Kvalitet
og trygghet
Eide Gruppen er et konsern innen
eiendomsbransjen med boligutvikling som
hovedsatsingsområde. Vi administrerer og
organiserer hele prosessen fra råtomt til
nøkkelferdig bolig i samarbeid med dyktige
underleverandører.
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Eide Gruppen eier, forvalter og leier ut en
rekke eiendommer med god beliggenhet til
private og næringsdrivende.
Eide Gruppen holder til i moderne lokaler
sentralt på Sotra. Vi er i sterk vekst og har
pågående prosjekter over hele Hordaland.
Vi ser stadig etter nye prosjekter, tomte
områder og næringseiendom som kan
utvikles.
Eide Gruppen består av flere ansatte i form
av prosjektavdeling, økonomiavdeling,
salgsavdeling og styret.

GoZee-appen gjør brosjyren levende
GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.

Fotogalleri

Webikon

Snap
video
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Det trygge boligvalget
Gjennom Eide Boligutvikling har vi
bygget flere hundre boliger. Vi har også
en rekke nye prosjekter under oppføring
og prosjektering. Blant annet:
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Vindenes (43 boliger)
Angeltveitsjøen (88 boliger)
Blommen (48 boliger)
Høgestølen (23 boliger)
Stemmegarden (70 boliger)
Voss (12 fritidsboliger)
Nordås (9 boliger)
Langøy (18 boliger)
Storetveitåsen (14 boliger)
Tveit (55 boliger)
Spilde (14 boliger)
Landro (24 boliger)
Telavåg (33 enheter)

Det har gitt oss god erfaring og klare
tanker om hva som er viktig for et trygt
boligvalg.

Vi tror at stadig økt kvalitet i alle ledd i
form av kontinuerlig forbedring, samt
evnen til å være fleksibel ovenfor våre
kunder, er to nøkkelfaktorer for en god
og bærekraftig virksomhet.
Hos oss strekker vi oss så langt vi kan
for å levere best mulig produkter, som vi
skreddersyr etter hver enkelt kundes
behov.
Vi jobber tett sammen med våre mange
dyktige samarbeidspartnere for å levere
de beste hjemmene på markedet. Eide
Gruppen skal være det trygge bolig
valget, enten du kjøper eller leier
eiendom av oss.
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Murhus • Skorsteinsarbeid • Flislegging
Murerarbeid • Rehabilitering av bad

Tlf. 56 31 26 60 • www.gvvs.no

Utleie av maskiner & utstyr
Mobil: 930 61 999 • Kontor: 55 32 40 22
E-post: tom@murmesterpedersen.no
www.murmesterpedersen.no

Ramirent Blomsterdalen - Tlf: 55 70 70 70
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Langøy
Prosjektet på Langøy er et godt eksempel
på hvordan boligutvikling kan gi områder
et løft. Her skal vi ikke bare bygge lekre
boliger, men også tilhørende naust,
båtmarina og utbedre kollektiv infrastruktur.
Området blir forandret fra berg og stein til
18 moderne hjem med ulik utforming og
idyllisk beliggenhet.

Trengereid
På Trengereid i Fjell kommune bygger vi et
nytt boligfelt med ca. 70 enheter i form av
rekkehus og leiligheter. Vi kaller prosjektet
Stemmegarden. Boligene ligger i natur
skjønne omgivelser med gangavstand til
sjøen. Her blir det godt og barnevennlig
med en god kombinasjon av ulike typer
boliger med forskjellige størrelse og
utforming.
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www.norbyggsales.com
E-post: thor@norbyggmodul.com
tlf. +372 555 13 136

Angeltveitsjøen
panorama
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Ingen prosjekter er for små eller store for oss.
Angeltveit Panorama er et godt eksempel på
dette. På det som kanskje er Sotras beste
tomt, med 360 graders utsikt mot både byfjell
og hav, skal vi bygge fire funkisboliger tegnet av
arkitekt Rolv Eide.

Straume

Elektriske AS

www.straumeelektriske.no
Tlf. 56 32 52 00 • E-post post@straumeelektriske.no

C
Erfaren rørleggerbedrift med fokus på
trygghet og kvalitet
Varme – VA – Sanitær – Sprinkleranlegg – Service
Ta kontakt på www.complyvvs.no

Straume Elektriske er en autorisert totalleverandør av elektro- og automasjonsløsninger for bolig, næring og industri.
Vi utfører alle typer el. installasjoner og leverer prosjekter fra konseptutvikling til
anskaffelse, konstruksjon, installasjon, igangkjøring og drift.
Resultatet er en komplett nøkkelferdig installasjonsløsning for din bolig eller din
bedrift.

– Eide Gruppen hadde totalpakken
Susanne Engeberg Risnes, Sindre Risnes og barna
Alva, Nora og Mia.
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For fire år siden flyttet Susanne og Sindre inn i en
flunkende ny Eide-enebolig på Angeltveit.
– Her trives vi svært godt, og de tre barna våre er
svært fornøyde med å bo i dette nabolaget. Det er
et boligområdet med mange nybygg og mange
familier i samme situasjon som oss, sier Susanne.
Planen var egentlig ikke å bygge funkishus, men så
fant familien Eide Gruppen og ble overbevist.
– Vi var på husjakt og hadde bestemt oss for
området, både på grunn av skole og barnehage.
Så fant vi Eide Gruppen, som hadde funkishus

planlagt på Angeltveit. Jeg tok kontakt, og de var
veldig imøtekommende. De hadde totalpakken:
Prisen, området, størrelsen – alt passet til våre krav,
forklarer Susanne, og slår fast at hun nå er svært
fornøyd med husvalget.
Familien Risnes deltok i hele prosessen,
fra tomtebefaring til ferdigstilling.
– Vi har vært med hele veien. Fra standardmodellen
har vi endret en del, slik at huset passet bedre til
våre behov. Det har vært et kjempegodt samarbeid
helt fra start, alt gikk som det skulle. Ting ble
ferdige til tidsfristene, og vi er veldig glade for å bo
her, avslutter Susanne.

Blå: 933 = Pantone 280C
Rød: 100-13 = Pantone 485C

Fast samarbeidspartnar på
grunnarbeid, infrastruktur og tomteutvikling
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Vi skaper gode løsninger for alle våre kunder,
gjennom høy kunnskap og godt samarbeid.

www.bergenbyggutvikling.no

Blommen
Like ved Bildøybakken på Sotra leverte vi 48
enheter fordelt på flere byggetrinn. Prosjektet
hadde mange ulike størrelser og prisklasser som
traff markedet godt.
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Også på dette prosjektet ser man tydelig
«Eide-stilen» som binder alle prosjekter sammen.
Vi er i prosjekteringsfasen med 23 nye enheter
like i nærheten.

Solbø
På Nordås i Bergen skal vi bygge ni spektakulære funkisboliger med nydelig
utsikt over Nordåsvannet. Prosjektet er av mange omtalt som et av de flotteste
boligprosjektene i Bergen. Dette er arkitektur av ypperste klasse og vil bli et
viktig referanseprosjekt for vår satsing i Bergen kommune.

Hytter på Voss
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100 meter fra skitrekket i Bavallen skal vi bygge 12
stilfulle hytter med det vi mener er en perfekt
kombinasjon av det moderne og det klassiske når det
gjelder arkitektur og kvaliteter. Vi la merke til den
positive utviklingen i Voss, og grep sjansen da vi kom
over tomten. Det var et riktig valg, og prosjektet er
allerede utsolgt.

Vi selger alt innen byggevarer
til private og proff
Pristilbud på store og små prosjekter
Masseberegner
Stort utstillingsrom

Vi søker nye prosjekter!
Eide Gruppen er alltid interessert i spennende eiendomsprosjekter.
Har du en eiendom eller tomt du ønsker å selge eller trenger hjelp til å utvikle?
Ta kontakt for et mulig samarbeid.

Areordvegen 127, 5350 Brattholmen
Tlf. Brattholmen: 56 31 20 40
Tlf. Tellnes Næringspark: 56 31 20 98
Faks: 56 31 20 41
E-post: sotra.bruk@sotrabruk.no
www.sotrabruk.no

Hvorfor velge bolig
fra Eide Gruppen?
I Eide Gruppen har vi ett viktig fokus – å være kundens foretrukne
leverandør. Det gjør vi ved å bygge bedriften på fire grunnelementer:
Fleksibilitet
Hva er nøkkelen til å alltid levere drømmeboliger? For oss er det fleksibilitet.
Derfor gjør vi vårt ytterste for å levere nøyaktig det kunden ønsker. Hos Eide
Gruppen får du i stor grad mulighet til å påvirke og skreddersy boligen etter
dine behov, uavhengig av prisklasse. Det kaller vi fleksibilitet.
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Trygghet
Bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen som gjøres i
livet, da er det viktig å være trygg gjennom hele prosessen. Av den grunn får
du førsteklasses kundebehandling med tett oppfølging fra start til slutt. Våre
dyktige prosjekt- og byggeledere sørger for at ditt nye hjem er av best mulig
kvalitet og lever opp til alle lover og tekniske forskrifter. En Eide-bolig er en
trygg bolig.
Spennende arkitektur
Vi samarbeider tett med usedvanlig dyktige arkitekter. Det gode samar
beidet gjør at vi klarer å utvikle funksjonelle, stedstilpassede boliger.
Samtidig ønsker vi å bevare den karakteristiske og moderne stilen som
fungerer som en rød tråd gjennom samtlige av våre prosjekter. Man skal
være stolt av boligen sin – derfor er vi svært opptatt av god arkitektur.
Kvalitet i alle ledd
Skal man være den foretrukne leverandør, må man alltid hige etter å bli
bedre. Derfor må vi utvikle oss til å bli bedre. Vi velger alltid kvalitet foran
kvantitet. Du skal være trygg på at samtlige av våre ansatte gjør sitt beste
for å gjøre deg fornøyd. Det er det som er kvalitet i alle ledd.
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Totalleverandør av
innredninger til
Eide Boligutvikling

Norema kjøkkenstudio Bergen.
Kanalveien 52 – Telefon: 61 31 87 00.

På jakt etter
ny bolig?
Ta kontakt med vår salgsavdeling.

Salgsansvarlig
Herman Fjell Sangolt
Mobil: 900 52 650
Mail: herman@eidegruppen.as

18
Eidendomskonsulent
Adrian H. Haaberg
Mobil: 932 28 365
Mail: adrian@eidegruppen.as
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Vi er arkitekter for Eidegruppen AS
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Adresse: Postboks 325
5343 Straume, Norway

Tel. +47 56 33 23 80
www.facebook.com/ROLVEIDEAS/
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Portrettbilder:
Fotograf Trude Brun Wilhelmsenilhelmsen

Maler- og byggtapetsermestrenes
Landsforbund
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www.landro-elektro.no
Tlf 56 32 23 10

• 108110 • www.jsnorge.no

Kontakt oss
Telefon: 56 33 33 33
www.eidegruppen.as

