
            Nyhetsbrev januar 2015 

          

           Steinbruløypa med Gaustatoppen i bakgrunnen 

 
N Y H E T!!    Nå kan du bestille nøkkelferdig hytte i Svanstul hyttefelt! 
 

 Få tid til hyttekos i 2015 
Har du alt for mye å gjøre og synes det er en utfordring å ha tid nok til å virkeliggjøre familiens hyttedrøm på Svanstul? 
 

 Vi har løsningen! 
I samarbeid med Solhytten AS og Hauk AS tilbyr vi nå nøkkelferdige familiehytter på 4 utvalgte tomter i Svanstul 
hyttefelt. Tomtene og hyttene er i forskjellige prisklasser og størrelser, tilpasset forskjellige familiestørrelser og behov.  
Tomtene som er valgt ut er tomt 21 og 25 i det første feltet og tomt 42 og 45 i det sist utlagte feltet. Sammen har vi 
presset priser i alle ledd og gir deg en svært gunstig totalpris på tomt inklusiv, grunnarbeider og ferdig oppført hytte. 
 

 Priseksempel: 
Introduksjonspris for ferdig oppført hytte «Solvik» på tomt 21 - kun kr 2 145 000! 
«Solvik» leveres med stue/kjøkken, bad, bod, 4 soverom, hemsestue, terrasse og kjøkkeninnredning fra Kistefos Møbler 
inkl. hvitevarer.  Prisen inkluderer tomt m/ oppmåling- og tilknytningsavgifter, grunnarbeider inklusiv pumpe til avløp og 
fundament. Se fullstendig beskrivelse av leveransen i vedlagte salgsprospekt. 
Om du ønsker å gjøre noe av arbeidet selv – og som gjerne kan avtales – vil prisen bli enda lavere!  
Tilbudet gjelder fram til 28.2.15. 
Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om priser og hyttemodeller på de øvrige tomtene.   
 

 Interessert? 
Med dette nyhetsbrevet tilbyr vi interessentlisten å benytte seg av dette gode tilbudet før offisiell visnings-
annonsering i pressen i Telemark og Vestfold fra midten av neste uke (uke 4).  
Alternativt ønsker vi 

         Velkommen til VISNING - søndag 25. januar kl. 13-15! 
 

Ta gjerne kontakt for en hyggelig tomte- (Mette, Svanstul Utvikling) eller hytteprat (Morten, Solhytten), eller for mer 
informasjon om visningen eller pristilbud på hyttemodeller og øvrige tomter.  
Se kontaktdata under eller benytt kontaktskjemaet på svanstul.no. 
 

Mer informasjon om Svanstul hyttefelt - se svanstul.no  
 

 
Med vennlig hilsen    

Svanstul Utvikling AS      Solhytten/Avdeling Østlandet 
Mette Sannerholt Andersen/daglig leder     Morten Nordli 

Tlf.: 95 12 08 48       Mobil: 45 63 16 89 

E-post: mette@l-fossum.no      e-post: morten@solhytten.no 

Web: www.svanstul.no 

Følg oss på facebook: www.facebook.com 

  

                                – Ditt nærmeste hytteparadis! 

mailto:msa@l-fossum.no
mailto:morten@solhytten.no
http://www.svanstul.no/
http:// www.facebook.com

