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                                                    Tomt 41- i nytt felt B6             Tomt 47-i nytt felt B6 

Full aktivitet i det nye feltet! 
Over bilder fra en høstlige og regnfull morgen i det nye feltet – tatt for noen få dager siden. Bildene viser den første hytta i feltet 
som snart er innflyttingsklar, samt byggeklar tomt der snekkerne starter opp i disse dager. Her går det unna! Veien i feltet er ferdig 
utsprengt, og nå pågår sluttarbeid på veien og tilførsel av vann- og avløpsledninger fram til alle tomtene.  
 

Vinteren nærmer seg 
Sist helg kom det overraskende 25 cm snø på Svanstul! Det meste regnet bort etter noen timer, men vinteren har kommet 
nærmere, og hyttefolket gleder seg til fine skiturer i nypreparerte løyper.  
 

Rekordmange henvendelser! 
Vi har hatt rekordmange henvendelser i september og oktober, herav en stor andel nye henvendelser fra Vestfold. Vestfoldingene 
er allerede synlige i feltet: Den byggeklare tomta over eies av en hyggelig vestfoldfamilie, og den første «vestfoldhytta» står ferdig 
oppført i felt B4. Mange nye hytter i alle varianter har kommet opp i løpet av sommer og høst, så her er litt av hvert å se!  
Med en rekke nye henvendelser, er tiden inne til å velge ut drømmetomta før utvalget i nytt felt blir mindre, og ikke minst før snøen 
kommer!  
 

Tomtepriser 
Vi opererer med veiledende priser på tomtene som varierer fra kr 350 000 og oppover, og det er mulig å komme med bud.  
Vi har varierte tomter i alle himmelretninger som kan tilfredsstille de flestes behov. Med varierte tomtepriser kan man velge et 
prisnivå som passer familiens lommebok.  Tomter med perfekt beliggenhet og utsikt er selvfølgelig de dyreste, men uansett hvilken 
tomt man velger er det i Svanstul hyttefelt kun noen meter til avsatte friarealer og høydedrag der man kan nyte all den utsikten man 
ønsker. - Og fra hyttefeltet er det tilførselsløype til lysløypa som slynger seg rundt vannet ved hyttefeltet, og til øvrig løypenett og 
turstier innover i Svanstulmarka.  
 

Vi inviterer til VISNING! 
For å gi nye og øvrige interessenter en mulighet for tomtevisning før snøen kommer, setter vi av førstkommende lørdag 25/10 (da 
melder yr.no regnværspause med både sol og oppholdsvær) og hele neste helg - lørdag 1/11 og søndag 2/11 til individuelle 
tomevisninger. Ta gjerne med hele familien på visningstur!  
Vi vil lose deg gjennom hyttefeltet og de aktuelle ledige tomtene og gi deg oversikt over pris og andre praktiske forhold på aktuelle 
tomter. Deretter er det mulig å orientere seg på egen hånd for å finne den tomta som er best egnet for din familie og som – ikke 
minst - gir den rette magefølelsen!  
Avhengig av ønsker og behov, viser vi deg ledige tomter i de tre utlagte feltene; B3, B4 og B6 (siste).  
For de som ønsker det, tar vi gjerne en biltur til Røde Kors-hytta ved Svanstulvannet og «Fugleleiken» (Telemark Turistforenings 
hytte midt i Huldreløypestien), slik at du få se hva dette flotte villmarksområde har å by på året rundt! 
Velg den helgen som passer og kontakt oss for avtaletidspunkt via kontaktskjemaet på svanstul.no eller direkte til tlf. 951 20 848 
 

 

                                          
Med vennlig hilsen   

Svanstul Utvikling AS 
Mette Sannerholt Andersen/daglig leder  

Tlf: 95 12 08 48 

E-post: mette@l-fossum.no   Web: www.svanstul.no     Følg oss på facebook: www.facebook.com
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