
Lindåsen hyttefelt
Hytter kommer for salg



Mellom Sinnes og Tonstad, i Agder fylke, finner du Lindåsen hyttefelt. Det ligger
vakkert til og er en av de eldste hyttegrendene i Sirdal. Ved Lindåsen har man det en
skulle ønske tilgjengelig og rett utenfor hyttedøren - rikt dyreliv, fjell, vidder, fiske, ski
og mye mer. Kort og godt alt Sirdalen har å by på. Området ligger lett tilgjengelig med
bil gjennom hele året og det tar kun rett i overkant av halvannen time fra Stavanger.
Her kan du bruke hytten på tvers av årstidene hele året uten problem.

Hyttetomtene gir deg mulighet til å velge etter ditt behov. Utvalget er stort og
mulighetene mange. Om det skulle være slik at en god utsikt til et glass vin er det du
ønsker, finner du det. Eller om du ønsker å ha ditt eget lune paradis helt for deg selv,
så får du det, men fortsatt med bilvei inn til hytten og fasiliteter tilgjengelig i nærheten.

Lindåsen og området rundt tilbyr mye for både store og små, som barneskitrekk,
bakeri og kanoutleie for å nevne noe. En trenger ikke å gå langt for aktivitetene,
og her ligger alt til rette for at hele familien skal kose seg.



Ogna er lagd for deg og din familie. Her er det fokus på lys, smarte
romløsninger og tidløst design. Hytten har 3 soverom, bad, bod, gang,
åpen kjøkkenløsning mot stue og stor hems med 2 separate rom.
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Hyttene:

• Tomtepris: Kr. 750.000,-
Dokumentavgift, oppmåling,
fradeling, tinglysning av tomten
kommer i tillegg. Selveiertomter.

• Tomt og byggesett fra kr. 1 475 000,-
Hytte i prospekt kr. 1 570 000,-

• Tomt, byggesett og ferdig oppsatt
utvendig (betongarbeider og
utvendig snekkerarbeid inngår)
fra kr. 1 995 000,-
Hytte i prospekt kr. 2 250 000,-

• Tomt og ferdig bygget hytte
(inkl. betongarbeid og kjøkken-
innredning) fra kr. 2 625 000,-
Hytte i prospekt kr. 2 945 000,-

Hems

Hovedetasje



Beliggenhet:

Lindåsen ligger i Sirdal i Vest-
Agder fylke, ca. 10 kilometer nord
for Tonstad, på vei mot Sinnes.

Bil til/fra Lindåsen hyttegrend

Stavanger 1t 50min

Kristiansand 2t 40min

Haugesund 3t 45min

Reisetider ovenfor er kun indikasjoner
uten forbehold om vær og kjøreforhold.

Lindåsen hyttegrend tomteoversikt
Tomt 57 og 62 er ferdig planert,
tomt 37 er solgt.

Ledige tomter er merket med firkant.

For mer informasjon se:
www.lindaasen.no
www.drommehytten.no

X: Kraftlinjen skal fjernes. Det foreligger ikke
planer om vindmøllepark i nærheten av feltet.

Drømmehytten
Bygg Engros AS
Opstadveien 10
4330 Ålgård

Kontakt Geir hos Drømmehytten
på 977 28 880 / salg@drommehytten.no
eller grunneier på 971 89 845 / 924 19 142


