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NORGES BESTE NABOLAG
LIGGER RETT UTENFOR KRISTIANSAND

Rett utenfor Kristiansand ligger Drangsvann med nærhet til både
det urbane livet i byen og til naturen og skjærgården. Her bygger vi
en helt ny bydel med ulike typer boliger for mennesker i alle aldre.
Bak Drangsvann AS står Anders Buchardt, Petter Stordalen
og Øyvind Lauvland som har en visjon om å bygge Norges
beste nabolag. Og vi er godt i gang. Byggetrinn 1 er etablert
og vi er også godt i gang med byggetrinn 2 som består av
170 boliger og tomter

Her skal alle kunne trives. Barnefamilier, de aktive, eldre,
naturelskere og de som foretrekker kort vei til bylivet.
I tillegg ønsker vi at infrastrukturen også skal være bærekraftig når feltene er ferdig. Eksempler på dette kan være
drenerende gatetun med regnbed og trær.
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NÅ BYGGES DE FØRSTE
LEILIGHETENE PÅ DRANGSVANN
I Sukkevannslia har vi nå leiligheter for salg. Disse er vestvendte og har
flott utsikt over Sukkevann. Alle leilighetene har vannbåren gulvvarme
og har direkte adkomst med heis fra garasjekjeller. Leilighetene ligger
i et lett fremkommelig område hvor et nettverk av turstier blant annet
kan føre deg til kajakkhuset ved Drangsvann. .

SE VIDEOEN HER

Du finner oss på Hånes senter.
Kjøp/Salg/Verdivurdering og kommisjonssalg etter avtale.
Telefon 453 86 216
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EN NY BYDEL
VOKSER FRAM
I Randesund hvor Drangsvann skal bygge ut nesten 2000
boliger fordelt på leiligheter og småhusbebyggelse, ligger det
meste av infrastruktur klart allerede. Dette skal bli Norges
flotteste nabolag og vi er allerede godt i gang. Veier og bussforbindelser er på plass, men vil bli bedre etter hvert, i takt med
utbyggingen. Her finnes også allerede butikker, skoler, barnehager og kirker – samt idrettslag. Du kan flytte hit og ta del i et
allerede etablert nærmiljø.
På ti minutter er du i Kristiansand med alt av det urbane livet
det kan by på. Kulturelle og kulinariske opplevelser står i kø.

Status

Med kort vei ut til E18 så ligger jo også resten av verden
tilgjengelig innen relativt kort avstand. Sørlandssenteret
og Dyreparken er også bare en ti-minutters biltur unna fra
Drangsvann.

Du må selvsagt ikke reise ut av nabolaget for å gjøre de ukentlige gjøremål. Det er butikker og områder avsatt til næringsliv
og handel i våre planer. Dessuten ligger også Rona Senter med
bra utvalg av butikker og tjenester du kan ha behov for rett i
nærheten.

Status

Status

DIN LOKALE OPTIKER
Bestill din neste synstest hos oss
eroyoptikk.no

+47 48 88 88 50

Rona Senter

Vi er en frittstående, lokal bedrift som ble etablert i 2016, og vi opplever rask vekst. Våre kunder
sier at vi setter av god tid til dem, og at synstesten er grundig. Vi får også skryt for vårt unike
utvalg av spennende innfatninger i alle prisklasser. Optiker Åsmund A. Erøy har lang erfaring i
bransjen og er spesialist i allmennoptometri. Han har skrevet mastergrad om tørre øyne.
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RONA

8-22 (8-20) Tlf. 38 17 96 00
Hos oss på MENY Rona får du hele
handlelisten på ett sted. Vi gir deg den beste
handleopplevelsen. Kvaliteten og utvalget er
stort og det er alltid muligheter for smarte
kjøp. Våre dyktige matarbeidere yter god
service basert på god fag- og varekunnskap.
I en travel hverdag er det flott å kunne få
varene levert på døra, eller bare hente varene
ferdig pakket og betalt kjapt og effektivt hos
oss. Gjør som mer enn 10 000 andre kunder
og handle på nett i dag.
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Drangsvann AS: Felt A, B og C

NÅ BLIR DRØMMETOMTA
TILGJENGELIG
En rekke tomter med fantastisk utsikt utover Sukkevann
og videre helt til Oksøy Fyr – kommer nå for salg. Det er
på felt B vi nå klargjør disse. Tomtene ligger på en liten
høyde i en skjermet gate. Her kan drømmen gå i oppfyll
else. Ta kontakt for mer info.

Felt A:
• 620 bo
• Blokk/
småhu

Felt A

Felt B:
• 315 bo
• Konsen
småhu
• Bb2: 9

Felt B

Skole

Felt C:

( Salg ikke med i likv
senere)

Idrettsanlegg

Felt C

•
•
•

865 bo
Konsen
småhu
Tomte
på plas
• C
• B
• S
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Hos HTH i Arendal og Kristiansand får du mer
enn et kjøkken.
Våre kjøkken kombinerer elegante og funksjonelle designer av høy
kvalitet. Vi tilbyr skreddersydde kvalitetsløsninger hvor det er tatt
høyde for alle detaljer – fra behov til budsjett.

Festningsgata 45, 4612 Kristiansand // Tlf. 38 05 29 00
Frolandsveien 178, 4848 Arendal // Tlf. 37 02 76 43

www.hth.no
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DRANGSVANN AS BYGGER IKKE BARE BOLIGER
I en aktiv bydel skal det selvsagt være mange gode fritids
tilbud for mennesker i alle aldre. Derfor har vi vært med
på å bygge fotballhall, tennishall, kajakkhus, paddle-baner,
bane for beach volleyball, badebrygge og vi har også anlagt
20 kilometer med turstier.

Skal vi nå målet vårt med å bygge Norges flotteste nabolag
må vi sørge for at det finnes noe å gjøre for noen og enhver.
Derfor har vi samarbeidet blant annet med lokale idrettslag

A.B.M

SERVICE
RENHOLD

Innvendig og utvendig rengjøring for
private og bedrifter.
• Fasaderengjøring
• Kontorrengjøring
• Flyttevask
• Daglig rengjøring

Toftelandsveien 85, 4640 Søgne
Tlf. 412 64 037
E-post: abmservice@hotmail.no

om å bygge ut fasiliteter og anlegg. Det vil da være mange
attraktive tilbud i den umiddelbare nærhet for folk i alle
livssituasjoner.

Vi har et rikholdig tilbud i nærområdet som legger til rette
for aktivitet og utfoldelser som jo virkelig bør utnyttes.
I sommerhalvåret er det jo fristende med en tur på sjøen, og
hvorfor ikke i en kajakk? Vi har eget kajakkhus med utleie av
kajakker. Det gir en flott naturopplevelse i tillegg til god trim.
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EN AKTIV BYDEL
På Drangsvann ønsker vi at mennesker skal møtes og trives.
Og området legger virkelig til rette for sosialisering, trivsel og
fysiske utskeielser.
Opp av Go’stolen (OAG) er et tilbud i regi av Randesund IL
som foregår i Sukkevannhallen hver tirsdag formiddag.
Her er det først en treningsøkt med instruktør og deretter en
felles lunsj. En fin måte å både for aktivitet og å sosialisering.

«Med en sunn livsstil
som motivasjon
har Drangsvann lagt til rette
for aktiviteter på alle nivå.
Lekeplassene er plassert på
de beste tomtene, og fremstår
derfor både luftige og lyse.

Drangsvann ligger bare et par slag under par fra Kristiansand Golfklubb. En annen populær golfsport du kan bedrive
her er frisbeegolf. Dette er en morsom aktivitet for både
ung og gammel.

Opplev alle mulighetene
Drangsvann inviterer til og
bli en Drangsvenn du også!»

Rundt Sukkevannet finnes det oppkjørte skiløyper vinters
tid. Det er selvsagt lysløyper slik at man kan ta en runde etter
mørkets frembrudd. Om sommeren er det fint å bade i Sukkevannet hvor det finnes brygge og flåte man kan stupe fra.

E18

Her kommer de
første leilighetene

RONA
Naturreservat
DRANGSVANN
Felt

Sukkevannslia

+

SØM

Felt

401
SUKKEVANNET

KORSVIK

401
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Graveentreprenør i Kristiansand

Vi utfører alle grunn og utomhusarbeider på Drangsvann.

4656 Hamresanden • Tlf. 481 68 202
E-post: frode@omsorli.no • www.omsorli.no

12

ØNSKER DU Å TILBRINGE FREMTIDEN I KORTERMET SKJORTE
UNDER PALMETRÆRNE MED EGEN GARTNER? I NORGE?
Bovieran er et spennende konsept, som startet opp i Sverige
og som nå også er i full gang på ulike steder i Norge.

På Drangsvann i Kristiansand planlegger vi å bygge Bovieran,
som har leiligheter over tre plan, hvor du har tilgang til en
felles vinterhage på 1500 kvm. Denne vinterhagen har 1800
planter, blomster og trær fra områder ved Middelhavet.
Temperaturen i vinterhagen er da også som du skulle bo på
Rivieraen. Derav navnet vårt – Bovieran. Du skal få slippe å
stelle plantene og klippe gresset. Vår egen gartner tar hånd
om den jobben. Du skal bare nyte.
Sosialt samvær eller egentid
Her kan du være sosial og møte dine naboer under palme
trærne året rundt. Føler du for å være alene, har du egen
balkong i din leilighet hvor kan slappe av. Alt til sin tid.

Utenfor Bovieran ved Drangsvann finnes det nok av tur
muligheter både sommer som vinter. I skogen, i parken eller
i sjøen. Hva med en kajakktur?

Eller en dukkert fra flytebrygga? Skitur i lysløypa? I tillegg
er det gode bussforbindelser og kort avstand til sentrum.

Planlegg en god alderdom
I Norge blir vi stadig flere eldre. Vi lever lenger og har en lang
pensjonisttilværelse. I dag bor mange eldre alene i et stort
hus, inntil de blir så syke at de må flytte på sykehjem.
Norske myndigheter ønsker at vi skal bo hjemme så lenge
som mulig og heller få hjemmesykepleie. Du skal altså være
veldig syk før du får sykehjemsplass. Hvorfor ikke planlegge
alderdommen bedre. Flytt sammen med andre i samme situasjon hvor man ikke trenger å føle seg alene, men ha naboer
og venner som man kan velge å være sammen med. I tillegg
til egen leilighet er det en rekke fellesområder som sittegrupper, lounger, selskapslokale og gjesteleilighet man kan låne
ved besøk og tilstelninger.

Bilde (JS)
{XXX}

Boliger med sosialt samvær og velvære i fokus

Dette er Bovieran

grunnideen ble skapt i 1989, er Bovieran nå et veletablert og velutprøvd boligkons
rige. Konseptet ble første gang satt ut i live i 2009, og det er totalt reist 32 prosje
orden. Konseptet, som også nylig er innført i Danmark, etableres nå for første gan
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rofil og design

EN HELTHETLIG ARKITEKTUR TILPASSET OMRÅDET
Arkitekturen har en gjennomført tanke over hele Drangsvann. Alt fra leiligheter, rekkehus og eneboliger til kajakkhus er tenkt helhetlig. Gatetun, veier og turstier er heller
ikke overlatt til tilfeldighetene. Bak står arkitektkontoret
Nordic - Office of Architecture.
Se vår boligvelger på drangsvann.no

Se oss på www.landmaaler.no
eller tlf: 70 30 98 01

Agders Største Oppmålingsﬁrma:
Landmålere med spesialkompetanse innenfor oppmåling av bygg og eiendom

15 leiligheter - allerede 5 solgt.
Innflytting i oktober 2022.

Øyvind Lauvland - tlf. 917 94 446
oyvind@drangsvann.no

Roger Aamodt - tlf. 911 89 064
roger@rogeraamodt.no

SØRMEGLEREN
Fredrik Haanes
95 08 47 48
fredrik.haanes@sormegleren.no

DRANGSVANN
Øyvind Lauvland
91 79 44 46
oyvind@drangsvann.no

· Concept: JS Media Tools A/S · 112519 · www.jsnorge.no

SØRMEGLEREN
Tor Even Kristensen
48 25 20 12
toreven@sormegleren.no

Følg oss på Facebook og Instagram

