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Velkommen til

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Andre bygg, beplantning, møblering 
og vegetasjon på tomten ellers, samt utforming av småbåtanlegg, er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme.



Bo nær sjøen og byen, 
sentralt i Stavangers 
blå havnelandskap

pynteneset.no8 9



Nye hjem, ny promenade og nye båtplasser. 
Grip sjansen på Pynteneset!

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Andre bygg, beplantning, møblering 
og vegetasjon på tomten ellers, samt utforming av småbåtanlegg, er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme. 11pynteneset.no10



Tenk å bo nytt og sjønært ved Pyntesundet mellom Engøy og Buøy, på neset 
der ryfylkebønder i gamle dager skiftet til byklær før de rodde de siste minuttene
mot sentrum. Det kan bli din virkelighet, for herved presenteres første byggetrinn 
med leiligheter og rekkehus på Pynteneset. Og ja, her kan du få båtplass.

Klasaskjæret

Hele Pynteneset fornyes

Stavanger sentrum

Natvigs Minde

Knudaskjæret

Flyfoto fra august 2021.

Inn med mennesker og ut med industri. Med nye 
boliger, friområder og promenade skal Pynteneset 

og Klasaskjæret fylles med liv!

Østre bydel

Buøy

Engøyvatnet

Pyntesundet

Sølyst

Grasholmen

Engøybrua

12 13pynteneset.no

Beliggenhet



Natvigs Minde

Sølyst

Grasholmen

Klasaskjæret

Majoren

Pynteneset

For en beliggenhet 
– for noen omgivelser!

Flyfoto fra august 2021. pynteneset.no14 15

Beliggenhet



Klar for en hverdag i 
maritime omgivelser?

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Andre bygg, beplantning, møblering 
og vegetasjon på tomten ellers, samt utforming av småbåtanlegg, er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme. pynteneset.no16 17



Gled deg til kveldsturer på 
Pyntenesets egen promenade.

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Andre bygg, beplantning, møblering 
og vegetasjon på tomten ellers, samt utforming av småbåtanlegg, er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme.18 19



3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Andre bygg, beplantning, møblering 
og vegetasjon på tomten ellers, samt utforming av småbåtanlegg, er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme.20 21pynteneset.no



Å utvikle løsninger 
som sikrer høy bokvalitet, 
har vært en rød tråd i 
planleggingen av Pynteneset.

Promenade, lekeplasser og park forbinder byggene 
til de omkringliggende og innholdsrike områdene. 

Målet har vært å utnytte denne plasseringen best 
mulig og skape et godt sted å leve. Boligene har fått et 
moderne formspråk med tre som fasademateriale, noe 
som er naturlig i en region som står støtt i den nordiske 
trehustradisjonen. Andre materialer, farger, dimensjoner 
og høyder er valgt for å skape variasjon og individuell 
karakter til de forskjellige volumene. Resultatet er et 
finstemt, varmt og tiltalende uttrykk.

Bokvalitet er knyttet til tilgang på lys, og visuell 
sammenheng mellom ute og inne. Det er i samspillet 
mellom rom og omgivelser – mellom innside og utside 
– at magien oppstår på Pynteneset. Selve byggene har 
derfor egenskaper som gjør at omgivelsene blir en del 
av beboernes liv, egenskaper som store vindusflater, 
romslige uteplasser og glassrekkverk på balkonger.

Det etableres felles uteområder av høy kvalitet. 
Promenade, lekeplasser og park forbinder byggene til de 
omkringliggende og innholdsrike områdene. Her skal det 
bli en selvsagt del av hverdagen å ha enkel tilgang 
til attraksjonene i sjøkanten og nyte utsikt over 
havnebassenget og mot sentrum.Fra venstre: Arkitektene Dag Strass & Ole Thomas Rødland.

Pynteneset er et unikt boligprosjekt 
tett på sjøen og nær byen.

HELEN & 
HARD – tanker 

om Pynteneset

22 23pynteneset.no

Arkitektene



Her planlegges 
byens flotteste 

sjøbad! 
Illustrasjonen viser sjøbad der vannet tilføres naturlig, 
restaurerte sjøhus og gangforbindelse til Klasaskjæret, 

som kan få rullesteinstrand, flytende badstuer, 
gressletter med piknikområder og mye mer.

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Bygg, beplantning, møblering og 
vegetasjon på tomten ellers, samt utforming av småbåtanlegg, er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme.24 25pynteneset.no



3D-illustrasjon som viser hvordan de flytende badstuene kan se ut og plasseres. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme. 

– Denne plassen er som skapt for et 
sjøbad. Sørvendt og skjermet mellom 
Engøy og Klasaskjæret. Det er som 
naturen inviterer til bading og moro. 
Vår jobb blir å foredle kvalitetene som 
allerede er her, smiler markedssjef i INEO 
Eiendom, Roy Klungtvedt. Daglig leder 
i Øgreid Eiendom, Erlend Aanestad, 
nikker enig:
– Forestill deg dette området yrende av 
liv, med familier, unge og eldre samlet 
for å bade og nyte fine sommerdager. 
Her kan Stavanger få det Oslo har 
i Sørenga; en lett tilgjengelig og 
sentrumsnær badeplass med massevis 
av andre rekreasjonsmuligheter like ved. 
Byen vår fortjener dette prosjektet, slår 
Erlend fast.

SJØHUS MED CAFÉ OG GALLERI?
INEO og Øgreid tenker helhetlig når de 
legger planene for friområdene ved de 
nye leilighetene. Med gangstier mellom 
sjøbadet og Klasakjæret, kan Stavanger 
få et nytt og sammenhengende 
rekreasjonsområde uten sidestykke. 
Utbyggerne ønsker også å flytte og ta i 
bruk to gamle sjøhus som i dag står der 
leilighetene kommer.
– Vi skal restaurere sjøhusene og vil at 
de skal bli en del av miljøet på «badeøya» 
Pynteneset. Gjerne i form av café og 
galleri. Det er mange muligheter her, så 
dette skal vi gjøre ordentlig. Jeg gleder 
meg allerede til å komme tilbake hit om 
3-4-5 år, da satser jeg på både bading 
og lunsj i junisola, smiler Roy.

Klar for dampende 
varm badstu med 
påfølgende fjordbad?

INEO Eiendom og Øgreid Eiendom vil gjøre Pynteneset 
på Engøy til en attraksjon hele byen kan være stolt av. 
Nå jobbes det med konkrete planer for et flott sjøbad 
omgitt av en familievennlig strand, utendørsscene, 

piknikområder, flytende badstuer og mye mer.

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Bygg, beplantning, møblering og 
vegetasjon på tomten ellers, samt utforming av småbåtanlegg, er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme.26 27pynteneset.no

Sjøbad på Pynteneset



På Klasaskjæret har det også lenge vært industri 
og annen næring, men i forbindelse med 
byggingen av din bolig på Pynteneset, skal også 
dette bli et grønt friområde. Her kan det komme 
piknikområder, badeplasser, bærbusker, trær 
og gressletter, grillplasser, gapahuk, en liten 
fiskebrygge med stupebrett, utsiktskikkert og 
mer. Dette blir spennende!

En promenade vil gå langs sjøkanten på Pynteneset og kobles sammen 
med både parkdraget mellom delfeltene og veien ut til Klasaskjæret, 

den lille landfaste holmen mellom Engøy og Sølyst.

Lunsj på svaberg

Piknik i parken. Samle naboene!

Foto: iStock.

Boligbyggingen skal skje langs sjøen på begge sider av 
Pynteneset, mens midten skal være et grønt fellesområde 

ut mot sjøkanten i front mot byen.

Ikke bare blå 
omgivelser, 

grønne også!

Foto: iStock. 29pynteneset.no28

Fellesområder



Med bolig og båtplass på 
Pynteneset har du verdens beste 

utgangspunkt til å utforske 
Stavangers skjærgård

Foto: Unsplash. pynteneset.no30 31



Et glimt fra ditt nye
sjønære nabolag

Foto: Sindre Ellingsen. pynteneset.no 3332



3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Andre bygg, beplantning, 
møblering og vegetasjon på tomten ellers, er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme.

En ting er sikkert: 
På Pynteneset får du alle 
typer vær. Sol og sjøbris, 
regn, kuling og en regnbue 
i ny og ne.

Vi vil at du skal ha lyst til å gå ut 
på balkongen hver dag, uansett 
vær. Derfor har vi utviklet 
løsninger der balkongene er 
inntrukne slik at du får tak over 
hodet, en lun krok eller to og 
et uterom som forlenger både 
stua og utesesongen.

En balkong 
for enhver 
sesong

3534

Boligene



3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Andre bygg, beplantning, 
møblering og vegetasjon på tomten ellers, er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme.36 37pynteneset.no



Blå sjøutsikt blir en del av hverdagen 
på Pynteneset, og det skal ikke mye til 
for å få noen grønne gleder i synsfeltet 
fra stua og ut. En urtekasse eller to, 
noen krukker med blomster og busker 
– mer skal det ikke til.

Blå og grønn utsikt

Frister det med friske, selvdyrkede urter 
fra egen balkong? Kanskje litt rosmarin 
til lammesteken fra Idsøe eller et lett 
dryss persille over torsken du fikk på 
kroken for et par timer siden? 
Man trenger ikke å være noen 
mestergartner for å dyrke egne urter. 
Så lenge urtene får nok sol, vann og le 
mot vinden, er mye gjort. Det klarer du! 

Bli bittelitt sjølberget 
med egne urter

Foto: HOUE.

Foto: HOUE.

Foto: iStock.

Foto: Cane-Line.

Tenk å sitte ute foran solnedgangen, gjerne sammen med venner og naboer, 
kanskje med noe godt i glasset. Eller under et pledd, med en god bok, til lyden 

av bølger og den gode følelsen som dagens siste solstråler gir.

Lev det gode liv 
på balkongen

Ønsket om en sjarmerende balkong blir til virkelighet på Pynteneset.

HOUE - dansk design.

Foto: HOUE.38 39pynteneset.no

Boligene



D-501 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold.40 41pynteneset.no



A-501 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold.

Stavanger by blir en alltid 
levende del av utsikten fra 

noen av leilighetene.

42 43pynteneset.no
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Se 3D-illustrasjoner av interiøret til utvalgte leiligheter:

1

2

44 45
3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Andre bygg, beplantning, møblering 
og vegetasjon på tomten ellers, samt utforming av småbåtanlegg, er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme.



Omgivelsene, livet og miljøet utenfor blir en naturlig del av atmosfæren 
innendørs. Med store vinduer får du herlig lys inn og enestående utsikt.

B-102 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold og utforming av småbåtanlegg.

Det har vært viktig å gi alle leiligheter best mulig 
utsiktsforhold mot bølger og båtliv. 

Bo med orkesterplass 
til Pyntesundet

46 47



C-401 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold. pynteneset.no48 49



Lys og luft! Åpne dørene 
og slipp verden inn!

C-203 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold.50 51pynteneset.no



C-202 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold og utforming av småbåtanlegg.52 53pynteneset.no



A-403 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold.54 55pynteneset.no



D-203 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold og utforming av småbåtanlegg.56 57pynteneset.no



A-501 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold og utforming av småbåtanlegg. pynteneset.no58 59



A-403 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold og utforming av småbåtanlegg.60 61pynteneset.no



Sammen med ekspertene hos Sigdal har 
vi valgt modellen Sigdal Uno Palett. Med 
15 forskjellige fargenyanser å velge blant, 
uten ekstra kostnader, og renholdsvennlige 
flater er dette et praktisk kjøkken som passer 
enhver interiørsmak.

Du kan selvsagt få skreddersydd ditt kjøkken fullt 
og helt. Mot et pristillegg åpner det seg en hel 
verden av muligheter hos Sigdal. Vi anbefaler at 
du besøker de dyktige kjøkkenrådgiverne hos 
Sigdal Studio Stavanger på Forus, hvis du ønsker 
en innføring i alle dine muligheter. 

Velg mellom 15 farger:

15
farger

Kjøkken med mange 
fargemuligheter 
– uten pristillegg

62 63pynteneset.noAlle illustrasjonsfoto fra Sigdal.

Kjøkken fra Sigdal



Vet du hva mange gleder 
seg mest til med ny leilighet? 

Et nytt kjøkken! 

Derfor har vi valgt norske Sigdal som kjøkkenleverandør 
til Pynteneset. Da vet vi at du får kvalitet, tidsriktig design 
og moderne funksjoner – og at du blir fornøyd! 

E.301 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold.

Et skinnende nytt kjøkken, 
bare til deg

64 65

Kjøkken fra Sigdal



3. JOTUN LADY 
Minerals Revive 
7163 Minty Breeze

7. JOTUN LADY Minerals 
10580 Soft Skin

Bilder lånt av JOTUN LADY @jotunlady
Foto 1, 5, 6, 7: Siren Lauvdal.
Foto 2, 4: Line Klein.
Foto 3: Margaret M. De Lange.
Bilder stylet av Kråkvik & D'Orazio.

6. JOTUN LADY Supreme Finish 
2271 Rustikk Terracotta

Farger er et av de sterkeste 
virkemidlene vi har når vi skal skape et 
personlig hjem. Ta gjerne turen innom 
en fargehandel for å få profesjonelle 
råd om hva som kan fungere for deg. 

Den enkleste måten for å finne 
farger som er fine sammen, er 
å bruke flere nyanser av samme 
farge. Dette kalles ton-i-ton 
farger, eller monokrome farger. 

La farger skape 
atmosfære og identitet

5. JOTUN LADY Aqua 
2782 Deco Pink

Hvilke interiør-
farger ønsker du?
De aller fleste av oss har et forhold til farger. Det er farger 
vi liker bedre enn andre, og farger vi helst unngår.

2. JOTUN LADY Pure Color 
7637 Exhale

1. JOTUN LADY 
Aqua 10678 Space

Vi vil at du skal få sette ditt preg på ditt hjem. På 
Pynteneset gir vi deg derfor muligheten til å velge 
til sammen tre favorittfarger til din leilighet.

4. JOTUN LADY 
Supreme Finish Matt 
5503 Natural Blue

Bli inspirert 
– sjekk ut jotun.no

MERK at fargene vist her kun er eksempler 
til inspirasjon, og ikke bindende for endelige 
valgmuligheter.

66 67pynteneset.no



C-201 – 3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme, også for utsiktsforhold.68 69pynteneset.no



Båtplass? 
Ja, hvis du vil ha! 

Alle som kjøper bolig på Pynteneset, 
får mulighet til å kjøpe båtplass. 

pynteneset.no70 71

Båtplass

Foto: Unsplash.



Frokost på bryggekanten. Hvorfor ikke? 

Nykokt krabbe. Mmmm. 

– Jeg stikker ned i 
båten en tur. Tilbake 
om fem minutter.
Livet kan fort bli litt enklere hvis du 
flytter til Pynteneset, særlig hvis du er 
båtmenneske. Med båtplass så nær 
hjemme, kan du ta en kjapp båttur 
på impuls. Og hvorfor ikke tøffe inn 
til Vågen en lørdag formiddag? Mye 
kjekkere enn buss og bil.

Båtturen starter hjemme
Til Bru, Sokn og Mosterøy. Eller nordover mot 
Fogn, Fister og Ombo. Eventuelt strandhugg 
på Usken. Med båt og båtplass i Pyntesundet 
er det kun muligheter, ingen umuligheter.

Det planlegges båtplasser med nye utriggere og 
fortøyningsbommer fra land og ut i Pyntesundet. 
Dette blir kun en mulighet for de som kjøper ny 

bolig på Pynteneset, ikke alle andre. 

72 73pynteneset.no

Foto: iStock.

Foto: Unsplash.

Foto: iStock.

Båtplass



3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Andre bygg, beplantning, 
møblering og vegetasjon på tomten ellers, er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme. pynteneset.no 7574



Det finnes mye maritim historie og mange perler på Engøy. Den kanskje 
fineste perlen av dem alle, er M/Y Amica fra 1947. Du finner henne i det  
fint renoverte naustet like ved inngangen til Pynteneset, og det beste av alt: 
Du kan enkelt bli med Amica på tur i Stavangers skjærgård og invitere 
med deg sju av dine beste venner.

– Jeg tar gjerne med vennegjenger på 
bobleturer, brudepar og bryllupsgjester 
og bedrifter på teambuilding eller 
representasjon. Bare kjekt hvis noen 
av mine nye, kommende naboer på 
Pynteneset tar kontakt. Vi kan dra til en 
av øyene, mot Ryfylke eller kanskje til 
sentrum, smiler Amicas eier og kaptein, 
Alf Sevild. For tre år siden flyttet Amica og 
han inn i et naust i Eilertvika, altså like ved 
der Pynteneset starter. 

Men tilbake til hovedpersonen, Amica. 
Hun ble sjøsatt i Tønsberg i 1947, bygget 
av Richard Furuholmen på oppdrag 
fra Alfs skipsrederbestefar. I Stavanger 
ble hun først og fremst benyttet til 
representasjonsturer for det som en gang 
var et av landets største rederier, Brødrene 
Olsen A/S. 
– Hun ble bygget for pjolter, ingen tvil om 
det. Arkitekt Eilert Smith, fabrikkeierne 
Christian Bjelland og Thorstein Kavli 
og min bestefar holdt sammen i 

– Naustet er fra 1800-tallet og 
ble sannsynligvis bygget som et 
vedhus for en baker i byen. Jeg 
har pusset det opp i tråd med 
Byantikvarens ønsker, og bruker 
det nå som verksted for trebåter 
og til arbeidstrening for ungdom.

tykt og tynt, og de fire brukte henne 
flittig til både business og pleasure til 
oljekrisen på 70-tallet hadde sin effekt på 
virksomheten. Etter det ble den liggende 
ved Sølyst lenge, og jeg var vel rundt 20 
år første gang jeg var bak roret. Vi var en 
kompisgjeng som holdt henne fint i stand 
i 5-6 år, helt til hun ble solgt ut av familien 
i 1986, mimrer Alf. 

En dame som Amica er vanskelig å 
glemme, også for Alf.  
– Hun skiftet eier et par ganger, og da jeg 
så henne for salg på finn.no, da måtte 
jeg gripe sjansen og få henne tilbake til 
hjemlige farvann. Det er ganske gøy å 
oppleve at mange husker henne fra langt 
tilbake. Nesten hver gang jeg legger til 
kai i vågen er det folk som sier de husker 
henne fra min bestefars dager. Men hun 
er klar for nye eventyr, smiler Alf.

Alf Sevild, kaptein på M/Y Amica.

Nabolagets vakreste:

AMICA
77pynteneset.no76

Nærområdet



SUP, kajakk eller en 
svømmetur før sola går ned? 
Husk at du kan låne både 

SUP og kajakk i delerommet 
på Pynteneset.

pynteneset.no78 79



– For et utrolig nærområde vi har, alle vi 
som holder til ved Stavangers skjærgård, 
sier Lars Ole Gudvang, daglig leder i 
Stavanger Seilforening på Sølyst. Her 
ligger cirka 200 båter pent fortøyd, 
de fleste med høye master. 

Her finner du regattaseilere og tur- og 
havseilere, men også motorbåter. I tillegg 
til slipp, medlemsverksted, tørkeloft og 
servicebrygge finner du Klubbhuset
og Skipperstuen med trivelige medseilere 
klare for en kopp kaffe og en drøs.

– Seilforeningen ble stiftet allerede i 1906, 
og er i høyeste grad en aktiv organisasjon. 
Vi er faktisk et idrettslag som hvert år 
kurser over 100 barn og unge i å seile 
optimistjolle og laser-seilere. Man kan 
starte allerede i 9-10 års alderen, og 
interessen for seilsporten er absolutt 
voksende, sier Lars på klingende 
østlandsdialekt. Han forteller følgende 
om hvorfor han flyttet til Stavanger: 

Lars Ole Gudvang, 
daglig leder i Stavanger Seilforening.

  – Her kan man nesten alltid 
seile året rundt. Det kan 
man sjelden på Østlandet 
og nord for Bergen. Og det 
er massevis av fine steder å 
legge kursen mot. Alle øyene 
nær Stavanger og Ryfylke-
fjordene, helt glimrende.

– Stavangers skjærgård 
er fantastisk! 
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Sølyst

Stavanger sentrum

Innkjøring tunnel

Bjergsted

Østre 
bydel

Engøy

Grasholmen

Buøy

Hundvåg

Pynteneset

Kortreiste hverdager 
med leilighet på 
Pynteneset? Ja!

Oppleve det kjente og kjære i sentrumsgatene eller ta turen 

til spennende Østre bydel? Med leilighet på Pynteneset får du 

byens urbane gleder i fin gå- og sykkelavstand – det er bare 

ca. 2,5 kilometer til fastlandet. 

Mange har sine favoritter i Østre bydel, hvor Tou Scene spiller en 

hovedrolle i manges hverdagsliv. Her kan du få med deg fine kultur- 

og konsertopplevelser, men også smaksopplevelser. Sjekk ut Fortou, 

streetfood-konseptet i den gamle vaktbua til Tou Bryggeri, og 

puben ØST som serverer i bryggeriets gamle velferdsbygg. 

Går turen mot sentrum legg ruten via Pedersgata. Her er det nå alt 

fra førsteklasses spisesteder til sjarmerende nisjebutikker, denne 

gata er virkelig fylt med attraksjoner og gleder. 

Vel fremme i sentrum kan du oppleve hvorfor Stavanger har et 

fortjent omdømme som mat- og kulturhovedstad, festivalbyen 

foran noen, et shoppingmekka og mye mer – ja, rett og slett et 

godt sted å være. 

Enda nærmere er selvfølgelig alt på Byøyene, som med sine herlige 

turmuligheter og butikker har alt du ønsker og behøver til hverdag 

og fest. Du har mye å se frem til, du som flytter til Pynteneset!
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– Sabi Enso, Haakon VIIs gate 7

På den helt 
øverste hyllen

Det nye kjærlighetsbarnet til Roger Asakil Joya, mannen bak Michelin-
restauranten Sabi Omakase. På Sabi Enso kan du velge mellom tre 
ulike avdelinger som alle tilbyr forskjellige opplevelser. Anbefales. 

Roger Asakil Joya og hovmester Eirin.

– Kokko Kaffebar, Østervåg 43

Kaffe med mye attåt

De serverer spesialkaffe, elsker sort kaffe 
og deler gjerne sin kaffelidenskap med alle 
som kommer innom. Men Kokko Kaffebar 
er en del mer, de fronter også arkitektur 
og design i kraft av arkitekttegnede lokaler 
og kurerte designmøbler. Disse vil også 
være til salgs ved siden av kaffeutstyr, 
sykler og andre designobjekter.

Kokko arrangerer også foredrag og events 
i grenselandet mellom arkitektur, reise, 
klatring, naturopplevelser og design. Så, for 
en litt annerledes kaffeopplevelse før du tar 
turen hjem til Pynteneset: Kokko Kaffebar.

Foto: Sabi Enso.

Foto: Sabi Enso.

Vi er heldige, vi som bor i Stavanger – Norges mathovedstad.

Smaksrike 
Stavanger
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Martin Idsøe, 1936. 

Idsøe har et enestående og velfortjent 
renommé som kjøtt- og pølseforretning, 
men har i årenes løp blitt mye mer. 
En naturlig og nødvendig utvikling, 
forteller Albert Idsøe jr. 

Vi har mange fantastiske lokale 
leverandører av nisjeprodukter, men også 
et utmerket nettverk av internasjonale 
leverandører. Jeg har som filosofi at hvis 
vi ikke finner de beste produktene her 
hjemme, så importerer vi, sier Albert. 

– Vi er i dag byens fremste 
leverandør av varer til fine dining. 
Kjøtt, særlig lam, er det viktigste, 
men vi tilbyr også alt fra oljer og 
krydder til is og konfekt. 

Å bake sin egen pizza hjemme er en 
stor trend som bare vokser og vokser, og 
den vil vi selvsagt være med på, forteller 
Albert, som også er trofast tilbyder av 
virkelige klassikere. 
– Ja, vi lager fremdeles blodpudding, 
som er en skikkelig godbit full av viktige 
næringsstoffer. Vil du smake? utfordrer 
Albert med et smil.  

– Vi selger mel, krydder, oster og 
sauser som tilfredsstiller selv den 
mest kresne pizzabakeren. 

Et eksempel i så måte er at mellom 8 og 
10 % av omsetningen i butikken er relatert 
til pizza. Ja, du leste riktig; Pizza. 

Albert Idsøe jr., 2021. 

Foto: iStock.

Historien forteller dessuten at det hendte 
at bøndene fra Ryfylke leverte lam som 
ikke hadde vokst seg store og saftige nok 
for slakterne i Verksgata. Etter håndveiing 

I gamle dager kom bønder fra Ryfylke roende gjennom Pyntesundet 
med lam til slakter Idsøe. Snart er det kanskje din tur til å ankomme 

pølsemakeren i Verksgata fra sjøveien, men da for å «snope» kjøtt, 
pølser og alskens delikatesser fra 6. generasjon Idsøe.

Kjøtt, pølser og mye mer

ble de som ikke holdt mål plukket ut og sendt 
på beite på tuppen av Sølyst, der familien Idsøe 
hadde et stykke jord. Brekingen kunne helt 
sikkert høres på Pynteneset. 

A. IDSØE
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Sven Erik Renaa, mesterkokk.

Sven Erik Renaa, prisbelønt norsk 
toppkokk, holder høyere tempo enn 
de fleste, men finner alltid roen når 
han kommer hjem til lyden av bølger. 
– Det må bli helt glimrende å bo på 
Pynteneset, med synet og lydene fra 
sjø og saltvann så nær. Jeg bor selv i 
Tananger, og det gir meg en helt egen 
ro å komme hjem til bølger og hav, 
forteller Sven Erik, som innrømmer at 
han sjelden fisker til eget bruk. 
– Jeg prioriterer heller å gå turer og 
kjenne på elementene, gjerne til alle 
årstider. Og bade. Jeg elsker å bade, og 
bading er best i sjøen, smiler Sven Erik. 

Det blir gode muligheter til bading, 
turgåing og fisking på Pynteneset. 
Og til å invitere familie og venner til 
hjemmelaget mat og en god prat. Sven 
Erik er over gjennomsnittet opptatt av 
utforming av kjøkken, og har kvalifiserte 
meninger om alt fra skuffeløsninger til 
kjøkkenets plassering i hjemmet.
– Jeg liker de åpne kjøkkenløsningene! 
Jeg vil kunne snakke med gjestene og 
familien mens jeg lager mat. Kjøkkenet 
skal ikke være et sted der man stenger 
seg inne. Samtidig vil jeg utfordre alle 
utbyggere til å plassere kjøkkenet slik at 
rommet får utsikt og lys. At de legger til 

Skulle gjerne vært 
kjøkkendesigner!

rette for at kjøkkenet blir et sted for trivsel, 
med fine overflater, smarte løsninger og 
god utnyttelse av areal. Hadde jeg ikke 
blitt kokk, skulle jeg blitt kjøkkendesigner. 
Helt seriøst, sier Sven Erik. 

Spis mer sjømat, folkens! 
Sjømat er kanskje det viktigste i kjøkkenet 
til Sven Erik, som sammen med kona 
Torill driver flere spisesteder i Stavanger, 
inkludert restauranten RE-NAA som kan 
vise til to stjerner i Michelinguiden 2020. 
Alt innen behagelig avstand fra Pynteneset. 

– Folk burde brukt mye mer sjømat 
hjemme. Vi er ekstremt heldige som 
har så mye godt innen rekkevidde. Selv 
bruker jeg kun kortreiste råvarer. Hvis 
man ikke fisker selv, kan man enkelt få 
tak i godsaker på Fisketorget eller fra 
båter som kommer inn med fangst, 
oppfordrer Sven Erik. Eventuelt bestille 
et bord hos ham, og glede seg! 

– Å bo sjønært gir en 
egen fred og fantastiske 

muligheter

NAA
RE-
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Kortreist sjømat 
fortjener plass 
på alle fat

Foto: Unsplash. pynteneset.no90 91



Fra Pynteneset tar det ikke mange 
minuttene med egen båt til 
Fisketorget der daglig leder Lars-Erik 
Kristiansen og mesterkokk Karl Erik 
Pallesen ønsker velkommen til både 
fiskedisk og restaurant. 
– Vi er nok de eneste i byen som har 
kun sjømat på menyen. Her tilbyr våre 
entusiastiske kokker velsmakende 
retter til lunsj og middag. Dagens 
meny varierer avhengig av sesong, 
råvaretilgang og kokkenes fantasi, 
forteller Lars-Erik, og peker på en stor 
tavle der hvite krittbokstaver forteller 
litt om hva fiskere ute i havgapet 
halte ombord i tidlige morgentimer. 

 – Vi prioriterer alltid 
lokalfanget sjømat fremfor 
langreiste varer. 

– Vi synes det er ekstra kjekt 
når noen får servert noe i 
restauranten, og blir inspirert 
til å lage samme rett hjemme 
med råvarer fra fiskedisken 
vår. Oppskriften, gode råd og 
tips følger selvsagt med!

FISKETORGET
Å handle fersk fisk og annen førsteklasses sjømat innerst i Vågen, 

har lange tradisjoner i Stavanger. Mange av oss husker nok de 
litt forblåste fiskekummene, men i dag kjenner enda flere til det 
enestående og moderne Fisketorget, som ivaretar og foredler den 

rike arven Stavanger har som sjømatby. 

– Vi har et godt nettverk av 
leverandører, både små og store. De 
ringer alltid når de får noe ekstra 
spesielt på kroken, og dermed kan det 
fort være du får noe ekstra spesielt på 
tallerkenen hos oss, smiler Lars Erik. 

Restauranten på Fisketorget er 
populær og har mange stamkunder. 
Det samme gjelder den andre 
avdelingen, det vil si den seks meter 
lange kjøledisken som hver dag fylles 
med ca. 150 kilo fersk sjømat. 
– Her får du nydelige, dagsferske 
råvarer fra lokale leverandører. I 
tillegg til tradisjonelle råvarer som 
reker, krabbe, håndskjærte filéter 
og hel fisk, tilbyr vi eksklusive varer 
som ferske kamskjell, østers, sushi, 
hummer, hjemmelagde silderetter, 
fantastiske klippfiskvarianter, 
eksklusive Ritz-produkter og mye 
mer, sier Lars-Erik, og legger til: 

Foto: Fredrik Ringe. pynteneset.no92 93



– ANGR, Ryfylkegata 22.

Naturlig mat 
– naturlig vin

Perfekt for lekre småretter etter jobb og noe 
å drikke. Eventuelt bestille bord og få en fem-
retters bestemt av sesong. Eller som noen sa 
det: Fine dining med atmosfæren til en chill 
afterwork pub i Mexico. 

– Ostehuset, Ryfylkegata 30.

Unn deg noe godt

En foregangsbedrift i Stavanger Øst, et av 
de beste og mest populære treffstedene 
i denne delen av byen. Rugbrød med laks 
er en av mange sikre vinnere til lunsj, som 
anbefales avsluttet med en dobbel espresso. 

Lunsj og mye mer. 

Anbefales på det varmeste.

Ja takk.

– T-TIME Vinbar, Tou, Kvitsøygata 25.

Vinbaren på Tou, vegg i vegg med T-Time 
Vinyl Plant. Hyllene bugner av smaker 
og sommelieren tripper etter å servere 
godsakene. Bli med på vinsmakingskveld?

Vin og lyden 
av vinyl

Foto: Siv Sivertsen.

Foto: Angr.

Foto: T-Time.

– Casa Gio, Pedersgata 48.

Italiensk på sitt 
aller beste

Med sesongens råvarer og vin 
i ypperste klasse blir du med på 
en reise til pastaens hjemland. 
Har Stavanger landets beste 
italienske restaurant? Si, signora.

Benvenuto. 

Du kan like gjerne finne din favoritt i 
Stavanger øst som i sentrum. 

full av nabolagshemmeligheter

Østre bydel,

– Bellies, Støperigata 6.

Godt på alle 
mulige måter

Uraffinert. Ferskt. Fermentert. Vedfyrt. 
Lidenskapelig tilberedt. Besøk dem 
i Støperigata 6, mellom Pedersgata 
og Ut i Naturen. Serverer lunsj og 
middag fra onsdag til lørdag.

Mye å glede seg til.

Foto: Casa Gio.

Foto: Bellies.
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– Vi er veldig glade for å være en del av 
nabolaget i dette mangfoldige området, 
i et ekte Storhaug-hus, smiler daglig 
leder Elisabeth Kress, som sammen med 
ektemann og kjøkkensjef Ola Klepp 
åpnet dørene i Pedersgata 69 i mai 2020. 
De hadde da sagt opp jobber i Oslo 
for å satse på restaurantdrift hjemme i 
Stavanger. Med i drømmen hadde de en 
filosofi om å drive så bærekraftig som 
overhodet mulig.  

– Når vi setter sammen 
menyen fokuserer vi alltid 
på lokale råvarer, og aller 
helst de som er i sesong. 

Sommer og høst er ekstra travel for 
da blir det også mye sanking i natur, 
åker og hage. Vi safter, sylter, salter, 
fermenterer og preserverer selv, og 
har et helt rom i restauranten til dette 
formålet. Dermed har vi ingrediensene 
til mange spennende sju-rettere utover 
vinterhalvåret, forteller Elisabeth. 

– I dag får vi inn et helt lam fra Kloster-
gården og vi vet allerede at hele dyret 
kommer til å bli brukt. Vi håper å inspirere 
gjestene våre til å tenke likt når de lager 
mat hjemme, både når det kommer til å 
handle lokale råvarer og tenke kreativt i 
utnyttelsen, forteller Elisabeth, som også 
tenker litt annerledes enn de fleste når 
det kommer til drikkemenyer. 
– Drinker jobber vi mye med. For oss er 
det en enorm verden av kombinasjoner 
og muligheter til å bruke teknikker og 
kunnskap fra kjøkkenet. Hos oss består en 
vinpakke av fire drinker og tre glass vin, 
noe vi får svært gode tilbakemeldinger på. 
Og vi har selvsagt også en egen alkoholfri 
drikkepakke, smiler Elisabeth.

K2 har virkelig blitt lagt merke 
til i Stavangers rike restaurant-
flora. Hver uke setter de sammen 
to sju-rettere, en vegetarisk og 
en med kjøtt og fisk. Så lite som 
mulig skal gå til spille. 

De flinkeste fagfolkene i aksjon Foto: Anna Torst Saatvedt.

Pedersgata – en av byens mest spennende gater – er et naturlig veivalg 
når du skal gå eller sykle fra Pynteneset til byen. Underveis får du helt 
sikkert lyst til å bestille bord på den utmerkede restauranten K2, hvor 

du garantert blir fornøyd med både mat, service og atmosfære.

K2
Restaurant

Foto: Anna Torst Saatvedt. 97pynteneset.no96



Engøy til venstre, Sølyst 
til høyre. Og du i båt 

under Engøybrua. 

Foto: iStock. pynteneset.no98 99



Grønnavigå 
– barnas favoritt
Grønnavigå på Buøy er et fantastisk 
samlingssted i nærmiljøet: Sand-
strand, svaberg med stupebrett, 
plen og sandvolleyball, faste griller 
og parkbord, kupert skog med berg, 
lyng og utsikt mot Galeivågen.

Grønnavigå yrer av liv om sommeren.

På skattejakt i strandsonen
Som øyboer får du mange fine turmuligheter. Og av og til er det 
verdt å rusle litt utenfor stier og veier, for strandsonen byr på mye, 
alt fra storslåtte utsikter til skatter som har drevet i land. 

Finn dine egne 
favoritter fra båtripa
Du trenger ikke den største båten for å 
drive øyhopping med Pynteneset som 
utgangspunkt. Få på deg vesten, hal i 
gang påhengsen og legg ut på tur. Tar du 
med deg fiskestanga eller harpa, så hvem 
vet? Kanskje blir det fersk fisk til middag?

Gled deg til å gå på 
oppdagelsesferd

Foto: iStock.

Fra Grasholmen i sør til ytterst på Lundsneset i nord. Fra øst 
på Ormøy og til vestspissen Saltnes. Byøyene byr på opplevelser, 

turområder og nabolagsskatter du fort blir glad i. 

Her blir du en øyboer

I Porsvika kan du bade året rundt, sier noen . . . 

Badeturen går til ... 
Porsvika!
Pynteneset ligger vest på 
Engøy, Porsvika ligger øst på 
Engøy. Gå forbi Engøyvannet 
og følg Sørhaugveien under 
Engøysundbrua. Videre følger 
du Engøysnaget. En lun og 
skjermet badeplass for alle 
generasjoner – og årstider. 

Engøyholmen, et livskraftig 
senter for lokal kystkultur
På to holmer i Stavangers havnebasseng holder 
Engøyholmen kystkultursenter til. Her er det gamle 
sjøhus, to nottørker, to veteranfartøyer og en rekke 
mindre båter som representerer ulike sider ved 
byens maritime historie. Absolutt verdt et besøk!  
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Ingenting er som et 
sommerbad i sjøen
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Helgø Meny, Hundvåg Senteret.

Heldigvis har vi Helgø! 

Hundvåg Senteret er Hundvågs kjøpe-
senter. Her finner du mye av det du 
trenger i hverdagen, blant annet et 
førsteklasses utvalg i dagligvarer 
og delikatesser. 

Pulz Treningssenter, Austbøsletta 5.

Det du gjør på Pulz, 
det er godt for deg 

Topp kvalitet, kombinert med topp ekspertise, gir 
deg en hyggelig treningsopplevelse i hverdagen. 
Treningssenteret på Hundvåg byr på spinning, 
gruppetimer, vekter, moderne treningsapparater 
og ikke minst: God personlig veiledning. 

Hundvåg Blomster, Hundvåg Senteret.

Blomster for en 
fargerik hverdag 

Om du ikke skal kjøpe blomster til din kjære, kjøp til 
deg selv! Det trengs egentlig ingen spesiell anledning 
for å besøke Hundvåg Blomster, hvor de alltid har noe 
som setter ekstra farge på tilværelsen. 

Hvis du ikke fikk napp, stikk innom Helgø Meny. 

Handle lokalt 
- det er en investering 

i lokalsamfunnet

Foto: Unsplash & iStock.

Bakeren i Fregattveien har mettet tusenvis 
av brødsultne mager siden oppstarten i 1965, 
og er i dag en levende butikk som frister med 
stadig nye og spennende produkter. Fra det 
søte til det sunne, fra det tradisjonelle til de 
lokale spesialitetene. 

Som et sertifisert håndverksbakeri er det 
tradisjonelle bakemetoder med surdeig og 
fordeiger som er standarden. De er også 
knallgode på alt som har med konditorfaget 
å gjøre, så dette er stedet hvis du trenger de 
beste kakene når noe skal feires. Støtt din 
lokale baker – du blir garantert fornøyd. 

Buøy Bakeri & Konditori, Fregattveien 11.

Nybakte brød. 
Det beste som finnes. 

Jo-Krister Rasmussen. 

De cirka 13.000 innbyggerne i Hundvåg bydel har mange 
gode små og store møteplasser og butikker i nærområdet.

Her kan du få 
kortreiste hverdager

Foto: Henrik Torjussen.104 105pynteneset.no



Trollskogen er kystidyll.

Mer enn måker trives i skjærgården.

Trollskogen er et av Stavanger fineste 
utfartssteder for småbarnsfamilier 
og barnebarn med besteforeldre på 
slep. Æren skal tilfalle ildsjelen Johan 
Kulleseid, en pensjonist med bopel i 
en av lavblokkene på Hundvåg, som 
har lagt ned en formidabel innsats 
for å tilrettelegge området. 

Lundsneset – Stavangers 
nest største friområde

Lundsneset nord på Hundvåg bærer minner om da Hundvåg først og fremst var 
jordbruksøy, og har et variert natur- og kulturlandskap. Her er turstier på kryss og 
tvers – et opplagt mål for en kort luftetur eller noen timers ekspedisjon med ungene. 

Stien langs kysten anbefales spesielt, gjerne med 
en tur innom et par spennende bunkere fra krigen 
hvor ungene finner veien gjennom tunneler. 
Det er mulig å fortøye egen båt midlertidig
i båthavna på Saltnes like nord for Trollskogen.

Trollskogen må 
oppleves

Et tidligere militært område har blitt til et lekeparadis fullt av 
godbiter – myke, tilrettelagte stier, trehytter og gapahuker, bord 

og benker, grill- og aktivitetsplasser midt i skogsnaturen.
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HUNDVAAG I er et av Stavangers viktige 
kulturminner og vernet av Riksantikvaren.

Trippen, 1954. Venstre side: Øybrua, 1972. 

Det som er helt sikkert, er at Stavanger
kommunale ferjer hadde slått på 
stortromma da Høllen skipsverft i 1954 
leverte som bestilt: en ferje som kunne 
frakte fire biler og 250 passasjerer ble 
satt i rute mellom byøyene og Stavanger. 
Kun to år senere ble enda en ferje levert, 
denne med plass til hele fem biler. Dette 
var henholdsvis «Trippen» og «Øybrua», 
som til sammen kostet 766 000 kroner. 
Dette var farkoster med styrehus i begge 
ender. Ferjeføreren styrte ferja til kai, og 
når den var klar til avgang, gikk han over 
taket og tok plass i det andre styrehuset.  

 «Trippen» og «Øybrua» gikk i rute fra seks 
om morgenen til midnatt. Det skulle ikke 
gå mange år før de to fikk en kollega, 
nemlig «Majoren» som kom tøffende fra 
Flekkefjord i 1963. Sammen kunne disse 
tre frakte 43 biler i timen!

På denne tiden ble de første broene 
mellom byøyene bygget. Midt i 1950-
årene ble øya Sølyst landfast med 
Grasholmen. Våren 1968 var Pyntesund-
broen mellom Engøy og Buøy ferdig, 
og 16. mai 1972 kunne man kjøre bil 
mellom Engøy og Sølyst. Samme år kom 
den nå sagnomsuste bilferjen «Sølyst» 
til byen. Stavanger Aftenblad forteller 
at «Sølyst» var fin og oransje, tok 17 

vanlige personbiler, var sertifisert for 99 
passasjerer og hadde en salong under 
bildekket med 60 sitteplasser. Det avisa 
ikke fortalte, var at «Sølyst» var vanskelig 
å styre, en skikkelig «slingreferje» – noe 
mange nok minnes. Overfarten tok likevel 
bare fire-fem minutter fra ferjeleiet på 
Sølyst og til Jorenholmen.

Dermed var det ikke lenger behov for 
«Trippen», «Øybrua» og «Majoren», som 
ble satt i rute andre steder. Det samme 
skjedde med «Sølyst» etter Bybrua åpnet 
i 1978. Hun trafikkerte blant annet mellom 
Vassøy og byen, og skapte nye overskrifter 
da hun krasjet med ferja «Tau» i tykk tåke 
ved Pinå utenfor Bybrua januar 1992. 
Skadene var heldigvis ikke blant 
de største, og ferden kunne fortsette. 

I 2013 eller deromkring, var det slutt for 
«Sølyst». Etter å ha vært et fast innslag i 
bybildet i over 40 år, fikk hun motorhavari 
og ble liggende på den faste plassen 
sin ved det gamle ferjestøet innerst på 
Jorenholmskaien. Det viste seg umulig 
å få tak i deler til den gamle Callesen-
maskinen til en overkommelig pris. 
Dermed var det over og ut for «Sølyst», 
men husk: «Hundvaag 1» lever enda. 
Besøk henne gjerne på Engøyholmen.

Foto: Stavanger Byarkiv. Foto (øverst): Lånt av Engøyholmen Kystkultursenter.

Det har «alltid» vært trafikk mellom byøyene og sentrum. I dag ligger båten 
«Hundvaag 1» vakkert restaurert ved Engøyholmen Kystkultursentrum, og det 

må ha vært en stor dag da hun ble satt i trafikk i 1939. 50–60 passasjerer var det 
plass til, litt avhengig av antall melkespann som skulle samme vei til byen.

«Hundvaag 1», «Trippen, «Øybrua», «Majoren» og «Sølyst». 
Ferjer som var sjarmerende hverdagssyn i Stavanger helt fram til 

31. desember 1977, da Bybrua åpnet.

Glimt fra dagene 
da ferjene regjerte

Kilde: jonelaugaland.blogspot.com.Foto: Stavanger Byarkiv. 109108



– Her var det masse blomster og 
bær; bjørnebær, blåbær, mikkelsbær, 
krekling, dessuten en gammel 
”oppkomme”, en liten steinsatt pytt 
hvor det alltid var rennende vann.

Engøy, 1936. Foto: Stavanger Byarkiv.

John Steinar Aske, oppvokst på Engøy.

Historier fra en 
svunnen tid

«Det du kaller Pynteneset, kjenner jeg 
som Engøyodden. Det var lekeplassen 
til ungene på øya. Her var det en 
”landsby” av steinhytter i et dalsøkk på 
nordvestsiden, samme sted som noen 
stoppet båtene sine og skiftet klær før de 
kom til byen. Jeg minnes masse blomster 
og bær; blåbær, mikkelsbær, krekling 
og bjørnebær, og dessuten et gammelt 
oppkomme, altså en liten steinsatt pytt 
hvor det alltid var rennende vann.

Jeg bodde i Engøy 10, som var øyas eldste 
hus. Min far (1924-1995) var ferjemann 
på Engøy/Buøyferja, før han begynte på 
Rosenberg. Vi hadde motorbåt mens 
min farfar (1903-1963) hadde snekke og 
fisket mye.  Vi, pluss en eldre nabokone 
født før 1900, var de nærmeste naboene 
til Engøyodden. I dag er det kun tuntreet 
som står igjen på plassen. 

På selve Odden, som vi lokalt kalte den, 
lå Stangeland Sild og Fisk. Her var det en 
formann som bodde i et lite beboelseshus 
som hørte til sildesalteriet og lå vegg 
i vegg. De het Håvik, og yngste sønn 
Oddvar, født i 1955 eller 56, var vel blant de 
aller siste som flyttet fra plassen. Vi flyttet 
i 1963, og kun et par eldre søsken (født i 
siste halvdel av 1880-årene) bodde igjen i 
nabohuset vårt, et hus som fortsatt står. 

Ellers husker jeg et stort grønt hus 
på høyden opp fra kaien, altså ikke på 
Odden. Dette huset ble kalt Kapland-
gården og hadde fire leiligheter: I enden 
nede, nærmest kaien, bodde Søren og 
Signe Nilsen, født rundt 1890. Oppe 
over disse bodde Janna og Adolf, også 
et gammelt ektepar. Nede og vekk fra 
kaien, bodde familien Ødegård, (farmor 
til skuespiller Nina Ellen Ødegård). Oppe, 
altså over Ødegård, bodde familien 
Sunde. Øgreid overtok de fleste husene 
og disse ble revet.

Det er mange kjekke historier fra øya, 
men dette var kort (eller langt) fortalt 
om Engøyodden.»

ENGØY 10. Hele huset var 29 m2.

Folk i nabolaget, altså mennesker som har levd og erfart livet på det 
neste stedet du skal bo, er ofte de beste til å fortelle de gode historiene 
om plassen. Som barn bodde John Steinar Aske i Engøy 10, det som 

var øyas eldste hus. Vi lar ham mimre litt her: 

– Huset vårt var så lavt at 
du kunne stå med hendene 
i takrennene.

pynteneset.no 111110



Realiser bolig- og 
båtdrømmen 
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Uansett tidspunkt blir 
utsikten en opplevelse
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Stavanger Dykkerklubb på hjemmebane.

– Undervannsfotografering er noe av det 
vi gjør mye av i klubben. David har hatt 
solid utbytte av å dykke i Pyntesundet, like 
utenfor klubbhuset. Det er mange gode 
dykkemål her, med flere fine stokkankere 
lagt ut på bunnen, forteller Ole Christian.  
Dykkerklubben teller cirka 100 
medlemmer, og har et høyt aktivitetsnivå. 
Medlemmene har to dykketreff i uken, og 
egen klubbåt som gjør at de kan dra på 
lengre turer. 

Stavanger Dykkerklubb har sin base 
i et gammelt sjøhus ved Buøykaien, 
tvers over sundet for Pynteneset. Her 
har de kun få meter til kaikanten, 
til starten på undervannseventyret. 
Og det er her, under bølgene i 
Pyntesundet og rundt Knudaskjæret, 
norgesmester David Guthridge har 
lagt ned utallige treningstimer for å 
bli en ener i undervannsfotografering. 
Vi lar dykkerklubbens styremedlem 
og sikkerhetsansvarlig, Ole Christian 
Meldahl, fortelle:

– Vi observerer og opplever mye 
her, som at koraller nå vender 
tilbake etter vi fikk ryddet 
gammel moro vekk fra bunnen.

Sist sett i Pyntesundet?

– Det sosiale miljøet er 
godt, og vi har en stamme 
av kunnskapsrike og erfarne 
medlemmer som kan 
ta seg av ferske dykkere. 

– Interessene varierer og inkluderer blant 
annet vrakdykking, undervannsfoto, 
undervannsjakt, kamskjellplukking og 
teknisk dykking. Ryddeaksjoner er nok 
det viktigste vi driver med, og det er vi 
med på rundt om i hele distriktet, sier 
Ole Christian, som kan fortelle om mange 
gode samarbeidspartnere: Stavanger 
Museum, Havforskningsinstituttet, 
Lundsvågen Naturskole, Engøyholmen 
kystkultursenter og festivalen Passion 
for Ocean – for å nevne noen. Alt med 
Pyntesundet som utgangspunkt.

Foto: Ole Christian Meldahl.

Lurer du på hva som lever under bølgene i Pyntesundet? 
Ta en prat med medlemmene i Stavanger Dykkerklubb, som har 
en nybakt norgesmester i undervannsfotografering i sine rekker.

Livet er best 
under vann!

Foto: Ole Christian Meldahl. 117pynteneset.no116



Det betyr at du får mer enn et 
nytt hjem – her får du tilgang på 
utstyr som kan gjøre dagene mer 
innholdsrike og livet mer sosialt.

Pynteneset 
er et Heime-
prosjekt!

Du har sikkert lest og hørt historier om 
nye boligprosjekter med fasiliteter som 
gjør det lettere for naboene å møtes og 
oppleve ting sammen. Boligprosjekter 
med verdifulle kvaliteter som bidrar til 
trivsel, trygghet og et godt sosialt miljø. 
Vel, Pynteneset blir et slik prosjekt – 
selvfølgelig med maritimt tilsnitt.

Helt konkret betyr dette at du får 
tilgang til kano, kajakk og en 17-18 fots 
båt for fiske- og dagsturer. I tillegg 
kommer en Hasle Summer Fun, som 
er 12 fot og perfekt for barnebarn. 
Det kommer også litt fiskeutstyr, 
krabbeteiner og vannsportutstyr som 
wakeboard, tube og lignende.

Foto: iStock. 119pynteneset.no118
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Pynteneset får et 
maritimt lånerom
Deling er sosialt, kjekt og bra for miljøet 
– og det er egentlig ingen grunn til at alle 
skal eie hver sin redningsvest og fiskestang. 
Eller flyttetralle og gardintrapp for den saks 
skyld. Pynteneset får et eget rom der man 
kan låne forskjellige verktøy og utstyr, alt 
tilgjengelig for reservering via Heime-appen.  
Tanken er at beboerne også kan låne ut ting 
de eier, men ikke bruker så ofte.

Gjestehybler kommer også
Det kommer forskjellige typer fellesrom som del av Pynteneset-utbyggingen, inkludert 
gjestehybler. Dermed trenger du kanskje ikke det ekstra soverommet i egen leilighet, 
noe du i så fall sparer gode penger på. Gjestehyblene må bestilles via Heime-appen, 
og det har vist seg i andre Heime-prosjekter at mange benytter seg av muligheten 
mye oftere enn man trodde på forhånd. Gjestehyblene er pr. i dag planlagt som del av 
utbyggingen av delfelt B4. 

Deling er bra 
for miljøet og 

for lommeboken

Foto: iStock.

Lev livet fullt og 
delt med Heime
Noe av det første du bør gjøre når du flytter til Pynteneset, 
er å laste ned og bli kjent med appen Heime. Dette er en 

skreddersydd nabolagsapp der beboerne for eksempel kan be 
hverandre om hjelp til å lufte hunden eller vanne planter, avtale 

badetur til Porsvika, ha en kalender med fellesaktiviteter og 
muligheten til å reservere biler i en eventuell bildeleordning. 
Mulighetene er mange flere, og funksjonene i Heime-appen 

kan alltid skreddersys etter borettslagets behov. Som her 
på Pyntenenset, der planen er at man kan bestille kanoen, 

kajakken og turbåten via Heime-appen. 

Foto: iStock.120 121pynteneset.no
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Leilighet A-203
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Leilighet A-501
P-rom: 154,2 m2    BRA: 167,9 m2    Takterrasse: 40,2 m2     Balkong: 6,7 m2     Soverom: 2

N

A B C D E F

Fasader sett fra vest

A
•
5
0
1

Prosjekt

A501
Engøy B1a

Målestokk
1:100

Dato
19.12.2021

GBR/BNR
Gnr/Bnr/Festenr

Format
A4

Prosjektnr.

2914/19

Helen & Hard Arkitekter
406 40 672 - hha@hha.no

Revisjon
A-02

A501

A501 P-ROM

A501 Balkong
N

 

 

 

 

167,9 m2

154,2 m2

46,9 m2

NB: Endeveggen i A501 har en skrå vegg med en vinkel innover (se snitt)
Areal er målt iht. forskrift som er 600mm ut fra der skråveggen treffer et fiktivt plan i høyde 1900mm over gulv.

A501 Gulvareal loft ca 48 m2

TV-stue
14,6 m2

Sov
8,8 m2

Gang
3,6 m2

Gang
11,5 m2

Takterrasse
40,2 m2

Bad
3,1 m2

Bod
7,0 m2

Bad
7,7 m2

Walk-in
9,6 m2

Bod
5,1 m2

Vaskerom
5,5 m2

Sov
12,3 m2

Balkong
6,7 m2

Stue/kjøkken
71,2 m2

128 129

Fasader sett fra vest



Leilighet B-203

B
•
2
0
3

P-rom: 74,1 m2    BRA: 78,8 m2    Etasje: 2 Balkong: 14,1 m2     Soverom: 2

N

A B C D E F

B
•
2
0
1

Leilighet B-201

N

Sov
13,2 m2

Balkong
8,4 m2

Stue/kjøkken
44,1 m2

Bad
5,5 m2

Walk-in
7,6 m2

Gang
9,9 m2

Bad
2,5 m2

Bod
3,4 m2

Sov
7,9 m2Balkong

5,1 m2

P-rom: 95,5 m2    BRA: 99,8 m2    Etasje: 2 Balkong: 13,5 m2     Soverom: 2

N

A B C D E F

Fasader sett fra vest

Prosjekt

B203
Engøy B1a

Målestokk
1:100

Dato
19.12.2021

GBR/BNR
Gnr/Bnr/Festenr

Format
A4

Prosjektnr.

2914/19

Helen & Hard Arkitekter
406 40 672 - hha@hha.no

Revisjon
A-02

B203

B203 P-ROM

B203 Balkong
N

78,8 m2

74,1 m2

14,1 m2

Balkong
7,1 m2

Sov
13,5 m2

WC
1,5 m2

Gang
8,2 m2

Sov
5,3 m2

Bad
4,5 m2

Bod
3,7 m2

Stue/kjøkken
37,6 m2

Balkong
7,0 m2

130 131

Fasader sett fra vest



Leilighet B-401

N

2

Sov
13,2 m2

Balkong
8,4 m2

Stue/kjøkken
44,1 m2

Bad
5,5 m2

Walk-in
7,6 m2

Gang
9,9 m2

Bad
2,5 m2

Bod
3,4 m2

Sov
7,9 m2Balkong

5,1 m2

P-rom: 95,5 m2    BRA: 99,8 m2    Etasje: 4 Balkong: 13,5 m2     Soverom: 2

N

A B C D E F

B
•
4
0
1

B
•
3
0
1

Leilighet B-301

N

Sov
13,2 m2

Balkong
8,4 m2

Stue/kjøkken
44,1 m2

Bad
5,5 m2

Walk-in
7,6 m2

Gang
9,9 m2

Bad
2,5 m2

Bod
3,4 m2

Sov
7,9 m2Balkong

5,1 m2

P-rom: 95,5 m2    BRA: 99,8 m2    Etasje: 3 Balkong: 13,5 m2     Soverom: 2

N

A B C D E F

Fasader sett fra vest

132 133

Fasader sett fra vest



N

 

Sov
10,0 m2

Balkong
5,1 m2

TV-stue
11,3 m2

Bad
3,2 m2

Gang
12,1 m2

Bod
7,0 m2

Gang
10,3 m2

Bad
9,0 m2

Walk-in
7,8 m2

Sov
13,8 m2

Balkong
8,4 m2

Stue / kjøkken
82,4 m2

Balkong
54,7 m2

Leilighet B-501

B
•
5
0
1

P-rom: 167,3 m2    BRA: 174,9 m2    Takterrasse: 54,7 m2     Balkong: 13,5 m2     Soverom: 2

N

A B C D E F

B
•
4
0
2

Leilighet B-402

N

Bod
3,4 m2

Gang
5,3 m2

Sov
7,0 m2

Bad
4,7 m2

Sov
11,9 m2

Balkong
4,8 m2

Stue/
kjøkken
23,3 m2

P-rom: 54,9 m2    BRA: 58,9 m2    Etasje: 4 Balkong: 4,8 m2     Soverom: 2

N

A B C D E F

Fasader sett fra vest

134 135

Fasader sett fra vest



C
•
2
0
2

Leilighet C-202

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

E
ta

sj
e f

o r
de

le
r

Sov
11,9 m2

Bod
3,4 m2

Bad
4,7 m2

Gang
5,3 m2

Balkong
4,8 m2

Sov
7,0 m2

Stue/
kjøkken
23,3 m2

P-rom: 54,9 m2    BRA: 58,9 m2    Etasje: 2 Balkong: 4,8 m2     Soverom: 2

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

E
ta

sj
e f

o r
de

le
r

A B C D E F

C
•
2
0
1

Leilighet C-201

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

E
ta

sj
e f

o r
de

le
r

Balkong
10,0 m2

Sov
13,2 m2

Stue/kjøkken
44,1 m2

Bad
5,5 m2

Walk-in
7,6 m2

Gang
9,9 m2

Bad
2,5 m2

Bod
3,4 m2

Sov
7,9 m2Balkong

5,6 m2

P-rom: 95,5 m2    BRA: 99,8 m2    Etasje: 2 Balkong: 15,6 m2     Soverom: 2

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

E
ta

sj
e f

o r
de

le
r

A B C D E F

Fasader sett fra vest

136 137

Fasader sett fra vest



Leilighet C-302

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

Sov
11,9 m2

Bod
3,4 m2

Bad
4,7 m2

Gang
5,3 m2

Balkong
4,8 m2

Sov
7,0 m2

Stue/
kjøkken
23,3 m2

P-rom: 54,9 m2    BRA: 58,9 m2    Etasje: 3 Balkong: 4,8 m2     Soverom: 2

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

A B C D E F

C
•
3
0
2

C
•
3
0
1

Leilighet C-301

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

Balkong
10,0 m2

Sov
13,2 m2

Stue/kjøkken
44,1 m2

Bad
5,5 m2

Walk-in
7,6 m2

Gang
9,9 m2

Bad
2,5 m2

Bod
3,4 m2

Sov
7,9 m2Balkong

5,8 m2

P-rom: 95,5 m2    BRA: 99,8 m2    Etasje: 3 Balkong: 15,6 m2     Soverom: 2

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

A B C D E F

Fasader sett fra vest

138 139

Fasader sett fra vest



D
•
1
0
1

N

Privat hage
19,0 m2

Balkong
8,4 m2

Sov
13,2 m2

Bad
5,5 m2

Walk-in
7,6 m2

Stue/kjøkken
44,1 m2

Gang
9,9 m2

Bad
2,5 m2

Bod
3,4 m2

Sov
7,9 m2Balkong

5,1 m2

åpning

Leilighet D-101
P-rom: 95,5 m2    BRA: 99,8 m2    Etasje: 1 Balkong: 13,5 m2     Soverom: 2

N

A B C D E F

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

2 
tri

nn
 o

pp

Balkong
7,0 m2

Sov
12,8 m2

TV-stue (sov)
11,9 m2

Stue/kjøkken
59,2 m2

Bad
5,4 m2

Vaskerom
4,7 m2

Walk-in
11,3 m2Bad

3,4 m2

Gang
9,3 m2

Bod
1,5 m2

Sov
12,0 m2

Balkong
13,7 m2

Gang
11,7 m2

Takterrasse
33,8 m2

2 
tr

in
n

 o
p

p

Leilighet C-401
P-rom: 146,4 m2    BRA: 149,6 m2    Takterrasse: 33,8 m2     Balkong: 20,7 m2     Soverom: 2-3

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

2 
tri

nn
 o

pp

A B C D E F

Fasader sett fra vest

C
•
4
0
1

140 141

Fasader sett fra vest



D
•
2
0
1

Leilighet D-201

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

E
ta

sj
e f

o r
de

le
r

Balkong
8,4 m2

Sov
13,2 m2

Bad
5,5 m2

Walk-in
7,6 m2

Stue/kjøkken
44,1 m2

Gang
9,9 m2

Bad
2,5 m2

Bod
3,4 m2

Sov
7,9 m2Balkong

5,1 m2

P-rom: 95,5 m2    BRA: 99,8 m2    Etasje: 2 Balkong: 13,5 m2     Soverom: 2

D
•
1
0
2

Leilighet D-102
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Stue/kjøkken
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Sov
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3,2 m2
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Sov
13,0 m2

Balkong
8,4 m2

Privat hage
13,0 m2

åpning

P-rom: 95,9 m2    BRA: 99,9 m2    Etasje: 1 Balkong: 16,6 m2     Soverom: 2

N

N

A B C D E F

Fasader sett fra vest

142 143

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

E
ta

sj
e f

o r
de

le
r

A B C D E F

Fasader sett fra vest



D
•
3
0
1

Leilighet D-301

N

E
ta

sj
ef

or
de

le
r

Balkong
8,4 m2

Sov
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Leilighet D-203
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Stue/kjøkken
69,7 m2

Balkong
45,2 m2

Balkong
6,0 m2 Sov

10,9 m2

Sov
10,8 m2

Bad
2,6 m2

Gang
11,5 m2

Walk-in
10,5 m2

Bad
8,6 m2

Leilighet D-501
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P-rom: 130,3 m2    BRA: 130,3 m2    Takterrasse: 45,2 m2     Balkong: 6,0 m2     Soverom: 2
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Balkong
5,6 m2 Sov
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Gang
9,9 m2

Stue/kjøkken
44,1 m2

Walk-in
7,6 m2

Bad
5,5 m2

Sov
13,2 m2Balkong

10,0 m2

P-rom: 95,5 m2    BRA: 99,8 m2    Etasje: 1 Balkong: 15,6 m2     Soverom: 2
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Leilighet E-203
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Sov
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Sov
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P-rom: 74,1 m2    BRA: 78,8 m2    Etasje: 2 Balkong: 14,1 m2     Soverom: 2
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Leilighet E-302
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Balkong
16,5 m2

Stue/kjøkken
65,1 m2

Gang
12,7 m2

Bod
7,1 m2

Walk-in
7,6 m2

Balkong
12,7 m2

Sov
12,2 m2

Bad
3,7 m2

Bad
11,0 m2

TV-stue
23,5 m2

Sov
11,0 m2

Takterrasse
53,0 m2

E
•
4
0
1

P-rom: 153,6 m2    BRA: 161,3 m2    Takterrasse: 53,0 m2     Balkong: 29,2 m2     

Leilighet E-401
Soverom: 2

N
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Rekkehus R-2
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Bad
5,8 m2

Sov
9,7 m2

Gang
8,4 m2

Sov
6,0 m2 Sov

11,0 m2

Bod
3,0 m2

Trapp
5,0 m2

Vask.
4,8 m2

Plan 1

Kontor/ 
sov
6,0 m2

Walk-in
3,6 m2

WC
1,8 m2

Stue / 
kjøkken
44,1 m2

Plan 2 Plan 3

Overbygget
takterrasse
11,6 m2

Takterrasse
22,5 m2

Bod
5,7 m2

Trapp
7,3 m2

P-rom: 122,8 m2    BRA: 133,5 m2    Etasje: 3 Takterrasse: 34,1 m2     Soverom: 3
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P-rom: 123,7 m2    BRA: 134,4 m2    Takterrasse: 34,2 m2     Hage: 26,1 m2     Soverom: 3
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5,7 m2
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Foto: iStock.

På Pynteneset har vi inkludert smarthusteknologi fra 
Futurehome, slik at du kan få en mer energieffektiv bolig og 
lavere utgifter til oppvarming. Bra for deg – bra for miljøet!

Leilighetene leveres med smart varmestyring og dimming av lys i soner – og 
selvfølgelig en egen smarthub, som er sentralen du styrer de ulike smarthus-
funksjonene fra. Denne har du full kontroll over via en app på telefonen din, 
slik at du kan justere opp og ned lysstyrke mens du sitter i godstolen. 

Smarthuben gir deg også mulighet til å gjøre boligen din enda smartere. 
Du kan enkelt legge til tjenester som smart dørlås, modusbryter, varsling 
ved vannlekkasje med mer. Slik får du full kontroll og oversikt over boligen, 
uavhengig av om du er hjemme eller borte. 

For flere smarte muligheter for akkurat din bolig, les mer på futurehome.no

Bo smart på 
Pynteneset

Juster temperaturen med 
et tastetrykk eller to

159pynteneset.no158



Romskjema

Rom Gulv Utvendige vegger Skillevegger mot naboer Innvendige skilleveger Himling Elektro Smarthus Opp-
varming Sanitær Ventilasjon Annet

Gang En-stavs 
hvit-
pigmentert 
eikeparkett.

Klimavegg med utvendig 
trekledning. Sparklet og 
malt gips innvendig.
Listverk NCS S 0500, synlige 
spikerhull vokses.

Sparklet og malt betong/gips. 
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

Sparklet og malt betong/gips. 
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

Sparklet og malt gips 
eller betong. Males i farge 
NCS S 0500 hvis ikke tak 
skal inngå i romfarge 
valgt blant 3 farger.

Elektriske punkter 
etter gjeldende 
forskrift/TEK 17 
Spotter i tak.

Flis ikke mulig 
grunnet 
trinnlydskrav.

Stue/
kjøkken

En-stavs 
hvit-
pigmentert 
eikeparkett.

Klimavegg med utvendig 
trekledning. Sparklet og 
malt gips innvendig.
Listverk NCS S 0500, synlige 
spikerhull vokses.

Sparklet og malt betong/gips. 
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

Sparklet og malt betong/gips. 
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

Sparklet og malt gips 
eller betong. Males i farge 
NCS S 0500 hvis ikke tak 
skal inngå i romfarge 
valgt blant 3 farger.

Elektriske punkter 
etter gjeldende 
forskrift / TEK 17 
+uttak for TV. Stikk 
ved kjøkkenbenk 
monteres 100cm 
over gulv.

Dimming av 
lys og smart 
varme-
styring.

Vann-
båren 
varme 
med vifte-
konvektor 
på vegg.

Ett greps blande-
batteri på kjøkken.

Balansert 
ventilasjon   
Tilluft og 
avtrekk.

Se egen 
kjøkken-
tegning.

Soverom En-stavs 
hvit-
pigmentert 
eikeparkett.

En-stavs hvitpigmentert 
eikeparkett.

Sparklet og malt betong/gips. 
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

"Sparklet og malt betong/gips. 
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

Sparklet og malt gips 
eller betong. Males i farge 
NCS S 0500 hvis ikke tak 
skal inngå i romfarge 
valgt blant 3 farger.

Elektriske punkter 
etter gjeldende 
forskrift/TEK 17. 
Min 1,8m mellom 
kontakter ved 
dobbeltseng.

Balansert 
ventilasjon.   
Tilluft.

Bad Fliser 20 
x 20cm. 
Mosaikk i 
nedsenkning 
for dusj.

Klimavegg med utvendig 
trekledning. Fliser 20 x 20cm 
innvendig.

Betong med fliser 20 x 20cm. 
innvendig.

Fliser 20 x 20cm. Sparklet og malt gips. 
Males i farge NCS S 0500.

Elektriske punkter 
etter gjeldende 
forskrift/TEK 17. Ved 
vask/tørk monteres 
dobbelt stikk 80cm 
over gulv. Spotter 
i tak.

Smart 
varme-
styring.

Vann-
båren 
gulv-
varme.

Ett greps servant-
batteri. Dusjbatteri 
og garnityr. Gulv-
sluk. Vegghengt 
toalett med 
dempelokk. 
Dusjhjørne 
i herdet glass.

Balansert 
ventilasjon.   
Avtrekk.

Se egen tegning 
for baderoms-
møbel. Ned-
senket gulv 
i dusj. Kun 
kondenstørke-
trommel kan 
brukes. Speil 
med lys.

WC En-stavs 
hvit-
pigmentert 
eikeparkett.

Klimavegg med utvendig 
trekledning. Sparklet 
og malt gips innvendig. 
Listverk NCS S 0500, synlige 
spikerhull vokses.

Sparklet og malt betong/gips
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

Sparklet og malt betong/gips
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

Sparklet og malt gips 
eller betong. Males i farge 
NCS S 0500 hvis ikke tak 
skal inngå i romfarge 
valgt blant 3 farger.

Elektriske punkter 
etter gjeldende 
forskrift/TEK 17
Belysning med 
bevegelsesdetektor.

Servantvask med 
synlig vannlås i 
krom. Ett greps 
servantbatteri. 
Vegghengt toalett 
med dempelokk.
Møbel under vask 
medtas i leiligheter 
over 90m2. Se 
tegning fra Sigdal 
Speil over vask.

Balansert 
ventilasjon.   
Avtrekk.

Bod En-stavs 
hvit-
pigmentert 
eikeparkett.

Klimavegg med utvendig 
trekledning. Sparklet og 
malt gips innvendig.
Listverk NCS S 0500, synlige 
spikerhull vokses.

Sparklet og malt betong/gips
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

Sparklet og malt betong/gips
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

Sparklet og malt gips 
eller betong. Males i farge 
NCS S 0500 hvis ikke tak 
skal inngå i romfarge 
valgt blant 3 farger.

Elektriske punkter 
etter gjeldende 
forskrift/TEK 17. 
Belysning med 
bevegelsesdetektor.

Futurehome 
smarthus 
sentral. Lokal 
avmelder for 
brann.

Balansert 
ventilasjon.   
Tilluft.

Vaske-
rom

Fliser 20 
x 20cm. 
Sokkelflis.

Klimavegg med utvendig 
trekledning. Sparklet og 
malt gips innvendig. 

Sparklet og malt betong/gips
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg.

Sparklet og malt gips
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg.

Sparklet og malt gips 
eller betong. Males i farge 
NCS S 0500 hvis ikke tak 
skal inngå i romfarge 
valgt blant 3 farger.

Elektriske punkter 
etter gjeldende 
forskrift/TEK 17. Ved 
vask/tørk monteres 
to doble stikk 80cm 
over gulv.

Smart 
varme-
styring.

Vann-
båren 
gulv-
varme.

Gulvsluk. Balansert 
ventilasjon.   
Avtrekk.

Kun kondens-
tørketrommel 
kan brukes.

Om-
kledning

En-stavs 
hvit-
pigmentert 
eikeparkett.

Klimavegg med utvendig 
trekledning. Sparklet og 
malt gips innvendig.
Listverk NCS S 0500, synlige 
spikerhull vokses.

Sparklet og malt betong/gips
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

Sparklet og malt betong/gips
Det kan velges opptil 3 farger 
pr.boenhet, inkl tak. Gjelder ikke 
kontrastvegg. Listverk NCS S 
0500, synlige spikerhull vokses.

Sparklet og malt gips 
eller betong. Males i farge 
NCS S 0500 hvis ikke tak 
skal inngå i romfarge 
valgt blant 3 farger.

Elektriske punkter 
etter gjeldende 
forskrift/
TEK 17.

Balansert 
ventilasjon.   
Tilluft.

Balkong 
/terrasse

Impregnerte 
terrassebord 
28 x 145mm.

Trekledning med farge-
tilpasset malt overflate. 
Rekkverk med mulighet for 
innglassing.

Betong. Utvendig stikk og 
belysning.
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GENERELT 

Prosjektets beliggenhet er på̊ Engøy i Stavanger 
kommune, Gnr/Bnr: 51/782. Tomten ligger på 
vestsiden av Engøy, like utenfor Stavanger sentrum, 
med kort avstand til turområder og 
kollektivtransport. Prosjektet “Pynteneset B1” består 
av 3 blokker med høyde på 4 og 5 etasjer. Det blir 
også bygget 2 rekkehus som henger sammen med 
bygget lengst mot øst. På et senere tidspunkt vil 
hele prosjektet “Pynteneset” bygges ut med en 
tilpasset arkitektur for området. Det vil bli både 
rekkehus og leilighetsbygg i området. 

Bruksareal (BRA) oppgitt i rammesøknad er ca. 
6900 m2 eksklusivt parkeringsområde. TEK 17 
gjelder for prosjektet.

TEGNINGER  
Tegninger datert 16/12-2021 ligger til grunn for 
prosjektet: Reguleringsplan 2398p Pynteneset/
Klasaskjæret i Stavanger kommune.

ETASJEHØYDER 
P-anlegg har nettohøyde på minimum 2,2 m. 
Leilighetsetasjene har en høyde på 2,6 m i stue og 
kjøkken. Leilighet C401 har en høyde på 2,55 m pga. 
vannbåren gulvvarme. Netto etasjehøyder må 
tilpasses de tekniske føringer og andre tilstøtende
konstruksjoner. Minimum etasjehøyde etter 
gjeldende forskrift. Lokale innkassinger, med lavere 
høyde, for tekniske føringer vil forekomme.

FORSIKRINGER  
Entreprenøren forsikrer bygning og tilførte verdier 
på eiendommen frem til overlevering.

GARANTIER  
Det stilles garantier for realisering av prosjektet og 
for reklamasjonsarbeider i garantiperioden i 
henhold til Bustadoppføringslova. (5 år).

EIERFORM  
Inntil 56 leiligheter og 2 rekkehus som organiseres 
som borettslag, felles utgifter og oppgaver fordeles 
etter eierbrøk.

FREMDRIFT  
Byggestart er avhengig av godkjenning i Stavanger 
kommune. Salgsstart er planlagt til januar 2022 og 
byggestart grunnarbeid er antatt 1. kvartal 2022.

FORBEHOLD  
Det tas som forbehold for realisering av prosjektet 
at det gis igangsettingstillatelse fra Stavanger 
kommune i tråd med de gjeldende planer. Det tas 
forbehold om trykkfeil i denne beskrivelsen. 
Spesifiserte produkter eller løsninger kan i spesielle
tilfeller endres under byggeprosessen, men da kun 
til en løsning som er like god eller bedre. Møbler og
garderobeskap/innredning som er vist på 
salgstegninger inngår ikke i leveransen. Hvis det er 
forskjeller mellom leveransebeskrivelsen og 
romskjema, er det leveransebeskrivelsen som er 
gjeldende.

Det må påregnes mindre justeringer av areal og 
tilpasninger på salgstegninger. Dette kan være 
tilpasninger og justeringer av blant annet sjakter, 
kanaler, slagretning på dører, nedløp etc.

FASADER  
Fasader utføres med trekledning. Balkonger og evt. 
svalganger leveres med trekledning på vegger. 
Alle beslag i aluminium eller tilsvarende likeverdig 
metall. Alle farger og materialer etter arkitektens 
valg.

UTEROM  
Uteområde på dekket over parkeringsanlegg 
leveres etter godkjent utomhusplan. Terrasser 
leveres med terrassebord 28x120mm CU 
impregnert.

BALKONGER
På balkonger leveres CU impregnerte terrassebord i 
dimensjon 28x120. Det leveres også lampe og 
stikkontakt.

For leiligheter på 78.8 m2 leveres balkongen ved 
inngang med børstet/pusset betongoverflate og 
belysning. På balkonger ut fra stue leveres CU 
impregnerte terrassebord i dimensjon 28x120. Det 
leveres også lampe og stikkontakt

TAK  
Det legges isolasjon iht. gjeldende forskrifter og 
energikrav. Taksluker plasseres ut forskriftmessig. 
Taksluk føres gjennom tak og tilkobles innvendig 
montert takvannsledning. Overflate tekkes med 
tekking som festes mekanisk. Nedløp iht. detaljer 
fra ARK, helhetlig løsning med minst mulig synlige 
nedløp fra både tak og balkonger.  

DØRER  
Inngangsdører til leilighetene leveres etter 
arkitektens anvisninger, med kikkhull. Det leveres 
kodelås på leilighetsdører og hoveddører.

Byggeteknisk beskrivelse B1

UTBYGGER: PYNTENESET AS ARKITEKT: HELEN & HARD

LANDSKAPSARKITEKT: ASPLAN VIAKDATO: 3/9-21

VINDUER  
Samtlige vinduer i fellesarealer leveres i aluminium 
utførelse og ferdig malt på innside og utside, med 
lavenergiglass og iht. lydkrav. Vinduer i leiligheter 
leveres i tre innvendig med aluminiumsbeslag på 
ytterside. Farge etter arkitektens valg utvendig og i
farge NSC S0500 innvendig

VEGGER  
Yttervegger utføres som standard klimavegg med 
dampsperre og innvendig gips.  
Innvendige lettvegger i leiligheter leveres i ulike 
tykkelser avhengig av evt. integrert teknisk utstyr. 
Veggene leveres med overflater av sparklet og malt 
gips. Se romskjema for nærmere informasjon. 

ETASJESKILLER  
Konstruksjonen dimensjoneres i nødvendig grad i 
forhold til støy- og lydgjennomgang. På alle gulv 
utenom bad og vaskerom leveres det parkett. Se 
romskjema for nærmere informasjon. NB! Utvalget 
vedrørende parkett vil bli presentert kjøper før 
parketten blir lagt.

Etasjeskiller mellom boenheter leveres som 
stedstøpte betongdekker med oppforing på 
oversiden. Etasjeskiller internt i leiligheter, samt i 
rekkehus, utføres som trebjelkelag med nødvendig 
trinnlydsdemping på oversiden.

Trinnlydsmatter leveres på oversiden for å 
tilfredsstille lydkravene som beskrevet over. Rom 
med sluk leveres støpt med lokalt fall over dekkene. 
Himlinger fores ned med tilstrekkelig høyde for 
tekniske gjennomføringer. 

Eventuell høydeforskjell mellom parkettgulv og 
baderomsgulv skal ikke overskride norm for 
tilgjengelighet.

BEPLANTNING  
Utomhusarealene leveres opparbeidet iht. godkjent 
utomhusplan.

FELLES TRAPPER  
Leveres etter arkitektens valg.  

HEIS  
Leveres i lakkert utførelse. Heisene er av typen 
båreheis. Hastighet ≥ 1m/s.  

PARKERING  
Oppmerking av plasser, port med GSM-åpner og 
sensor som åpner port fra innsiden. Dører i 
parkeringsanlegg leveres som ståldører. Standard 
farge etter arkitektens valg. Søyler og himling i 
p-anlegg males etter arkitektens anvisninger.
Det klargjøres for montering av lader til elbil. Hver 
enkelt bestiller eventuell lader til el-bil direkte fra 
leverandør (se prisliste for detaljer.)

SPORTSBOD 
Alle leiligheter leveres med sportsbod på 5 m2. 
Sportsboden er plassert i eller i tilknytning til 
p-anlegg. Boden leveres med netting i topp og tett 

dør og tette vegger. Det kan også forekomme 
lufting i bunn. Tekniske føringer i tak kan 
forekomme. Det er ikke anbefalt å lagre klær, 
tekstiler papp etc. i sportsboden pga 
luftfuktigheten. Sportsboden leveres med 
grunnbelysning for området og med stikkontakt 
for hver bod.

INNVENDIGE DØRER  
Leveres som glatte dører med malt overflate 
etter arkitektens anvisninger. Vridere i stål. 
Farge NCS S 0500 

INNVENDIG LISTVERK  
Gulvlist 8/15x45 mm hvitpigmentert eik.
Gerikt 12x58 mm hvitlasert glattkant. Synlige 
gjærede skjøter. Spikerhull vokses. 
Farge NCS S 0500

MALERARBEIDER  
Alle malerarbeider leveres i estetisk klasse K2 iht. 
NS 3420. Himlinger i stue/kjøkken og rom hvor 
taket ikke er nedforet for tekniske føringer, leveres 
med overflate i sparklet og malt betong. Himlinger i 
rom med nedforing for teknisk installasjon
leveres ferdig sparklet og hvitmalt i farge NCS S 
0500. Innvendige vegger og overflater sparkles og 
males i lyse tidsriktige farger. Det kan velges 3 
farger pr. leilighet, gjelder ikke kontrastvegg. Tak 
skal kunne inngå i fargesatt rom. Se romskjema
for detaljer.

FLISEARBEIDER  
På baderom leveres det fliser på gulv og vegger. 
Vaskerom leveres med flis på gulv, og sokkelflis.
Det er nedsenket område for dusj med mosaikk på 
gulv. Se romskjema for mer informasjon.

INNREDNINGER  OSV.  
(fast montert)  

KJØKKEN  
Det leveres kjøkken fra Sigdal. Utførelse vil være i 
henhold til kjøkkentegning fra Sigdal. Se egen 
kjøkkentegning. Denne får du av selger.

INSTALLASJON KJØKKEN
Til kjøkken leveres ettgreps blandebatteri montert 
på benk fra anerkjent produsent.

HVITEVARER
Hvitevarepakke medfølger i leilighet A501, B501, 
C401, D501, D502 og E401.

GARDEROBESKAP  
Inngår ikke i leveransen.  

BAD 
Baderomsinnredning fra Sigdal. Innredninger 
utover denne beskrivelsen leveres ikke. Dusj / evt. 
glass-skillevegger er inkludert i leveransen. Se egen 
tegning for bad. Denne får du av selger.
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INSTALLASJON BAD
1 stk. sluk plassert i dusj. Nedsenket område for 
dusj. I dusj monteres termostatstyrt batteri med 
temperatursperre og dusjsett. Batteriet monteres i 
høyde som for dusj dersom ikke annet avtales med 
entreprenøren på forhånd. Kombinert vann/avløp 
for vaskemaskin. Speil med lys. Vaskeservant 
montert med underskap og ettgreps servantbatteri 
med temperatursperre. Veggmontert toalett, 
vannsparende type, sete og dempelokk. All 
eventuell åpen rørføring i våtrom utføres med
forkrommet rørledning.

VASKEROM  
Vaskeromsinnredning fra Sigdal. Se egen
 tegning for vaskerom. Denne får du av selger.

WC  
Servantvask med tilhørende blandebatteri fra 
anerkjent produsent og synlig vannlås i krom.

BESKRIVELSE TEKNISKE ANLEGG  
Dersom ikke annet er nevnt nedenfor skal alle 
leveranser og utførelser være i henhold til NS 3420. 
Teknisk utstyr monteres etter leverandørenes 
anvisninger og beskrivelser. I forbindelse med 
prosjektering vil entreprenøren ivareta alle forhold
rundt brannteknikk, lyd og øvrige forhold som 
reguleres av lover og forskrifter.

UTRUSTNING BRANNVERN  
Det leveres røykvarslere og godkjent 
brannslokkingsutstyr iht. brannkrav for hver 
boenhet, som monteres iht. byggeforskriftene. 
Det installeres brannvarslingsanlegg og 
boligsprinkleranlegg iht. byggeforskriftene. 
Det monteres lokal avmelder for hver leilighet, 
som plassers i bod.

ALARMSYSTEM  
Innbruddsalarm leveres ikke.  

BREDBÅND  
Det leveres bredbånd fra Lyse.
(Se prisliste for detaljer.)

VARME OG SANITÆRANLEGG  
Hvor det er relevant benyttes NBIs byggedetaljer 
og pre- aksepterte løsninger. Sanitæranlegg 
utføres i henhold til normalreglementet for 
sanitæranlegg. Vannledningsnettet legges som 
”rør i rør” system med rørfordelere plassert i skap i
bod eller på bad (ved sjakt). Det gjøres 
oppmerksom på at det kun kan brukes 
kondenstørketrommel. Leveranse av vannutkastere 
for vedlikehold av utvendig fellesanlegg. Isolering 
og varmekabler på rørinstallasjoner i p-anlegg.

UTVENDIG  
Det leveres felles utvendige spylekraner plassert på 
egnede steder nær tilkomstarealer. Godkjent 
slokkeutstyr leveres innenfor inngangsparti og i 
p-anlegg.

ELEKTRISK ANLEGG
GENERELT  
El-installasjoner monteres og utføres etter gjeldende 
forskrifter på tidspunktet for søknad. Ledninger 
monteres skjult i trekkerør i den utstrekning det er 
hensiktsmessig. Sikringsskap med automatsikringer 
og utstyr plasseres i bod. Det utarbeides detaljerte 
El-installasjonstegninger av entreprenør. Plassering 
av enkelte punkt kan avtales direkte med installatør. 
Det leveres Smarthub fra Futurehome som standard.

EL-PUNKT   
Stikkontakter leveres med barnesikring. Lamper i 
fellesarealer og boder leveres med grunnbelysning. 
Det leveres el-pkt. i boder i p-anlegg. Denne er 
tilknyttet kurs i fellesanlegg, og avregnes etter 
forbruk / avtalt pris i borettslag.

RINGEAPPARAT  
Det leveres ringeapparat ferdig montert.

UTVENDIG  
Det leveres felles utvendige servicestikk og 
armaturer plassert på egnede steder nær 
tilkomstarealer og i p-anlegg. Det leveres 
lampe og stikkontakt på balkonger.

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

VENTILASJON  
Det skal leveres ventilasjonsanlegg med balansert 
ventilasjon med varmegjenvinning i alle leiligheter. 
Det leveres slimline-ventilator over komfyr.
Sportsboder og p-anlegg får tilfredsstillende 
ventilering.

OPPVARMING  
Bygget skal varmes opp med lokale energibrønner. 
Det leveres felles varmt tappevann og varmtvann 
for oppvarming. Det nyttes varmerør i gulv våtrom, 
konvektor på vegg for stue/kjøkken. Toppleiligheter 
leveres med vannbåren gulvvarme iht. romskjema.. 
Se romskjema for detaljer om oppvarming. Teknisk 
rom blir plassert i p-anlegg. Det leveres egen måler 
i alle leiligheter for avlesning av forbruk. 

SPRINKLING 
Boligsprinkling og sprinkling av p-anlegg og boder. 

POSTKASSER/SKILTING  
Postkasser leveres og monteres etter arkitektens 
anvisninger. Husnummerskilt leveres og monteres 
ved innganger.

NB: Alle arbeider blir levert i henhold til ny 
byggeteknisk forskrift (TEK17).  

KONTAKTPERSON 
INEO EIENDOM v/Roy Klungtvedt  
roy@ineoeiendom.no  / mobil: 971 63 999  

Rart å tenke på, alt som 
finnes under overflaten
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Klasaskjeret 1
Nabolaget Engøy - vurdert av 26 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Godt voksne

Offentlig transport

Engøy 6 min
Linje 1, 38, X60, X74, 100 0.5 km

Stavanger stasjon 8 min
Linje 50, 59 4 km

Stavanger Sola 21 min

Skoler

Hundvåg skole (1-7 kl.) 7 min
500 elever, 21 klasser 2.6 km

Nylund skole (1-7 kl.) 8 min
378 elever, 21 klasser 3.5 km

Storhaug skole (1-7 kl.) 8 min
279 elever, 15 klasser 3.5 km

Austbø skole (8-10 kl.) 6 min
320 elever, 12 klasser 2.5 km

St. Svithun skole (8-10 kl.) 9 min
360 elever, 18 klasser 4.6 km

Bergeland videregående skole 9 min
700 elever 3.7 km

Stavanger katedralskole 9 min
375 elever 4.4 km

Ladepunkt for el-bil

GMC Elektro, Stavanger 18 min

Opplevd trygghet
Veldig trygt 88/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 81/100

Naboskapet
Godt vennskap 76/100

Aldersfordeling
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Engøy 406 187

Stavanger/Sandnes 223 197 97 512

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

Buøy barnehage (3-6 år) 20 min
38 barn, 2 avdelinger 1.7 km

Husebøstykket barnehage (0-6 år) 6 min
100 barn, 5 avdelinger 2.6 km

St - Johannes barnehage (0-5 år) 7 min
49 barn, 3 avdelinger 2.8 km

Dagligvare

Helgø Meny Hundvåg 5 min
PostNord 2.2 km

Coop Extra Kannik 8 min
PostNord 4.3 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 Eie eiendomsmegling v/Espen Eide & Partnere AS 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

Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Buss

Kollektivtilbud
Veldig bra 91/100

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 86/100

Støynivået
Lite støynivå 86/100

Sport

Engøy balløkke 8 min
Ballspill 0.7 km

Buøy idrettsanlegg 14 min
Ballspill, fotball, sandvolleyball 1.2 km

24/7 Sentrum 5 min

SATS Base Storhaug 6 min

Boligmasse

65% enebolig
8% rekkehus
5% blokk
22% annet

Varer/Tjenester

Hundvågkrossen Senter 5 min

Boots apotek Hundvåg 5 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

23% i barnehagealder
54% 6-12 år
13% 13-15 år
11% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 40%

Engøy
Stavanger/Sandnes
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 48% 34%

Ikke gift 42% 53%

Separert 7% 9%

Enke/Enkemann 3% 4%

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 Eie eiendomsmegling v/Espen Eide & Partnere AS 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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Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende boligprat 
eller for mer informasjon om Pynteneset

Kontakt salgsteamet

Roy Klungtvedt

Markedssjef, INEO Eiendom

971 63 999

roy@ineoeiendom.no

Eirin Hovland Hollund

Selger, INEO Eiendom

909 17 628 

eirin@ineoeiendom.no

Vær best mulig forberedt – skaff deg verdivurdering 
og finansieringsbevis

Verdivurdering

Norunn Aarnes

Eiendomsmegler MNEF,
EIE eiendomsmegling

464 33 011 

na@eie.no

Vi ønsker å tilby best mulig service til alle som vurderer 
Pynteneset som sitt neste sted å bo

Eiendomsmegler

Rune Larsen

Eiendomsmegler MNEF,
EIE eiendomsmegling

930 44 902 

rla@eie.no

pynteneset.no168 169

Kontakt




