
Har du hørt om Fløylia  
- Tromsøs nyeste  boligområde?



Velkommen til Fløylia2

Fløylia er alt du elsker  
ved Tromsø

- En uoppdaget perle  
Du har kanskje ikke hørt om Fløylia 
før? Det er ikke så rart. Dette er et 
helt nytt boligområde i Tromsø, midt 
mellom Kaldslett og Solligården på 
fastlandssida. Alt det fine Tromsø byr 
på – fjellene, byen, lyset, havet, men-
neskene – er samlet her. Det er det 
som gjør Fløylia så unikt.
 
Fløylia ligger midt i et nettverk av tur- 
og sykkelstier, med enkel tilgang til 
sentrum. Området vil vokse og utvikle 
seg i tiden fremover, men du kan bli 
med å forme området allerede fra  
start.  
 
 
 

Vi ønsker å fylle Fløylia med mennes-
kene som vil være med på å sette sitt 
preg på nærmiljøet. 
 
Totalt vil Fløylia bestå av ca. 550  
boliger av forskjellige typer og stør-
relser som skaper rom for mangfold 
og flere generasjoner. I tillegg plan-
legges nærbutikk, treningssenter, 
barnehage og, selvfølgelig, en egen 
skibakke.  
 
Kort fortalt skal Fløylia tilby det  
du trenger, med alt det andre lett  
tilgjengelig. 



 
 

Om prosjektet
Med rom for alle 
Fløylia vil bestå av forskjellige  
bolig- og leilighetstyper som bygges 
over flere trinn. Her vil det være 
rom for unge, eldre, småbarns- 
familier, og alt imellom. De første 
rekkehus- og leilighetsprosjektene 
har planlagt salgsstart i Q1 2020.  

Fløylias beliggenhet er perfekt for 
de som ønsker å inkludere aktivitet 
og friluft i en travel hverdag. Her 
finnes et nettverk av stier og traseer 
i «bakgården» som passer for tur-
gåere, joggere og terrengsyklister. 
 

 
Solstrandvegen er en ypperlig stille 
veg for landeveissykling eller rulle-
ski.
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Bla om for å se utsikten  

Her kommer  
ulike boligtyper  
med mangfold til  
alle generasjoner.

Byggetrinn6



 
 

Utsiktsbilde fra en av leilighetene i byggetrinn 1. Fotografert med drone 13.04.18 kl 19.30.I tillegg til turer i egen «bakgård» kan man nyte  
utsikten mot vest og planlegge nye eventyr.

Utsikt8



Kort vei10

Med Fløya i ryggen  
og nesa mot vest

Fløylia byr på en av Tromsøs mest 
spektakulære utsikter og (kanskje) 
byens beste solforhold.  
 
Beliggenheten er perfekt for natur- 
elskere av alle slags – enten du søker 
stillheten og roen i det fri, eller mer 
fartsfylte opplevelse på sykkel eller 
ski. Alt dette, kun 6 minutter fra  
Tromsø sentrum. Fløylia er den  
perfekte lekeplass året rundt.

SOLA I FLEISEN



Oversiktsbilde mot sør
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Det planlegges en skibakke midt  
i området med eget tautrekk som 
er en ypperlig startbakke for store 
og små, både på snowboard og 
ski om vinteren og terrengsyklister 
i sommerhalvåret. Mortenbakken 
blir et felles prosjekt som skal driftes 
i fellesskap av Fløylias innbyggere. 
Dette gir en større frihet og fleksibi-
litet for brukerne. 

Vi håper bakken vil bli et naturlig 
samlingspunkt og skaper et felles 
engasjement i nabolaget.
 
Kjør forsiktig!

Mortenbakken  
– selve hjertet i Fløylia

MEGLERNE OM SKIBAKKEN



Fløylia blir et sted hvor flere genera- 
sjoner vil elske å bo. Det tilrettelegges  
for en trygg og tilgjengelig hverdag  
for både store og små - med og uten  
ei hånd å holde i. 
 
Offentlig transport
Buss, Normannsgård   0 min til fots  
(avganger hvert 10. min i rushtid)
 
Tromsø sentrum:   6 min med bil

Handel 
Nærbutikk:    0 minutt til fots
Pyramiden handelspark:  3 min med bil

Sitat fra en lokalkjent

Et eget lite  
fellesskap

«Trygt og godt 
med gode  
naboer»

NABOLAGSPROFIL

Nabolaget16



Nærmiljøet
I Fløylia tilrettelegges det for et  
sosialt og trygt nærmiljø. Vi bygger 
boliger for forskjellige behov som 
flere generasjoner vil bo og trives  
i. Med butikk, treningssenter og 
barnehage rett i nærheten skapes 
aktivitet og liv i området. Skibakken 
og lavvoen blir et naturlig sam-
lingspunkt for beboere og besø-
kende. 
 
Det sosiale fellesskapet bygges av 
menneskene som flytter inn, men 
vi gjør vårt for å tilrettelegge for 
at det blir trygt og inkluderende. 
Vi håper at det blir mye vaffelrøre, 
bålkos og barnelatter. 
 

Enten du vil delta i aktiviteten  
eller trives best i heiagjengen,  
byr Fløylia på lek og aktivitet  
året rundt.
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Nærbutikk og 
barnehage

Sosialt nærmiljø

Stier og traseer i 
«bakgården» 

Egen skibakke 
Mortenbakken

Gode solforhold

6 min til sentrum



Meld din interesse  
på Fløylia.no
Ta direkte kontakt med meglere i dag,
Stian Mathiassen tlf 988 80 257 eller Einar Nyland-Storhaug tlf 970 73 555.

Fløylia eies og utvikles av Barlindhaug Eiendom og Miliarium Bolig.


