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                                  Stjernehytta                  Veien i nytt felt er kjøreklar!                       SVANSTUL – ditt nærmeste hytteparadis           

     

 Nå kan du kjøre bil i det nye feltet! 
Veien er kjøreklar! Nå kan du bile inn i feltet og enkelt vise tomtene til både de eldste og yngste i familien. 
- Kjør rett fram i første krysset du kommer til i selve hyttefeltet og inn veien vi har kalt «Utsiktsveien»; se feltets første 
hytter som allerede er under oppføring og nyt den flotte utsikten til Gyristulvannet og til Lifjell, Vindeggen og 
Gaustatoppen! 
 

 Skien Røde Kors flytter sin aktivitet til Stjernehytta! 
Sist helg flyttet en ivrig gjeng fra Røde Kors ut av sitt gamle tilholdssted i hytta ved Svanstulvannet -  og inn i den flotte 
«Stjernehytta». Stjernehytta ligger høyt og fritt og kan beskues fra Svanstul parkering. Hytta er lett tilgjengelig med sin 
beliggenhet rett ved sti- og løypenett, se bilde over. 
Her vil Røde Kors drive forskjellige former for korpsaktiviteter hele året, samt ha beredskapsvakt hver søndag i hele 
skisesongen. Merk at de også vil tilby utleie av hytta til arrangementer, skidager for næringslivet, kurs, merkedager 
o.a. hele året!  
 

 Individuelle tomtevisninger! 
Kontakt oss for en uforpliktende rundtur i både dette og det først utlagte feltet.  
Benytt sjansen til å se de mange flotte hyttene i hele Svanstul hyttefelt. Det er flere fine tomter igjen i det første feltet 
også. Og prisen blir vi enige om! 
 
Det er hyggeligst med visning i fint vær - noe som har vært en utfordring denne regnværshøsten, men vi stiller på kort 
varsel når sola skinner enten det er hverdag eller helg!  
Vi loser deg gjennom hyttefeltet og velger ut de tomtene som kan være aktuelle for deg og din familie, og gir deg 
oversikt over alle detaljer, pris og andre praktiske forhold på de aktuelle tomtene.  
Avhengig av ønsker og behov tilbyr vi en rask biltur bak bommen inn i naturreservatet (Norges største frivillig vernede 
naturreservat) forbi Svanstulvannet og «Fugleleiken» (Telemark Turistforenings hytte midt i Huldreløypestien), slik at du 
få se hva dette flotte villmarksområde har å by på året rundt! På den måten rekker dere å se et stort område på kort tid.  
Ring tlf. 95 12 08 48 for å avtale et tidspunkt som passer deg! Ta gjerne med hele familien på visningstur!  
 

 Spennende nyhet lanseres i neste infobrev! 
Vi har spennende planer i hyttefeltet! Dette gjelder DEG som har alt for mye å gjøre hele tiden, men ønsker å realisere 
familiens hyttedrøm, ønsker å få et svar med to streker under på hva totalkostnaden for tomt, grunnarbeider, 
hyttebygging osv. vil kunne bli.  Vi har en plan og en god idé! Følg med! 
 
 
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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