
LAUVHAUGEN, SKALLANDSLIA                                                      
      -  ekskusivt  Ålhytteområde i  Eggedalsf jel let

“Dagene på hytta dreier seg om  
vesentlig mer enn estetikk og  
smarte interiørløsninger.”



Trugetur opp Drotninggutunatten Foto: Tonje Kaugerud
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Lauhaugen, Skallandslia er et etablert hytte- 
område nordvest i Eggedal. Området kjennetegnes 
av svært rolige omgivelser, solrike tomter og lun 
beliggenhet.

Området ligger på ca. 900 m.o.h. og grunn- 
eieren har hatt et tydelig fokus når tomtene har 
blitt utredet. Området ligger rett i nærheten av 
et stort nettverk av langrennsløyper, med enkel 
tilgang til et meget barnevennlig skiterreng.

Utsikt fra tomteområde Steinvegvatn innbyr til fiske

Flotte skiløper går ut fra hytteområdet

Med nærhet til Eggedal sentrum er det heller ingen 
problem med servicetilbudene. Kort vei til butikk, 
bensinstasjon og restaurant.

Skredsvig hyttefelt  ligger ca 900 moh, lunt og 
skjermet. og  er et glimrende  utgangspunkt for 
turer, sommer som vinter. Flotte skiløyper går ut i 
fra området og bringer deg til Dronninggutunatten/
Holmvassnatten, Gråfjell, Tempelseter, Høgevarde 
og Norefjell som tilhører løypenettet (Eventyrløypa). 
 

Foto: Tonje Kaugerud
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SKREDSVIG HYTTEFELT
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HYTTEFELTET

Her på Skredsvig hyttefelt ønsker vi at hytta skal 
være et sted du kommer hjem til. Hvor du ser frem 
til å møte hyttenaboen, hvor fellesskapet står sterkt 
og hvor skilekområder  blir naturlige møteplasser. 

Grunneieren har hatt et tydelig fokus når tomtene 
har blitt utredet. Området ligger rett i nærheten 
av et stort nettverk av langrennsløyper, med enkel 
tilgang til et meget barnevennlig skiterreng.
 
 

Vegetasjonen på Skallandslia består av fjellbjørk,  
og med en varierende bunn bestående av blant  
annet noe lyng og med islett av fjell og stein- 
samlinger enkelte steder. 

Feltet består av 6 flotte tomter, fra 0,6 til 1,4 mål.
Skredsvig  er et hyttefelt som innbyr til senkede 
skuldre og ro i sjelen.  
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Utsikt fra Skredsvig hyttefelt og innover mot Ranten.

Foto: Tonje Kaugerud
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TOMTEKART MED PRISER
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Tomter for salg,reservert Ålhytta PRISER

TOMT 53  kr.    950.000

TOMT 54 kr.     950.000

TOMT 56 kr.     980.000

TOMT 57  kr.    980.000

TOMT 58  kr.  1.100.000

TOMT 59  kr.    980.000

Feltet består av 6 flotte tomter, fra 0,6 til 1,4 mål. 
Ålhytta bygger prøvebohytte på tomt nr. 54

    KONTAKT SELGER
   
    Kristian Vidvei
    Tel: 900 73 701
    Epost: kristian@aalhytta.no
   
    www.aalhytta.no 
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Turmål som gir ro i sjelen. Hyttefeltets grunneier Hege Skredsvig, kunstnerens oldebarn, viser dere Hagan og galleriet.

Godt etablerte skiløyper.

Spennende fiskevann. Madonnastien en fantastisk tur.

Holmevassløpet. Påskens fineste skitur.

Madonnaen møter deg på toppen.

Vaffelhytta, er populær både for store og små. 

AKTIVITETER HELE ÅRET

Skallandslia er utgangspunktet for mange
aktiviteter i fjellet.

Flotte skiløyper går ut i fra området og bringer deg 
til Dronninggutunatten/Holmvassnatten, Gråfjell, 
Tempelseter, Høgevarde og Norefjell som tilhører 
løypenettet (Eventyrløypa). 

Madonnastien som er en av norges beste tur- 
stier er et flott turmål vår, sommer og høst.  

Gode muligheter for fotturer, være seg på stier eller  
i terrenget.  
 
Du finner glassklare badekulper og rike moltemyrer. 
Haglebu skisenter, med flere nedfarter, varmestue 
og kafeteria ligger kun en 25 minutters biltur unna. 
Norefjell kun 30 minutter unna. 

Chr. Skredsvigs kunstnerhjem Hagan fra 1898 ligger 
idyllisk til høyt over Eggedal. Galleriet fra 2016 viser 
Skredsvigs kunst utlånt fra Nasjonalmuseet og  
private eiere. 
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Hyttefeltets grunneier Hege Skredsvig, kunstnerens oldebarn, viser dere Hagan og galleriet.

Madonnaen møter deg på toppen.

Vaffelhytta, er populær både for store og små. 

KART OG VEIBESKRIVELSE

Eggedal

Skalland
Bromma
Haglebu

Skredsvig
hyttefelt

RV 287

RV 287

I Eggedal sentrum, fortsetter du  rett frem,  
ca 3 km, retning Haglebu. Ta av til høyre ved skilt 
Skalland.  
 
Se kart ovenfor for videre veibeskrivelse. 

Skallandslia ligger øverst i Eggedal kommune, ca 2 
timers kjøring fra Oslo og 1,5 time fra Drammen.  
 
Følg skilt til  Drammen, ta av til Åmot i Modum.  
I Åmot, ta av til rv 287 retning Sigdal/Eggedal,  
ca 60 km. 
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Har du spørsmål?  Ta kontakt med oss på post@aalhytta. no

Foto i dette prospektet er tatt av Tonje K
augerud.


