
              Nyhetsbrev desember 2014 
 

   GOD JUL og GODT NYTTÅR! 

         Lav desembersol over Svanstulflottene. Bildet er innsendt av Roar Elveråthen. 

 

Nå lanserer vi spennende nyheter i Svanstul hyttefelt!  
 

 Har du for mye å gjøre?  
-Ønsker du å virkeliggjøre hyttedrømmen på Svanstul, men har alt for mye å gjøre og synes det er en utfordring å starte 
med tomtekjøp for deretter å bruke enda mer tid på planlegging, tomterydding, grunnarbeider og hyttebygging?  
- Ikke har du tid til å finne ut av hva alt dette koster heller…, men du vil gjerne gi deg og familien et drømmested der 
dere familien kan slappe av sammen, gjerne med gode venner, være ute i naturen, nyte godboka i hytteveggen eller ta 
en effektiv hjemmekontordag på hytta vekk fra alt mas?   
 

 Vi gir deg løsningen! 
I samarbeid med Solhytten AS og Hauk AS har vi valgt ut fire flotte tomter i Svanstul hyttefelt med dertil passende 
familiehytter. Tomtene og hyttene er i forskjellige prisklasser og størrelser, tilpasset forskjellige familiestørrelser og 
behov.  
Sammen har vi presset priser i alle ledd og gir deg en svært gunstig god totalpris for tomt, grunnarbeider og ferdig 
oppført hytte.  
Du har likevel muligheten til å velge en fiks ferdig nøkkelen i døra–hytte, kun ferdig utvendig eller kanskje noe midt 
imellom?  
 

 Nå har du muligheten til en rask vei fra beslutning til realisert hyttedrøm! Interessert?   
Tomtene som er valgt ut er tomt 21 og 25 i det første feltet og tomt 42 og 45 i det sist utlagte feltet.  
NB! Fellesvisning(er) og nærmere informasjon om dette til bli annonsert i pressen etter nyttår, men vi vil allerede nå gi 
dere på interessentlisten muligheten til å benytte seg av dette gode tilbudet. 
Vil du være førstemann til å velge? Ta kontakt for en personlig visning av disse tomtene på et tidspunkt som passer 
for deg!   
Vi er klare for en Svanstul-tur – også i romjulen! Se kontaktdata under eller benytt kontaktskjemaet på svanstul.no. 
Mer informasjon om Svanstul hyttefelt - se svanstul.no 

                              
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 

 
 

                             – Ditt nærmeste hytteparadis! 
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