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VINTERFERIE PÅ SVANSTUL 
 

Svanstulmarka har 60 cm snø og flotte forhold: 

 Alle løyper er åpne i vinterferien: Lysløypa med tilførselsløype til Svanstul hyttefelt, 
Huldreløypa, Svanstulflottene og Steinbruløypa, cirka 50 km med preparerte 
løyper å boltre seg i. 

 Turistforeningens hytte «Fugleleiken» midt i Huldreløypa er åpen i hele 
vinterferien og tilbyr varmt drikke og nystekte vafler til store og små. 

 Fredag 13.2. arrangerer DNT Ung Måneskinnstur i Svanstulmarka. Les mer på 
arrangementssiden på svanstul.no eller se Svanstul Utviklings fjesbok   

 Meld deg på årets populære Svanstulrenn som går av stabelen 7. mars! For 
påmelding og mer informasjon - se arrangementssiden på svanstul.no 

 

ØKENDE INTERESSE FOR FRITIDSBOLIGER 
 

Ifølge statistikk fra Eiendom Norge er det økende interesse for fjellhytter som ligger nær 

langrennsløyper, og et marked i bedring mht. både omsetning og prisutvikling. 

Vi erfarer også dette og har hatt rekordmange henvendelser både før og etter nyttår.  

Nå er det mange familier som snuser rundt i hyttefeltet på jakt etter tomt!  
Bilveien til det nye feltet ble ferdigstilt rett før nyttår og nå er alle tomtene i feltet lagt ut.  

Vårt nye samarbeidsprosjekt med Solhytten med introduksjonstilbud på nøkkelferdige 

hytter på 4 flotte tomter i hyttefeltet, har også vakt stor interesse. Vi minner om at 
introduksjonstilbudet varer til 28. februar. 

Svanstulmarka har hatt rekordbesøk de siste ukene og området er i vinden som aldri før. 
Både Lokalavisen Grenland og Vardens Vinteravis har reportasjer fra Svanstul denne uken. 

Vi tilbyr tomter i alle prisklasser fra kr 350 000 og oppover.  

Med rekordlave renter og et marked der prisene iht. overnevnte statistikk øker, er det flere 
gode grunner til å sikre familien drømmetomta nå.  Du finner mer informasjon på 

www.svanstul.no 

Ta kontakt for en hyggelig tomteprat eller avtale om en uforpliktende privat visning: 

 
Med vennlig hilsen 

Svanstul Utvikling AS 
Mette Sannerholt Andersen/Daglig leder 

Tlf. 951 20 848/e-post: msa@l-fossum.no           

          SVANSTUL – ditt nærmeste hytteparadis!     

http://www.svanstul.no/
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