
Himmelrommet

Ditt eget kompakte 
Himmelrom



På Ogna får du litt av alt. En time sør for Stavanger 

bor du nesten i byen samtidig som du bor på landet, 

og du er omgitt av både hav og fjell. Skogen innbyr 

til spennende fotturer for både liten og stor, og i 

elveosen venter laksen for meditativ fisking. Deilige 

sandstrender og lune badeviker ligger klare til bruk, 

og havet disker velvillig opp friske bølger for de som 

ønsker å tøye grensene litt mer. Det finnes til og med 

en 18 hulls golfbane. Togstasjonen ligger dessuten 

kun et lite stykke unna, rett ved den lokale kjøp-

mannen og den gamle kirken. Her er det bare å ta 

sykkelen fatt og unne seg luksusen å senke tempoet 

litt med god samvittighet. På Ogna henter du deg 

inn igjen samtidig som du får inspirasjon, på samme 

måte som kunstnere har gjort det de siste par hundre 

årene. Det er nemlig noe helt spesielt med lyset på 

Ogna, og når du først har sett lyset blir du trolig 

helfrelst.

Din egen, lille 
         bit av Himmelen

La deg forføre av klippene, himmelen, lyset, strendene
og ikke minst havet. Har du ikke sett lyset ennå, må du 
komme til Ogna.



Det søte 
stranDliv
Strendene langs kysten av Jæren har lenge vært 

populære for folk som driver med vannsport. Høye 

bølger i kombinasjon med vind skaper ideelle forhold 

for surfere og kiteentusiaster. Jærstrendene er 

imidlertid også det perfekte sted for barnefamilier 

og andre som foretrekker litt mindre ekstreme former 

for aktivitet, uavhengig av årstid.

På Ogna ligger mange av de deilige sandstrendene 

godt skjermet mot vær og vind. Du tar deg problem-

fritt langs den vakre kystlinjen på koselige sykkelstier 

og trekker inn deilig, frisk sjøluft samtidig som du 

nyter synet av det flotte havet. Et hav i opprør en 

vinterkveld kan for øvrig være like vakkert som 

blikkstille sjø en varm sommerdag, så her skaper 

årstiden ingen hindring for naturopplevelsen 

- snarere tvert imot! 

For de aller fleste er det gode badelivet og alle 
strendene på Ogna en godt bevart hemmelighet. 
Som små skatter ligger deilige sandstrender og lune 
badeviker der og innbyr til aktivitet året rundt. Havet 
     er en kilde både til meditasjon, inspirasjon og til lek.
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oversiktskart

1. Ogna Camping  

2. Sykkelsti: Brusand - Egersund, ca. 25 km.  

3. Steinkjerringa  

4. Badebukta  

5. Jærstrendene, landskapsvernområde  

6. Tursti  

7. 18 hulls golfbane 

8. Himmelrommet

9. Helgåleiren, Ogna kulturtun

10. Skogly Camping  

11. Ognaelva, lakseelv  

12. Butikk, togstasjon
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arkitektur 
+ omgivelser 

+ mest mulig fritiD 
= sant

Byggeprosjektet består av 5 hyttetyper som enkelt 
og greit har fått navn etter størrelsen, fra Small til XXL.         
       Selveiertomten på ca. 500 kvm følger med på kjøpet.

Prosjektet består av 5 
hyttetyper som enkelt og 

greit har fått navn etter 
størrelsen, fra Small til 

XXL. Selveiertomten på 
ca. 300-500 kvm følger 

med på kjøpet.

Helgåvannet

Golf

Hovedintensjonen ved å utvikle disse hyttetypene og plassere dem inn i et kupert og variert 

landskap med mye luft rundt hver enhet har vært å finne frem til et litt rimeligere alternativ til 

fritidsboliger og samtidig beholde den gode hyttefølelsen. Her ligger du ikke tett oppi naboen 

- og du får opplevelsen av å ha ditt eget, lille fristed i nærmest uberørt natur. Hytten plasseres 

nemlig på betongelementer slik at naturen berøres minst mulig.

Strukturen er selvsagt også mye mer moderne, oversiktelig og minimalistisk, med interiørdetaljer 

som er spesialdesignet for hver modell slik at du får mest mulig ut av din nye fritidsbolig. 

Fasaden er av sibirsk lerk som ikke skal behandles, slik at du ikke trenger å bruke mye tid på 

vedlikehold nå du er på hytta. Dette er kort sagt lettstelte, praktiske fritidsbygg for de som ønsker 

å bruke fritiden på å nyte naturen. Størrelse velger du etter behov og økonomi - og her er det 

faktisk noe som passer for de aller fleste! Hyttene har energimerke D.
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Nydelig plassering midt mellom Helgåvannet og golfbanen. 
Du er fem minutter unna enten det er kajakken eller golfkøllene som frister.



xxl - meD 
rom for 
Deg og Dine 
- og litt til
Dette er den største av de fem modellene, med sine 52 

kvadratmeter. Her er det sengeplass til hele 7 stykker, 

fordelt på tre rom, og stuen har dobbel takhøyde og blir 

derfor særdeles lys og luftig med et moderne, stilig 

uttrykk. XXL har all den komfort du forventer av en mod-

erne familiehytte, med spesialdesignede, plassbesparende 

og praktiske løsninger. Dermed får du en kompakt og over-

siktelig fritidsbolig som krever minimalt med vedlikehold 

samtidig som den rommer alt du trenger og litt til. Store 

vindusflater i front sørger for godt med utsyn og rikelig 

med lys, samtidig som solskjerming i form av fastmonterte 

trespiler hindrer overoppheting av rommene. 

Flott utsikt over Helgåvannet fra en av tomtene. Fotoet er tatt januar 2013.



xxl
49 m2 bra

46 m2 p-rom

7

9 m2

6 m2

Her er det plass nok til både 

familie og venner og rom for 

både aktiv fritid, avslapping 

og meditasjon. Det er også rom 

nok til at det går an å trekke 

seg litt tilbake innimellom, 

dersom du skulle ønske det. 

På fine dager kan hele familien 

flytte ut på terrassen og nyte 

solen og den deilige sjøluften. 

Med en nærmest vedlikeholdsfri 

fritidsbolig i en variert og 

spennende natur som innbyr

til et vell av aktiviteter for hele 

familien kan dere med fordel 

først og fremst konsentrere dere 

om å ha det gøy sammen. Og best 

av alt: dere behøver ikke å få 

dårlig samvittighet! 

6 m2

21 m2

4 m2

3 m2

15 m2

Her er det mer enn nok 
rom for både aktiv familie-
fritid og hyggelige kvelder 
i godt selskap. Kompakte 
og spesialdesignede interiør-
detaljer skaper maksimal 
plassutnyttelse og god 
bokomfort. 

1. etasje 2. etasje



3 m2

16 m2

6,2 + 13,6  m2

7 m2

Large er på 26 kvadratmeter og har tre sengeplasser. Her er det 

med andre ord rom for mer enn bare tosomhet. Derfor vil denne 

typen passe godt for aktive, små familier som ønsker å bruke 

fritiden på å utforske naturen og havet. Large har også spesial-

tilpassede møbler og praktiske løsninger som frigjør mest mulig 

plass, samt all den komfort du kan forvente å finne i en moderne 

hytte. Siden alt ligger på ett plan er denne modellen både 

praktisk og barnevennlig. På fine dager blir den romslige 

terrassen som en forlengelse av stuen å regne, og da dobles 

faktisk boarealet. Ute på terrassen sitter du dessuten ganske 

usjenert til, siden tomtestørrelsen er såpass sjenerøs. Her er det 

kort sagt rom nok for både latmannsliv og en svært aktiv fritid.

friHet
lykke
kaffe
lese
surfe

i ett med naturen..

fritid med familie og venner..

gjerne med sjokolade til..

en god bok i fred og ro..

på bølgene under høy himmel..

large - 
meD rom for 
litt ekstra

Modell XL har samme første etasje som 

Large men med en ekstra etasje med to 

soverom, med til sammen 4 sengeplasser. 

Dermed er det plass til 6 personer i denne 

hytta, som med sine 39 kvadratmeter 

faktisk rommer en hel familie, samt 

all den komforten du faktisk forventer 

å finne i en moderne hytte. Spesial-

designede og plassbesparende møbler 

frigjør plass og gjør det samtidig enkelt 

å holde orden. Dobbel takhøyde i stua 

skaper et ekstra luftig og lyst inntrykk 

og gir bygget et moderne, stilig preg. 

Den rause terrassen på 20 kvadratmeter 

er dessuten med på å utvide arealet 

ytterligere på fine dager. Da kan dere 

trekke ut i frisk luft og spise frokost under 

åpen himmel til lyden av krusninger i 

vannet og fuglekvitter. Naturen i området 

innbyr til aktivt og hyggelig samvær på 

dagtid og familiekos innendørs når 

mørket senker seg. Her er det godt å 

være for både liten og stor!

xl - meD 
rom for Hele 
familien

3 m2

15 m2

6,2 + 13,6 m2

8 m2

6,5 m2 6,5 m2

1. etasje

2. etasje

Her er det plass nok til at alle i familien 
vil trives. Dessuten er det rom nok til at 
det også kan komme gjester på besøk.

xl
6

39 m2 bra

38 m2 p-rom

l
326 m2 bra

26 m2 p-rom



Siden disse fritidsboligene har fått navn etter 

størrelsen heter de to minste naturlig nok Small 

og Medium. Dette er svært kompakte boenheter 

på henholdsvis 19 og 25 kvadratmeter som 

rommer akkurat nok til at du får plass til det du 

trenger for å nyte velfortjente fridager borte 

fra hverdagens mas og kav. Med fasadeplater 

i et utvalg farger setter du dessuten ditt eget 

personlige preg på bygget. 

Her er det god plass til to personer, og arealet er svært godt utnyttet med 

møbler som er spesiallaget for å være plasseffektive. Du får derfor mye for 

pengene samtidig som det er enkelt å holde orden og oversikt - og ikke minst 

lite å vedlikeholde. Trenger du lagringsplass til sykler, surfebrett, utemøbler og 

lignende kan du velge å få bygget på ekstra bod som en forlengelse av hytten. 

Type Medium har i tillegg hems med sengeplass for to.small + meDium 
= akkurat passe

Her er det plass til det mest nødvendige - og 
samtidig rom nok for den deilige hyttefølelsen.

16 m2

4
,5

 + 1
3

,6
 m

2

3 m2

1. etasje

6,5 m2

2. etasje

Small og Medium passer 
perfekt for deg som elsker 
å være aktiv på fritiden og 
benytte deg av det naturen 
har å by på. Samtidig passer 
disse også godt for deg som 
trenger å få litt avstand til 
hverdagen innimellom og 
hente inspirasjon i rolige, 
naturskjønne omgivelser. 

tilvalg

Er det behov for mer rom til oppbevaring kan alle hyttemodellene 
få bygget på en ekstra bod. Den er på 5 m2 og bygges på som en 
forlengelse av hytten og blir meget godt integrert i bygget. Dette 
er veldig praktisk med tanke på lagring av alt fra møbler, matvarer 
og sportsutstyr. Man får da frigjort rom i selve hytten og utemøbler 
og sportsutstyr står trygt i ly for vær og vind.
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225 m2 bra

25 m2 p-rom

19 m2 bra

19 m2 p-rom

3 m2

16 m2
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velkommen 
til ogna!
Tettstedet Ogna ligger i Hå kommune på Jæren. Geografisk sett tilhører Ogna det kuperte området Dalane, 

like sør for det flate Jæren. Siden Ogna bokstavelig talt ligger midt mellom Jæren og Dalane er landskapet 

en fin blanding av begge disse typene og resultatet blir spennende og variert natur med noe for enhver smak.

Turistveien som er kjent som Nordsjøveien går rett gjennom Ogna sentrum. Dersom du liker å sykle eller gå 

tur er Nordsjøveien verdt et besøk, enten du vil sykle hele strekningen eller konsentrere deg om en liten bit 

av den. Mange kunstnere har dessuten sitt tilholdssted her, så det finnes mange spennende lokale atelierer og 

kunstutsalg i området. Liker du laksefiske ligger Ognaelva, som er en rik lakseelv, like nord for sentrum. For 

golfentusiaster er det godt å vite at det til og med finnes en flott 18 hulls golfbane midt i smørøyet på Ogna. 

Nydelig plassert ved Helgåvannet ligger en kulturperle kalt Helgåleiren. Dette er en populær møteplass for 

små og store arrangementer og er kjent for sin gode søndagsmiddag! Her arrangeres alt fra konserter med 

kjente artister, utstillinger, poesilesning og festivaler. 

 

På Ogna sykler de. De sykler til toget. De sykler til 
butikken. De sykler til båthavnen i Sirevåg for å        
    kjøpe ferske reker eller for å ta seg en fisketur.



Fritidstilbudene er mange og varierte i områdene rundt Ogna. 

I tillegg til turstier og sykkelstier langs sjøen og i innlandet, 

samt bademuligheter i både saltvann og ferskvann ligger 

forholdene til rette for haugevis med helårsaktiviteter. Noen 

eksempler er golf, dykking, padling, surfing, kiting, vannski, 

offroadsykling, fjellklatring, ridning, salt- og ferskvannsfiske, 

fotball, soppsanking, bærplukking og fugletitting. Her er det 

kun fantasien som setter grenser!

Ogna er for øvrig det perfekte stedet å begynne med en 

ny sport eller oppdage nye interesser. Stedet besøkes nemlig 

ofte av erfarne surfere som tilbyr opplæring i sporten sin. 

Det finnes dessuten en egen dykkerklubb på Ogna dersom 

du alltid har drømt om å utforske det som befinner seg under 

havoverflaten.

Det skal uansett ikke skorte på tilbud og muligheter i området! 

Her ligger de fleste forhold godt til rette for at du og dine skal 

få en akkurat så aktiv fritid som dere ønsker. Dermed blir det 

opp til deg å bestemme resten.

aktiv fritiD

Ogna har utallige muligheter 

for å løpe, jogge, eller rett å slett 

å bare gå. Muligheten ligger der 

uansett årstid. Langs havet 

eller i heia bakenfor.

Golf, sykling, ridning, fisking, padling, 
dykking, surfing og så uendelig mye mer.
Og det på ett og samme sted, nemlig Ogna!



StavanGEr
53 min

SanDnES
35 min

BrynE
21 min

varHauG
11 min

EGErSunD 
15 min

OGna
StaSjOn

HiMMELrOMMEt
13 min

la bilen 
stå - bruk 

toget!
Den lille jernbanestasjonen på Ogna ligger kun 4,4 meter over havet 

og er et av stoppestedene på Jærbanen. Det har vært stasjon på Ogna siden 

Jærbanen åpnet i 1878. Toget går hver time til og fra Ogna, med unntak av 

midt på svarteste natta, så det er svært lett å komme seg hit uten å være avhengig 

av bil. Hyttefeltet ligger kun et lite stykke unna togstasjonen. Du kan derfor med 

fordel ta sykkelen fatt når du skal dra på hytta. Det er både miljøvennlig og trolig også 

en hyggelig avveksling fra hverdagens stress og mas og lange bilkøer på vei til og fra jobb. 

Dagligvarene handler du i den koselige butikken like ved togstasjonen. Dersom trangen til litt 

mer utstrakt shopping plutselig skulle melde seg ligger det flere tettsteder og byer innen behagelig 

rekkevidde langs Jærbanen. Eller hva med et aldri så lite cafébesøk i Egersund en lørdag formiddag? 

Fullt mulig og i svært overkommelig avstand, takket være toget.

toget går hver time til og fra Ogna.

Det er DNB Eiendom som selger Himmelrommet. 

Ta kontakt for salg eller privat visning.

Ogna Hytter AS er et familieeid selskap som eies av 

familien Stokkeland. Familien forvalter mye av landet 

på Ogna både mot hei og mot hav, og familien er svært 

engasjert i å ta vare på historie og arv, men likevel 

opptatt av å kunne by på å utvikle Ogna i en ny tid. 

Prosjektet samarbeider med solide og svært kompetente 

partnere som skal sikre kvaliteter og sørge for at man 

gjør minst mulig inngrep i naturen.

Kontakt gjerne Henrik Stokkeland:
henrik.stokkeland@lyse.net

utbygger

salg

avstanDer - r44 tiL OgNa

Fra Stavanger 55 minutter

Fra Sandnes 40 minutter

Fra Bryne 25 minutter

Fra Egersund 15 minutt

Cecilie Grimsrud 958 93 290
cecilie.grimsrud@dnbeiendom.no

anne Kristine undheim 482 54 277
anne.kristine.undheim@dnbeiendom.no

Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen av den endelige 
bebyggelsen. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All 
informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta mindre endringer. Endringene skal ikke ha innvirkning på satt standard. Dersom det 
er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Det tas forbehold om trykkfeil.



himmelrommet-ogna.no
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