runde med 
skiftenøkkel og pussefille mens kona 
er på strikkeklubb.
 Rommet ligger i enden av den lyse 
og romslige parkeringsgarasjen, og 
Karl tar oss med til den andre enden 
for å vise oss bilvaskehallen. Den er 
snart ferdigstilt, og her vil det bli 
både vaskepistoler og såpesprøyter. 
Alt man trenger for å holde lakken 
skinnende.
 - Her kan vi få vasket og polert 
glisene våre skikkelig, sier han, mens 
vi slentrer tilbake til hobbyrommet 
for å snakke litt mer motor. Kanskje 
sette skotuppen litt i dekket og svi av 
et anerkjennende, karslig nikk.
For de som sverger til sykkelen og 
mosjon, er sykkelparkeringen vegg i 
vegg. Tørt og sikkert.
 - Det er et fantastisk konsept, hele 
hagebyen, skryter Karl. – Her er det 
alltid noe å finne på - for alle. 
 - Men nå må vi opp til Ingvild 
og de andre, det er suppetorsdag, 
sier han og gir tempoen et siste, 
beundrende blikk. ✿

Tempo på
hobbyrommet Bilvaskehallen er snart ferdigstilt.  

Her blir det lett å holde lakken blank.
Hobbyrommet ligger i tilknytning til 
den romslige parkeringsgarasjen.

I høst viser vi fotballkamper i peisestua 
hver måned. Flere storkamper i vente!

I det godt utstyrte hobbyrommet i kjelleren til Randesund hageby 
er det bare å slippe hobbyplanene løs. 
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Holder hagen i  perfekt  stand
ANNONSEBILAG

- Du skal lete lenge etter
triveligere gartnere enn  
arbeidslaget fra VIA Partner. 
De tar vare på utearealene i 
Randesund hageby som om 
det var sin egen hage. 

- Det er rift om å få være med ut,  
sier Charlotte Gaustad, ansvarlig for 
VIA Vaktmestertjenester, en avdeling 
av Kristiansand-bedriften VIA  
Partner, som gir  arbeidstrening og 
skaper en positiv hverdag for de som 
av en eller annen grunn ikke kan 
delta fullt ut i yrkeslivet for øvrig.
 Etter en formiddag sammen med 
den blide og arbeidsomme gjengen,  
er det lett å se at trivsel på arbeids- 
plassen er selve drivstoffet for å få 
ting gjort.
 En gang i uka blir de idylliske 
uteområdene stelt og ryddet, klippet 
og luket og vedlikeholdt etter alle 
kunstens regler av et helt arbeidslag. 

 - 40 prosent av våre medarbeidere 
er psykisk utviklingshemmede, de 
øvrige er mennesker som av en eller 
annen grunn er uføretrygdede, 
forteller Charlotte.
 Målet er at minst halvparten av de 
ansatte til enhver tid er på oppdrag 
utenfor bedriften.
 - Beboerne i Randesund hageby 
gir tydelig uttrykk for at de setter stor 
pris på oss, sier Charlotte. 
 Parken og uteområdene blir bare 
flottere og flottere, og for gjengen 
fra VIA Vaktmestertjenester er disse 
dagene blant de fineste i uka. Det 
blir ofte en kjas ved buskene og en 
sosial kafferast med takknemlige 
hagebyvenner. Men det er dypest sett 
vedlikehold, det også. 
 - En vaktmester skal jo ha godt 
humør, sier Charlotte. ✿

Det blir også tid til å kjase litt.  
En pust i bakken er i hagebyens ånd.

Full kontroll på gressklipperen.

ANNONSEBILAG
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Duften av en 
ny bungalow

ANNONSEBILAG I SALG NÅ: BUNGALOWERI SALG NÅ: BUNGALOWER ANNONSEBILAG

Alle bungalowene er  
gjennomgående med to 
romslige uteplasser.  
En terrasse for formiddagen og 
en terrasse for ettermiddagen.

Besøk vår innredede
visningsbungalow.

Vi har malt og innredet ny 
visningsbungalow på 98m2. 
Hagen er ferdig beplantet og 
alt kan du se om du besøker 
oss på visning. Velkommen!
Pris kr 3 850 000,-

0 51 2 3 4

SOV
A: 15 m2

BOD
A: 3 m2

BAD
A: 6 m2

STUE/KJØKKEN
A: 57 m2

GANG
A: 4 m2

WC
A: 2 m2

SOV
A: 8 m2

TERRASSE
A: 13 m2

TERRASSE
A: 7 m2

SOV
A: 14 m2

BAD
A: 7 m2

SOV
A: 8 m2

GANG
A: 5 m2

GANG
A: 10 m2

STUE/KJØKKEN
A: 51 m2

STUE/KONTOR
A: 14 m2

BOD
A: 3 m2

WC
A: 3 m2

TERRASSE
A: 13 m2

TERRASSE
A: 7 m2

Bungalow 1, 3 og 5

BRA 98 M2.
P-ROM + S-ROM = 93M2 +5M2

5m2 sportsbod i P-kjeller

BRA 119 M2.
P-ROM + S-ROM = 114M2 +5M2

5m2 sportsbod i P-kjeller

Bungalow 2 og 4

En bungalow med alt på ett plan,
kombinerer det beste fra enebolig
og leilighet. 
 Akkurat nå spirer det, inne  
og ute, i hagebyens 19 bebodde 
bungalower. Kom og se om en av
de tre ledige passer for deg. 

Ikke bare i hagebyens felles 
drivhus: Også ved sydvendte 
vegger ved bungalowene 
bugner det av velduftende
tomater.

Bungalowene ligger like ved 
vandrestien som slynger seg 
rundt området. Det er kort 
vei bort til service- 
senteret og alle de andre 
sosiale møteplassene.
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Trinn 2 er innflyttingsklar fra november. 
Alt er nytt. Det eneste du må tenke på 
er å velge hvilken bok du vil lese på 
balkongen.

ANNONSEBILAG ANNONSEBILAG I SALG NÅ: LEILIGHETER

Vi har flotte, 
ledige leiligheter 
i flere størrelser, 
fra 2.490.000,-

Vi er stolte av håndverket! 
Kommer du på besøk vil du se at det er 
brukt mye tid og ressurser på alle detaljer.
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C11 • 81 m2 • 3.350.000,-
Terrasse + privat liten hage

Tilgang til gjestehotellrom,
selskapslokaler, treningsrom,
parkeringskjeller, parsellhage,
hagestue – og mye mer.

+

GSPublisherEngine 693.3.3.100

Leilighet:

BRA:

P-rom:

Balkong/terrasse:

Sportsbod:

Beliggenhet:

1:100 1 2 5

D

C

B

E

05.05.2016

BALKONG
11,6 m2

ENTRE
5,9 m2

SOV
8,5 m2

BAD
5,7 m2

WC
1,6 m2

BOD
3,5 m2

STUE/KJØKKEN
37,9 m2

BALKONG
4,3 m2

SOV
12,7 m2

TERRASSE
11,9 m2

TERRASSE
12,6 m2

SOV
8,5 m2

BAD
5,7 m2

WC
1,6 m2

BOD
3,5 m2

STUE/KJØKKEN
37,9 m2

ENTRE
5,9 m2

SOV
12,7 m2

B C

C21, C31, C41 med balkonger 1:100C11 med hage/terrasse 1:200

Sett fra hagen

C11, C21, C31, C41

81,4 m²

77,9 m²

11,6 m² + 4,3 m²/ 11,9 m² + hage

Min. 5 m² i tilknytning til sameiets fellesarealer

1., 2., 3. og 4.etasje i bygg C

N
S

C31

C21

C11

C41

I SALG NÅ: EKSEMPLER PÅ LEDIGE LEILIGHETERANNONSEBILAG

Mye bolig  for pengene!

LEDIGEksempel på ledig leilighet.

Leilighet C31 i tredje etasje 
har tilsvarende romløsning 

som C11, men to balkonger.  
En mot øst fra det ene sove- 
rommet, og en mot vest fra  
stua. Utsikten fra den vest- 
vendte balkongen ser du på 

bildet til høyre.
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C17 • 87 m2 • 3.740.000,-

Leilighet C24 i andre etasje 
har tilsvarende romløsning,
men i tillegg en ekstra balkong
mot øst fra det ene soverommet.

ANNONSEBILAGI SALG NÅ: EKSEMPLER PÅ LEDIGE LEILIGHETER ANNONSEBILAG

B43 • 77 m2 • 3.450.000,-
Buet balkong rundt hjørnet

I B43 får du det som kapteinen på broa! Øverst på hjørnet, med 
stor buet balkong får du utsikt mot – og sol fra – flere retninger. 

GSPublisherEngine 693.3.3.100

Leilighet:

BRA:

P-rom:

Balkong/terrasse:

Sportsbod:

Beliggenhet:

1:100 1 2 5

05.05.2016

B C

D

C

B

E

BALKONG
12,9 m2

WC
1,9 m2

BOD
3,5 m2

SOV
8,5 m2

BAD
5,2 m2

STUE/KJØKKEN
38,8 m2

BALKONG
4,3 m2

ENTRE
10,7 m2

SOV
11,6 m2

TERRASSE
13,7 m2

TERRASSE

WC
1,9 m2

BAD
5,2 m2

BOD
3,6 m2

SOV
8,5 m2

STUE/KJØKKEN
38,8 m2

ENTRE
10,7 m2

SOV
11,6 m2

Sett fra hagen

C27, C37 - med balkonger 1:100C17 - med terrasse/hage 1:200

C17, C27, C37

86,2 m²

82,6 m² / 82,7 m²

12,9 m² + 4,3 m²/ 13,7 m² + hage

Min. 5 m² i tilknytning til sameiets fellesarealer

1., 2. og 3.etasje i bygg C

N
S

C17

C27

C37

GSPublisherEngine 693.3.3.100

Leilighet:

BRA:

P-rom:

Balkong/terrasse:

Sportsbod:

Beliggenhet:

1:100 1 2 5

BOD

3,2 m2 SOV

8,2 m2

BAD

6,6 m2

ENTRE

6,6 m2

STUE/KJØKKEN

34,4 m2

BALKONG

17,9 m2

SOV

13,7 m2

B C

B

05.05.2016

D

C

B

E

B

1:100

Sett fra hagen

B43

77,3 m²

74,1 m²

17,9 m²

Min. 5 m² i tilknytning til sameiets fellesarealer

4.etasje i bygg B

N
S

B43

FERDIGAlle leilighetene i Trinn 2 erinnflyttingsklarei november.
BESØK

våre innredede

visningsleiligheter.

Som kapteinen på broa!
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HSH-PAKKA

De to ledige tunhusene har to 
etasjer, men til hverdags har du alt 
du trenger på én etasje.
 Med utekjøkken på terrassen på
bakkeplan har du to komplette
boliger. Barn på besøk kan ha en 

hel etasje alene. Eller gubben kan 
se fotball nede når fruen har bok-
klubb oppe.
 Tunhus er litt som to leiligheter 
i én bolig. En smart og fleksibel 
løsning for dere som vil kombinere 

det beste fra hus med det beste fra 
leilighet. 
 Besøk hagebyen på «Åpen Dag» 
21/10, salgskontoret på onsdager 
kl. 15-16.30, eller ta kontakt  
i dag hvis du vil vite mer.

• Fra 119 til 127 m2

• Egen privat hage
• Direkte inngang fra parkeringskjeller
• God plass til besøkende
• Innflyttingsklare fra november.
• Fra kun 3.990.000,-!

LEDIG
LEDIG

Høres 54 m2 lite ut?  
Husk at i Randesund hageby eier du din egen leilighet,  
men kan også fritt bruke eller leie:

• Gjestehotellrom
• Selskapslokaler 
• Hagestua

• Treningsrom
• Stor park
• Lekeplass

• Hobbyrom
• Peisestue
• Gå- og løpebane

To trivelige tunhus i fremste  
rekke mot skog og felleshage

Stor nok!

ANNONSEBILAG ANNONSEBILAGI SALG NÅ: TUNHUSI SALG NÅ: EKSEMPLER PÅ LEDIGE LEILIGHETER

GSPublisherEngine 693.3.3.100

Leilighet:

BRA:

P-rom:

Balkong/terrasse:

Sportsbod:

Beliggenhet:

1:100 1 2 5

BALKONG
12,0 m2

BOD
3,0 m2

ENTRE
4,3 m2

BAD
5,1 m2

STUE/KJØKKEN
25,4 m2

SOV
12,6 m2

05.05.2016

D

C

B

E

TERRASSE
12,3 m2

BOD
3,4 m2

ENTRE
4,3 m2

BAD
5,1 m2

SOV
12,6 m2

STUE/KJØKKEN
25,4 m2

B C

C23, C26, C33, C36, C43 med balkonger 1:100C13, C16 med hage/terrasse 1:200

Sett fra hagen

C13, C16, C23, C26, C33, C36, C43

53,9 m²

50,5 m² / 50,9 m²

12,0 m² / 12,3 m² + hage

Min. 5 m² i tilknytning til sameiets fellesarealer

1., 2., 3. og 4.etasje i bygg C

N
S

C16

C26

C36C33

C23

C13

C43

C33 • 54 m2 • 2.650.000,-
Leilighet C33 i tredje etasje

Fremskutt balkong direkte mot vest  
gir gode solforhold og flott utsikt.

Gjester går tørrskodd fra gjestehotellrom til din leilighet.

God takhøyde gir god romfølelse. Her ser du stuen med  balkong og store vestvendte vinduer mot hagen.

BESØKvårt innrededevisningstunhus
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Det kan være lønnsomt, for deg, 
å leie i stedet for å eie

Plystre lykkelig
til kontoen

Førtids- 
pensjonere

seg

Reise mer
Hjelpe familie å

oppfylle deres
drømmer

Prøve før man 
kjøperBruke dagens bolig 

som hytte

ANNONSEBILAG

NYHET!

Ved å leie har man samme rettigheter 
som alle andre i Randesund hageby, 
men man velger en boform som gir 
større økonomisk handlefrihet. 

Uansett årsak så vil det være trygt 
og godt å bo der man har det sosialt 

og hyggelig når man er hjemme, og 
hvor det er enkelt å reise ifra. 

Kontakt oss hvis du vil vite mer 
om langtidsleie i hagebyen.

Månedsleie fra kr 8700,-
Inkl. felleskostnader og TV/data.
Serviceavgift kommer i tillegg (se 
side 31). P-plass kan leies. Minimum 
leietid er 1 år.

Seniorleie – Randesund hageby for alle
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FLYTTEHJELPVASKEHJELP
LAGRE 

MIDLERTIDIG I
LAGERHOTELL

ØKONOMISK
RÅDGIVNING

KJØP NÅ.
BETAL VED

OVERTAKELSE.

Vi kan hjelpe med det meste !
Kan vi hjelpe deg med noe? Si i fra. Dette får alle som kjøper i Trinn 2:

Kroner 0,– 
Fullt oppgjør ved overtagelse. Du  betaler 
ingenting før du overtar boligen din. Det 
gir deg god tid på å selge stedet du eier 
i dag.

Vi hjelper deg å selge
Eiendomsmegler1 kommer hjem til deg 
og gir en gratis prisvurdering. 

Boligbytte
Vi har boligbytte avtale. Ønsker du at vi 
overtar din gamle bolig, be om info om 
avtalevilkårene. 

Økonomisk rådgiving 
Sparebank 1 SR-Bank, Kristiansand og 
Sparebanken Sør tar gjerne en gjennom-
gang og finner den økonomiske løsnin-
gen som passer best for deg.

Rabatt på lagerhotell
Trenger du ekstra lagringsplass i kortere 
eller lengre periode, kan vi formidle 
kontakt med lagerhotell.

Interiørhjelp
Lurer du på hvilke møbler du skal ha med 
i ny leilighet eller hva du skal kjøpe nytt? 

Trenger du hjelp til farge valg, gardinsøm 
eller annet? Vi formidler gjerne kontakt 
til vår dyktige interiørkonsulent.

Flyttehjelp/flyttebil/vaskehjelp
Vi kan formidle flyttehjelp og flyttebil 
gjennom våre samarbeidspartnere. Tren-
ger du hjelp til nedvask, så har vi løsning 
på det også.

Kunsten å somle

Eg hadde gløymt kunsten å somle
gløymt at føtene kunne vingle
og stoppe opp kor som helst
Eg hadde gløymt ordet velefjør
og at skjora var den vakraste fuglen i verda
med velevipp av grøn smaragd
Eg hadde gløymt å gle meg over bringekista mi
og skatten ho gøymde;
det fredlause hjartet
Gløymt å løfte opp ein framand katt
og stryke kinnet mot den mjuke pelsen
Eg hadde gløymt å gløyme meg bort
Gløymt å gløyme orda
Gløymt 
 
Hans Sande
fra samlingen “Kunsten å somle”

BOLIGBYTTE
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Bungalower 
(Trinn 1)

Hyggelige hjem. 
Humørfylte møteplasser.   

Harmonisk service.

Alltid åpent
Alle som bor i hagebyen har selvsagt 
nøkkel til fellesrommene og kan bruke 
de når de vil, også når de ikke er
bemannet av serviceverten.

Kun to ledige tunhus

13 lekre ledige leiligheter

Innflyttingsklare fra november 2018

Boligene i Randesund hageby
omkranser en nydelig, lun og solrik hage.
Inne og ute har vi en rekke tilbud.
Her velger du selv når du vil kjede deg.

TRINN 2 Strømme skole

Leiligheter 
(Trinn 1)

Utsolgt

Kun tre ledige bungalower

ANNONSEBILAG

Søm kirke

SPORT

Puttinggreen 
1,8 km til Kristiansand 
Golfklubbs 9-hulls bane

Randesund Idrettslag (RIL)
Flotte anlegg for flere idretter
ved Sukkevann. Aktivt senior-
tilbud; Opp Av Go’stolen

Bocciabane

Badminton- 
og volleyballbane

Innendørs 
gå- og løpebane

Treningsrom

15 meter

0,4 km

30 meter

35 meter

20 meter

40 meter

SERVICESENTER

EKSEMPLER PÅ TILLEGGSTJENESTER
 (Bestilles hos Servicesenteret, belastes etter forbruk)

Peisestue
Gratis kaffe, aviser,
magasiner og bøker

Møte- og spiserom
Storskjerm for filmvisning 
eller sportssending

Gjestehotellrom

Rengjøring, håndverks-
tjenester og datahjelp 

Handle- hente- ferie-
og fraværservice

Aktivitetstilbud som turer, 
arrangementer og teater

Gratis internett

Hobbyrom

Bemannet resepsjon

40 meter

40 meter

30 meter

40 meter

40 meter

40 meter

40 meter

30 meter

Behandlingsrom
Massasje, hudpleie og 
fotsoneterapi med mer

40 meter

40 meter

Avstander fra rød 
prikk midt på bildet

Kjevik

Småbåthavn
Ledige kommunale 
plasser i Ronsbukta

TRANSPORT

EL-sykler
EL-sykler til bruk for
medlemmene

Parkeringskjeller

Bilvaskeplass

Bussholdeplass
Jevnlig avgang til
Kjevik, Kvadraturen 
og Sørlandssenteret

9,1 km

0,8 km

40 meter

20 meter

20 meter

150 meter

Alle tjenestene med blå symboler er eksklusive for beboerne i Randesund hageby og deres gjester. 
Medlemsskapet koster 1045,-* pr. mnd. (1570,-* for par). Noen tjenester (f.eks massasje) betales etter forbruk.
* Prisene indeksreguleres.

ANNONSEBILAG

Fra 1.1.2019 har hagebyen 
servicevert i 100% stilling. 
Tilgjengelig hver ukedag!

I Randesund Hageby 
ønsker vi å tilrettelegge 
for dine ønsker og bistå 
ved behov. Trenger du 

handlehjelp, vaskehjelp, 
fysioterapi, pc- bistand, 

varm middag eller annet? 

Vi hjelper deg gjerne!

2 gjestehotellrom til 
din disposisjon! 

Bruk gjestehotellrommene 
de få nettene i året det 
kommer storbesøk. Det 

er hverdager det er 
flest av og da kan det 

være greit med litt færre 
rom å holde i orden.

HANDEL

Meny, Rona
Dagligvare er planlagt
ifm hagebyen i Trinn 3

Sørlandssenteret

Kvadraturen

0,75 km

4,9 km

7,6 km

HAGEN

Hagestue 
Sitteplasser, grillplass
og redskapsbod

Drivhus

Vandresøyfe
Vil slynge seg gjennom 
hele området

Amfi
Planlagt senere

Lekeplass

Parsellhager

50 meter

55 meter

2 meter

150 meter

100 meter

60 meter

Sansehage
Bær, frukt, tekstur

45 meter
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Janne Fjellvang
Eiendomsmegler MNEF
Telefon: 48 11 72 78
E-post: janne.fjellvang@em1.no

Kirsten Vik
Salg/markedssjef, HSH
Telefon: 90 03 87 38
E-post: kirsten@hsh-as.no

Ole Kristian Kristiansen
Megler MNEF
Telefon: 40 40 86 10
E-post: okk@em1.no

For kjøp i Randesund Hageby:

For takst av nåværende bolig:

Alle tegninger, 3D-er og illustrasjoner er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse/utsikt/omgivelser og kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse.
Det tas forbehold om feil, samt utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standard som er beskrevet. September 2018.

OKT

21.
• Kom inn i bygget og se ledige leiligheter i alle etasjer!  
• Se innredede bungalower, tunhus og leiligheter

• Vi byr på noe godt å drikke og bite i

• Mange representanter fra megler og utbygger

• Ta rusletur i hele hagebyens tilbud, ute og inne

• Få prospekt for de ulike boligtypene

Passer det ikke denne dagen? 
Salgskontoret er bemannet  
hver onsdag, kl 15–16.30.
          Du kan selvsagt også 
    kontakte oss for en privat  
  visning.

Søndag 21. oktober kl. 14.00–16.00 er alle 
hjertelig velkommen til å besøke hagebyen

ANNONSEBILAG


