
ÅLHYTTE SØRBØLFJELL -  TOMT 45

ÅLHYTTE D30

• Eiendommen ligger på Sørbølfjell, sør-vestvendt,  
   solrik og med fantastisk utsikt mot Høgevarde,  
   Gråfjell og Sørbølnatten. 
• Hytta  ligger i nyetablert hyttefelt

• Fantastisk turterreng for ski, fotturer og sykkelturer.  
    Jakt og fiskemuligheter i området.
• Kort kjøreavstand fra Oslo og det sentrale  
    østlandsområdet.

  930 M2  63 M2  SØRBØLFJELL Kr. 2.560.000,-

NÆROMRÅDET



Tomta ligger ca 780 moh, sør-vest-
vendt, solrikt og med nydelig utsikt 
mot Høgevarde, Gråfjell og Søbøl-
natten.  Hytteområdet ligger i 
randsonen av Vassfaret. Bare navnet 
oser av mektig natur og spennende 
historier. Variasjonen mellom skog 
og fjell, stier og opparbeidede skogs-
bilveier, og vill natur gjør området 
svært attraktivt.  

Det å høste av naturen har alltid 
stått sentralt i Vassfaret, så også 
her på Sørbølfjell. Om det er med 
bærspann, fiskestang eller hagle det 
er opp til deg.  

Skulle man ha behov for en av- 
veksling ligger Flå, med Bjørnepark 
og sentrumsalternativer kun en 
halvtimes tid unna.  

Til alpinanlegget på Norefjell er 
det snaue 40 km og frister det med 
padling og strandliv finner du dette 
ved Krødern, kun 7 km unna.

Tomt, grunnarbeid og  
fundamentering: 
Tomt T45 er på 930m2, har hel-
årsvei, vann, avløp og strøm og  
leveres med parkeringsplass for 2 
biler. Åpen tomt med flott utsikt og 
gode solforhold. Hytta er funda- 
mentert på støpt plate.

Hytteleveransen:
Prosjektert Ålhytte med 2 soverom, 
5 sengeplasser, åpen stue/kjøkken-
løsning, hems, bad og stor bod.  
Interiør inngår ikke i dette  
prospekt, men komplett Ålhytte- 
interiør leveres hvis ønskelig.

Strøm, vann og avløp.
El og VVS leveres komplett med  
rør og avløp, dusj, toalett, servanter 
og armatur. El-installasjoner  
inkluderer hovedinntak, hoved-
tavle, alle nødvendige kurser og 
jordsikringer, samt 2 varmekabler. 

Pris i dette prospekt er basert på  
indeks pr.september 2019. 

OMRÅDET SØRBØLFJELL

“Det er naturen som skal spille hovedrollen, ikke hytta”

Tomteområdet

Ålhytte interiør



Nærområdet 

D30, 63 M2 

Plantegning

Lignende Ålhytte som oppføres på tomt 45



Sørbølfjell ligger i Flå kommune, snaue 2 timers kjøring fra Oslo. Følg riksvei 7 til avkjøring ved Gulsvik.  
Herfra er det skiltet videre til tomteområdet. 

Vi tar deg gjerne med på visning på Sørbølfjell.
Følg oss på Facebook/aalhytta.com eller les mer om Ålhytta på våre nettsider aalhytta.no

KJØREBESKRIVELSE

FØLG OSS PÅ NETTET

Har du spørsmål?  Ta kontakt med oss på post@aalhytta. no
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