
BACKER BOLIG – velkommen hjem
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Backergruppen har røtter helt tilbake til 1933, og er 
en solid aktør innen utvikling av boliger og nærings
eiendom i Bergensregionen. Foruten morselskapet 
Backer AS består gruppen i dag av selskapene Backer 
Eiendom, Backer Bolig AS og Fylkesnes AS. 

Backer Bolig har utviklet og gjennomført  bolig prosjekter 
i og omkring Bergen siden 2007. Prosjektene  utvikles 
i egen regi. Vi har bred erfaring og vet hva som 
 kjennetegner et godt prosjekt. Det gjør oss til en 
trygg samarbeidspartner i prosessen. 
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se
arkitektur as

Vi ønsker å være en positiv aktør og ressursbank 
for våre oppdragsgivere som kan benyttes både i 
den kreative perioden, men også med fokus på den 
praktiske delen og ikke minst i den driftsmessige 
syklusen et bygg gjennomgår.

SE-Arkitektur AS har som målsetting i å tilfredsstille 
sine kunder og oppdragsgivere i form av arkitektur, 
funksjon, tilgjengelighet, kapasitet og tidsbruk. 
Dvs. at dersom vi påtar oss et oppdrag i form av 
konkurranse eller annet, skal vi skape den rette  
arkitekturen med de rette funksjonene, være  
tilgjengelig for kunden, ha nok bemanning for  
oppdraget og ikke bruke unødvendig tid.
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Vårt mål i Backer Bolig er å skape tidsriktige, 
kostnads effektive boliger det er godt å komme hjem 
til – med planløsninger og beliggenhet som passer 
ulike behov og livsfaser. Boligene er tilpasset til ulike 
målgruppers preferanser og økonomi, slik at flest 
mulig skal kunne finne en optimal løsning. 

Backer Bolig sin forretningsidé er å kjøpe og utvikle 
tomter til attraktive boligområder. Vi har ansvaret for 
hele verdikjeden – fra kjøp av tomt til ferdigstillelse 
og salg av boligene. Ved å beherske helheten i hele 
 prosessen, finner vi optimale utbyggingskonsepter for 
de ulike prosjektene.  
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BOKVALITET 
– i alle livsfaser

Vi har høy kompetanse på de ulike fasene  innenfor 
 eiendomsutvikling – fra tomtesøk og dialog med 
 grunneier til mulighetsstudier, myndighetskontakt og 
risikovurdering. Vi håndterer også hele byggeprosessen 
– inkludert oppfølging av og overlevering til kunde og 
oppfølging i garantitiden. 

Vårt kundeløfte er å tilby kvalitetsboliger i gode 
 boligområder – der målet er å levere et produkt med 
høy totalkvalitet. Dette oppnås med kvalitetsrutiner i 
alle ledd og gjennom systematisk tilbakemelding fra 
produksjon og marked. Stort fokus på godt innemiljø, 
trivelige utearealer og omgivelser skal sikre at beboerne 
trives. 



Med denne visjonen skal vi i Backer Bolig opptre, 
tenke, planlegge, være, oppfattes, oppleves, ansette, 
investere og velge nettopp det – solid og langsiktig. 

Visjonen skal gi retning for valg og prioriteringer vi gjør i 
vårt arbeid. Samtidig skal våre verdier være en rettesnor 
for hva som preger vår identitet og atferd. 

VÅR VISJON
– solid og langsiktig



FERDIGE 
prosjekter
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•  Ligger på Råstølen  i Bergen kommune
•  10 eneboliger i rekke overlevert 2009 
•  22 rekkehus overlevert 2011
•  Flotte fellesareal og egen dam 
•  Mottok Bergen Arkitektforenings 
    byggherrepris i 2011

VINDHARPEVEIEN 

•  28 leiligheter fordelt på 8 punkthus
•  17 leiligheter overlevert 2009, 11 leiligheter 
    overlevert 2012
•  Naturskjønn og solrik beliggenhet, med 
    nærhet til sjø og med egen båthavn
•  Nominert til Askøy kommune sin 
    byggeskikkspris 2009/2010

ENGEVIK



•  Ligger på Storetveit i Bergen kommune 
•  9 store flotte leiligheter i 3 bygg med heis 
    direkte til leilighet 
•  Flotte sol og utsiktsforhold 
•  Overlevert sommeren 2014

STABBURVEIEN

•  Ligger i Askøy kommune
•  32 leiligheter i 4 bygg
•  Toppleiligheter har egne takterrasser
•  Overlevert august 2016
•  Nominert til Askøy kommune sin 
    byggeskikkspris 2015/2016

HOLMEDALEN

•  28 leiligheter fordelt på 8 punkthus
•  17 leiligheter overlevert 2009, 11 leiligheter 
    overlevert 2012
•  Naturskjønn og solrik beliggenhet, med 
    nærhet til sjø og med egen båthavn
•  Nominert til Askøy kommune sin 
    byggeskikkspris 2009/2010
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TINNATUNET 
– barnevennlig og solrikt
På denne attraktive tomten på Bjørge bygger    Backer 
 Bolig 25 rekkehus og 40 leiligheter.Tomten ligger høyt 
i terrenget, og arkitekten har gruppert boligene i fem 
mindre felt som innrammer tomten med et felles grønt 
anlegg. Utsyn og solforhold er maksimalt ivaretatt. 



•  Ligger på Bjørge i Bergen kommune
•  25 rekkehus og 40 leiligheter
•  Boligene er gruppert rundt et felles tun 
•  Barnevennlig og solrikt 
•  Overleveres årsskiftet 2017/2018

TINNATUNET 
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Ruskeneshaugen 
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RUSKENESHAUGEN
– moderne og godt bomiljø

Tomten på 5,5 daa tilrettelegges for fortetting i et  etablert 
boligområde.  Eiendommen er i dag bebygget med en 
eldre enebolig – med tilhørende bygninger fra en tid det 
ble drevet gårdsbruk.

Planområdet danner en overgangssone mellom enebolig
bebyggelse  nord og vest for planområdet, og en 
 sentrumspreget blokkbebyggelse sør for planområdet. 

På vår eiendom skal det tilrettelegges for rekkehus, 
mindre townhouse med 4 til 5 leiligheter i hver, og gode 
 utomhusområder. Planen tilrettelegger for 25 enheter.

Målsetting for Backer Bolig er at også prosjekt 
 Ruskeneshaugen på Søreide skal bidra til et godt bomiljø 
for de som skal bo der i fremtiden. 

Ruskeneshaugen 
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VÅRE VERDIER
– til beste for våre kunder



ENGASJERT
Vi setter høye mål, liker utfordringer og tar de 
 nødvendige beslutninger for å nå våre mål. Vi er 
 fokuserte og engasjerte, og har kunnskap og 
interesse til å gjennomføre de planer som er lagt. 

FLEKSIBEL
Vi skal opptre smidige og løsningsorienterte og finne 
gode løsninger for, og sammen med, våre kunder. 

ÆRLIG
Vi gjør det vi sier og holder det vi lover. Vi er tydelige og 
ærlige og opptrer sannferdig og oppriktig. 

MILJØBEVISST
Vi viser samfunnsansvar ved et bevisst forhold til 
hvordan våre beslutninger påvirker miljøet. Vi vektlegger 
fremtidsrettede løsninger og prioritere produkter som 
ikke er miljøskadelige. 
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Behov for 
båtplass?

SJØBØ – på Os

Backer har båtplasser og nye naustboder til salgs i 
Engevik Havn, kun 3 minutter fra Askøybroen. Det er 
uttak for strøm til alle båtplassene på flytebryggen, 
med felles vannuttak på området. Vi tilbyr gode priser 
ved kjøp av både båtplass og naustbod.  

•  Flytebrygge i betong 
•  Båtplasser med bredde 4 meter
•  Utriggere med bredde ca. 50 cm
•  Lengden ca. 8 meter 
•  Uttak for strøm og vann

BÅTPLASSER

•  Størrelse ca. 7 kvm
•  Innlagt strøm
•  Felles vannuttak

NAUSTBODER

Plangrensen for områdereguleringen

Sjøbøtomten ved Lysefjorden på Os skal utvikles til 
nye gode bomiljø i perioden 20222030. Eiendommen 
er en del av en større områderegulering  og kan først 
realiseres etter at ny E39 åpner i 2022. 

For Backer Bolig har egen eiendom et potensiale på 
300+ enheter.   



www.abo-ark.no
post@abo-ark.no
 
Avdeling Os
Hamnevegen 53, PB.  291, 5203 Os
Tlf: 56 57 00 70
 
Avdeling Stord
Sæ 21, PB. 667, 5404 Stord
Tlf: 53 40 37 80

Vestre Torggt. 18, 5015 Bergen
Mobil: 407 22 270

E-post: thorleif.lilleas@copas.no

GRUPPEN TOTALTEKNISK ENTREPRENØR

55 36 18 60 - bogruppen.no

•  Flytebrygge i betong 
•  Båtplasser med bredde 4 meter
•  Utriggere med bredde ca. 50 cm
•  Lengden ca. 8 meter 
•  Uttak for strøm og vann

•  Størrelse ca. 7 kvm
•  Innlagt strøm
•  Felles vannuttak

tyark.no



Fylkesnes AS
Nesttunbrekka 95, 5221 Nesttun
Tlf.: 55 55 32 00
www.fylkesnes.no

For Backer Bolig har vi levert tjenester som byggherre-
ombud. Vi tilbyr også prosjektadministrative ytelser som 
byggeledelse og prosjektledelse.

BM Hitland AS totalentreprenør for prosjektene  
Holmedalen og Tinnatunet

Midtunheia 2, 5224 Nesttun • Tlf 55 59 14 44
byggmesterhitland.no

handelsbanken.no/sandefjord 

Det er smart å ha en bank som kjenner deg.

Vil du heller ha personlig
rådgiver enn et callsenter?

www.handelsbanken.no/minde

Alt innen elektrotjenester

Steinsvikvegen 29, 5251 Søreidgrend • Tlf. 55 91 33 19 • www.b-e-a.no



GRUNDIGE OG LANGSIKTIGE, SIDEN 1923

Kluge  er  et  av  Norges  ledende  og  mest  fremgangsrike  advokatfi rmaer  
og  har  tung  faglig  kompetanse  innenfor  de  sentrale  forretningsområdene  
i  næringslivet.

Kluges avdeling for eiendom og entreprise består av 46 advokater hvorav 7 
sitter i Bergen. Vi bistår i alle faser av et utbyggingsprosjekt og legger vekt 
på praktisk rådgivning av høyeste kvalitet.

Kontakt oss på telefon 55 21 98 00, e-post bergen@kluge.no.

Stavanger   |  Oslo   |  Bergen   |  Hamar



bergenfiber.no - 04099

ALLE PÅ TV OG NETT 
SAMTIDIG KREVER MER 
AV BREDBÅNDET

HTH BERGEN
Fjøsangerveien 57 • 5824 Bergen • Tlf. 5559 9440 • hth.no

HTH sin Prosjektavdeling i Bergen er stolte av å være en av de største leverandørene av kjøkken, bad og garderobe på prosjekt-
markedet. Vi er i stadig vekst og har som målsetting å bli den foretrukne leverandør i regionen og den beste samarbeidspartneren 
for våre kunder. Hos oss er alle velkommen, om du f.eks. har behov for innredning til et lite rehabiliteringsprosjekt, har et stort 
boligprosjekt med omfattende kundeendringer, bygger du eksklusive leiligheter, er du husleverandør eller gjør innkjøp til offentlig 
bygg. Vi har mangfoldet, kompetansen og ønsket om å tilfredsstille de behovene du har!

Hilsen HTH Prosjektavdeling Bergen.



Velger du oss som din prosjektmegler kan 
du være trygg på at vi har den kunnskapen 
som kreves for å få gjennomført salgs-
prosessen på en trygg og enkel måte for 
deg som utbygger.

Ta kontakt for befaring, tilbud eller 
rådgivning!

Vår lidenskap 
– din trygghet

Sissel Brattfjord
Jurist / Fagansvarlig / Megler MNEF
M: 48 22 36 42
E: sissel.brattfjord@em1.no

Kari Berland
Avdelingsleder nybygg / Megler MNEF
M: 41 07 30 38
E: kari.berland@em1.no

Alt i betongarbeider
E-post: post@thorsteinsenentr.no • Tlf. 906 93 372



Telefon:  55 11 52 00
Epost:  firmapost@backer.no

KONTAKT OSS

www.backer.no
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