
       Nyhetsbrev - september 2014     
    

            
                Veien slynger seg innover i tomtefeltet….           

 

Kjære tomteinteressent 
 

Vi legger ut flere tomter! 
NÅ LEGGER VI UT DE SISTE 4 TOMTENE - innerst i det nye feltet! 
Veibyggingen går unna og veien slynger seg allerede langt innover i dette området. Nå får du  god oversikt over hvordan 
dette feltet  - som da får 9 ledige tomter - blir seende ut.  Vestvendte tomter med iøynefallende utsikt mot kjente 
fjellpartier som Lifjell og Gaustatoppen, samt utover det vakre Gyristulvannet. 
 
4-5 nye hytter har dukket opp i Svanstul hyttefelt i løpet av sommeren, og det hamres og snekres og jobbes.  Den første 
hytta i det nye feltet er allerede ferdig utvendig. 
 

VISNING 

Vi inviterer til  VISNING søndag 7. september kl 15-17 
 
Samme dag er det Kom-deg-ut-dag på Svanstul fra kl 11 og utover.  Langtidsvarselet lover full sol! 
Benytt sjansen til en hyggelig familie- og vennedag kombinert med  visning i hyttefeltet.  
Da kan hele familien bli med på å velge den rette tomta for familiens hyttedrøm.  
Vi har tomter i alle prisklasser fra kr 350 000,- og oppover. 
 

Ønsker du å sikre deg tomt før visningen? 
Ta kontakt for en hyggelig tomteprat og privat visningsavtale utover i uken.  
Avhengig av behov og ønsker, kan vi vise deg ledige tomter i både nytt og «gammelt» felt.  
For de som ønsker det, tar vi gjerne en biltur til Røde Kors-hytta ved Svanstulvannet og til «Fugleleiken» (TTFs hytte 
midt i Huldreløypestien), slik at du få se hva dette flotte villmarksområde har å by på året rundt. 
 
Du finner mer informasjon om tomtene og Svanstulområdet på www.svanstul.no 
Og se mange flotte bilder fra  Svanstul hyttefelt, Svanstulområdet og  naturreservatet på vår nye hjemmeside. 
 
                   

                                           SVANSTUL – ditt nærmeste hytteparadis!                                       
 
Med vennlig hilsen 

Svanstul Utvikling AS 
Mette Sannerholt Andersen 
Daglig leder  
Tlf: 95 12 08 48 
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