Kombiner feriehytte med utleie
- som dekker mye av investeringen.
Ring 970 29 491, epost torbjorn@huso.no

MINIHYTTER
Fra

790.000
NÆR OPPLEVELSENE
20-30 min. kjøring til
Golsfjellet

GOL - KNUTEPUNKT
SKISENTER
I HALLINGDAL Bjørneparken
Langedrag
Norges største ferieregion

Gol - knutepunkt
i Hallingdal
Norges største ferieregion

Familiepark, Stavkyrkje, Valhall restaurant, Pers Hotell, Tropicana, Amfi
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STOPPESTED OSLO-BERGEN
GORDARIKE MED STAVKIRKE (TEMAPARK *) OG «KAUPANG» - AMFI / FESTIVALARENA - BOBILCAMP - UTLEIEHYTTER

SKAGAHØGDI
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HOTELL / FRITIDSLEILIGHETER

TEMAPARK

VALHALL
P

P

KAUPANG
P

Gol - Knutepunkt
i Hallingdal
Norges største ferieregion
*) TEMAPARK (Utstillinger som viser gammelt håndverk og bunader, vikinger og gudene i Åsgård, nisser og troll) m.m.

BUSS P
FESTIVALARENA

BILTEMA
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AVKJØRING TIL GOL SENTRUM

RV. 7
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PERS HOTELL

SPAREBANK 1
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MINIHYTTA
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TOMT OG INFRASTRUKTUR
Kjøper eier hyttetomt.
Området rundt med infrastruktur –
veg, parkering og vann/avløpsledning
med strømtilførsel eies av selger.

NABO TIL TROPICANA

Vann/avløp og strømmåler
Vann, avløp og renovasjon betales til
kommunen, og strøm/nett direkte til
leverandør.
Felleskostnader
For øvrig betales direkte til selger, og
ligger på mindre ett kr 1.000 / måned.
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DEMO
HYTTE

7

8

KONSEPT
MINIHYTTER

1.4

Det er aktuelt å se på gjenværende areal for hytteparken 14/18 og selge 13 minihytter
med utleieklausul. Reguleringsformål er næring, nærmere bestemt herberge/ losji og
bevertning. Det er totalt satt opp 26 minihytter.
2.

TIL MINIPRIS
Kr 990.000 renovert
som demohytte komplett med utstyr og inventar! Kjøkken med
oppvaskmaskin og komfyr.
Kr 790.000 as is
Inkl. inventar, utstyr og
«hvitevarer». Noen vil kanskje ta
oppussing selv, og redusere ev.
lånebehov.

UTLEIE
Selger kan forestå utleie selv.
Leieinntekter avhengig av periode
og avtalte utleiedager.

Aktuelt område og reguleringsformål

STATUS UTLEIE P.T.
Det er god etterspørsel fra begynnelsen av juli til og med medio august. Ut over det har
en på senhøsten utleie til Nortura og noen bygningsfirmaer. Så langt har vinterbelegget
vært heller svakt med unntak av vinterferie og påske.

3.

PLANLAGT KONSEPT FOR SALG/UTLEIE
Hyttene seksjoneres med uteareal, veirett og parkeringsplass.
De selges som «næringsbygg» for en veiledende pris på ca. kr 790./990.000 pr. enhet/
seksjon.
Felleskostnader er p.t. på ca. kr 8.000/år pr. hytte (strøm, vann, avløp, renovasjon, brøyting, og utvendig vedlikehold). De renoverte hyttene har egen vann– og strømmåler.
Selger har moderne hjemmeside og booking-/faktureringssystem. Han kan forestå utleie
- hvis kjøper ønsker - etter nærmere avtale. Investoren kan bruke hyttene i de perioder
de måtte ønske.

Gbnr. 14/18
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EIE MINIHYTTE - MIDT I NORGES STØRSTE REISELIVSREGION

ETT BÆREKRAFTIG
PROSJEKT NÆR
OPPLEVELSENE
Verdiskapningen på anlegget - og øvrige
prosjektforutsetninger maksimaliseres.
•

Eksisterende anlegg brukes. Klimamessig bærekraftig.
- Ved å unngå rivning og destruksjon ingen Co2-utslipp.
- Gjenbruk og oppussing gir lite utslipp.
- Nybygg gir store anleggskostnader og betydelige klimaavtrykk.

•

Alpint i Gol og Hemsedal

Beliggenhet ved Bergensbanen
- Mulighet for lite CO2-utslipp for transport til og fra feriested.

•

Anlegget får mye større utnyttelse enn kun brukt som
privat fritidshytte.
- Bærekraftig arealbruk.
- Arealet gir fritidsboliger for utleie og privat bruk. Belegget kan
økes betydelig.
- God «værbeliggenhet». 30 min. kjøring til sikker snø på fjellet
i Gol og Hemsedal.
- På sikt kan slike anlegg dempe nedbygging av attraktive fjellområder.

•

Størrelse og arealbruk effektiv. Økonomisk bærekraftig
- Hyttene har en utnyttelse som krever halvering av romareal.
Dette gir et mye mindre klimaavtrykk enn for tradisjonelle hytter.

Tropicana Badeland

Golsfjellet

Bjørneparken
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BYGDEBYEN GOL - I SENTRUM FOR OPPLEVELSER OG AKTIVITETER

UTVIKLER OG EIER:
Siv. ing. Rustberggard
Gamlevegen 6,
3550 Gol
E-post: torbjorn@huso.no
Tlf.: 970 29 491
__________________________________________________________________________________________________________

Høydeforskjell 500 meter
25 nedfarter - 3 heiser - park
Nytt barneområde - 2 skistuer

MINIHYTTER
FOR SALG

OPPGJØRSANSVARLIG:
Eiendomsmegler 1
Fjellmegleren
v/Håkon Wøllo
Tlf.: 413 34 370

