Hadeland

Lygna
Hytte til påske? Ferdig møblert hytte til salgs
på Lygna. Kun èn time fra Oslo.

Rondane 71
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Lygna Hadeland

Velkommen
til Lygna!
Lygna er et friluftseldorado som er velkjent for de
aller fleste som bor i Oslo-regionen. Spesielt for
skiløpere er området et yndet utfartssted.

Ofte kommer snøfallet på Lygna like
tidlig som i fjellregionene og varer
normalt til godt over påske.

Tinde Hytter

Derfor er også Lygna Skisenter etablert på Lygna,
nord for våre hyttefelt og på Brandbu og Tingelstad
Almennings eiendom.
Løypene er alltid velpreparerte og består av 220 km
som kjøres av Øståsen Skiløyper, som har to nye
løypemaskiner. I tillegg henger løypenettet sammen
med Skiforeningens løypenett sørover mot
Romeriksåsen og Nordmarka. Mot nord kan du gå til
Toten og Gjøvik.
Sommerstid finnes blåmerka turløyper i alle himmelretninger, og Lygna er også et flott utgangspunkt for
sykling på stier og skogsbilveger. Lygna er også kjent
som et svært godt bærområde, med rike forekomster av blåbær, tyttebær og molte.

Tinde Hytter

Fakta om
stedet
høydemeter: 650–700 moh
kjøreavstand oslo: 1 time
langrennsløyper: 220 km
alpinløyper: Hurdal (35 min)
andre fasiliteter: Fotturer i DNTs
løypenett, bær og soppturer, sykling, fiske, småviltjakt.
Kunstsnø og rulleskibane på Lygna
skisenter. Lygnasæter serveringssted i umiddelbar nærhet.
Hadeland Glassverk, Grinaker Vev,
Søsterkirkene og Randsfjorden.
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Lygna Hadeland
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Tomtekart

47

Hyttefeltet

Veibeskrivelse

Hytta ligger på 650-700 moh,
vestvendt med utsikt mot
Norefjell, Vikerfjell og
Gaustatoppen.

Lygna ligger 650-700 meter over havet midt
i mellom Hadeland og Toten. Fra Oslo følger
man Riksveg 4 til Hadeland og fortsetter mot
Toten. Når man kommer til Lygnasæter Hotell/
Shell tar man av riksvegen. Det er skiltet til
Lygna Hyttegrend.

Almenningen har lange tradisjoner med skogsdrift og eies av ca 600 gardbrukere i bygda.
Utvikling av lokalt næringsliv har alltid stått
i fokus for allmenningen, og i dag drives det
i tillegg til skogs- og eiendomsdrift; også byggevarehus og sagbruk. Sammen med Tinde
Hytter arbeides det tett sammen med lokale
håndtverksbedrifter for å framskaffe et hytteprodukt vi kan innestå for.
De som allerede er hyttekjøpere hos oss, gir
oss de beste anbefalinger som hytteverter. Det
er vi stolte av!
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Rondane 71
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsbilde.

Roandane 71 er ei trivelig og
innholdsrik hytte. Store vindusflater for utsyn mot fjell og vidder.
Hytta har tre soverom, bad,
gjestetoalett og et teknisk rom i
tillegg til carport og utvendig bod.

Pris fra 3 800 000,–
Ferdig oppsatt inkludert tomt.
Omkostninger og avgifter se side 9.

→ BRA: 71 m2
-> BYA: 88 m2
→ P-rom: 67 m2
→ Soverom: 3
→ Baderom: 1

Tinde Hytter

Plantegning
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Carport

Leveransebeskrivelse
Generell utførelse

Rørlegger/innvendig sanitær

Elektroinstallasjoner og utstyr

• Stående låvepanel mix bredder
(grunnet med røykgrå grunning), 20
cm isolasjon i yttervegg.

Rørleggerarbeid med utstyr iht. standard
rørleggeroppsett. I utstyrsoversikt kan
nevnes:

Elektrikerarbeid med utstyr iht. standard
elektrikeroppsett. I utstyrsoversikt kan
nevnes:

• Valdres takshingel

• Bunnledninger (rør som ligger i
betongplate innenfor ringmur fram til
toalett, sluker osv.).

• Inntaksskap og kabel mellom inntak og
sikringsskap.

• Takstige.
• Vinduer iht. tegning. 2-lag energiglass,
standard farge grå inne/ute NCS S
7502-Y. Vinduer med gjennomgående
sprosser.
• Takrenner i sort stål.
• Tinde ytterdør m/vindu, malt grå.
• Utebod har Tinde boddør u/vindu,
malt grå.
• Terrasse leveres der det er vist på
tegninger med rekkverk.
• Isolasjon 25 cm i tak, 20 cm yttervegg
og 10 cm i innervegger.
• Innvendige furupanel fra Moelven: 13
mm Sprekkpanel på vegger og himling,
beiset i fargen Morgendis.
• Tidløs listverk beiset i Morgendis.
• Furu 3-speils innerdører, beiset grå
NCS S 7502-Y.
• Kjøkken fra Sigdal Kjøkken av typen
Squarei skifer-grå med Eik laminat
benkeplate og Slimline kjøkkenventilator. Hvitevarer medfølger.

• Rette slagdører i dusjnisje evnt. dusjnisjedør (iht. tegning) med dusjgarnityr.
• Vegghengt toalett med innebygd
sisterne.
• Unidrainsluk på bad.
• Baderomsinnredning m/skuffer hvit,
porselensvask og speil.
• Innredning med vask og speilskap
leveres det det er separat WC rom.
• Varmtvannsbereder 200 liter.
• 1-greps blandebatterier på kjøkken,
bad og evnt. andre våtrom.
• Opplegg for tilkobling av kjøkkenbenk
m/ 1-greps benkebatteri med høy
tut, samt opplegg for tilkobling av
oppvaskmaskin.
• Lekkasjesikring/vannstoppeventil.

Murer, Flis, pipe og ildsted
• Peisovn Duo 5 DV m/glassplate
montert på sort stålpipe.
• Flislagt gulv i vindfang med 30x60cm
flis.
• Flislagt gulv på bad med 30 x 60 fliser.
Ved eget WC-rom og badstue leveres
det også 30x60 cm flis.
• Flislagt vegg i dusjhjørne på bad med
30x60 cm flis.

Tomteverdi (tomt 47): 490 000,–

• Har hytta eget vaskerom, innvendig
bod eller sportsbod leveres det med
30x30 cm flis.

• Sikringsskap m/overbelastningsvern,
jordfeilautomater og overspenningsvern.
• EL-punkter (iht. NEK 400).
• Varmekabler med termostat og føler i
vindfang og våtrom.
• Strømforsyning til seriekoblet
røkvarslere m/backup batteri.
• Astrour-styrte utelamper.
• Downlights leveres i vindfang og bad.
Om hytta har WC og gang i tillegg
leveres det også downlights her.
• Taklamper leveres i soverom. For de
hyttene som har vaskerom og bod,
leveres det taklamper her.
• Panelovner, stikkontakter, komfyrvakt og badstuovn leveres i tråd med
tegning.
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Diverse kostnader
Kostnader drift pr år (pris inkl. mva)

Pris

Abonnement vann

kr

2 138

Abonnement avløp

kr

2 023

Leie av vannmåler

kr

425

Forbruk vann

pr. m3

kr

20,11

Forbruk avløp

pr. m3

kr

30,36

Renovasjon fra HRA

kr

1 488

Feiing

kr

437

Eiendomsskatt (taksering)

ca. kr

1 000

Serviceavgift til BTA

ca. kr

4 500

Tilleggsbrøyting på tomta

ca. kr

1 000

Selger tar forbehold om endringer i omkostninger og avgifter.
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Interessert?
Vil du vite mer om Lygna?
Ta kontakt med oss for en hyggelig hytteprat.

Tindehytter.no

Wenche Stenhaug
Hyttekonsulent

Nina Haverstad
Hyttekonsulent

Olav Struksnæs

Salgsansvarlig Lygna Hyttegrender

wenche.stenhaug@tindehytter.no

nina.haverstad@tindehytter.no

olav@b-t-a.no

+47 459 08 155

+47 922 20 258

+47 415 36 000

