
PROSJEKTERT ÅLHYTTE PÅ SJØGARDEN, AVERØY 

57 M2 1000 M2 TOMT SJØGARDEN Kr. 1,980,000 

Ålhytte C 35 

TOMT/UTSIKT 

• Dramatisk utsikt, med Romsdalstinder i ryggen og 
skjærgården rett forut. 

• Fantastiske muligheter for båtliv og fiske. Et 
eldorado for padling. 

• Her kan du trekke middagen rett opp av havet etter 

morgenkaffen for deretter å rangle på majestetiske 
tinder før middagen inntas. 

• Lett tilgjengelig, langs Atlanterhavsveien, en halvtime 
fra Kristiansund, ca en time fra Molde. 

PROSJEKTERT ÅLHYTTE PÅ SJØGARDEN AVERØY

Ålhytte C35

TOMTEUTSIKT

57 M2 TOMT 16, 1000 M2 SJØGARDEN Kr. 1.980 000,-

• Dramatisk utsikt, med Romsdalstinder i ryggen og  
    skjærgården rett forut. 

• Fantastiske muligheter for båtliv og fiske.  
   Et eldorado for padling!

• Her kan du trekke middagen rett opp av havet etter   
   morgenkaffen for deretter å rangle på majestetiske  
   tinder før middagen inntas. 

• Lett tilgjengelig, langs Atlanterhavsveien, en halvtime 
    fra Kristiansund, ca en time fra Molde.
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OMRÅDET SJØGARDEN 
Tomta ligger ca 100 meter fra 
sjøen. Fantastisk utsikt utover 
skjærgården og den dramatiske 
skipsleia. Området rammes inn av 
fjell, som innbyr til både 
tinderangling og lettere turer så vel 
sommer som vinter. Eiendommen 
er åpen, meget solrik og har 
fantastisk utsikt over både hav og 
fjell.
Sjøgarden ligger i et variert 
jordbrukslandskap og kan skilte 
med et uvanlig variert dyreliv. Få 
km til butikk og innen gåavstand 
finner du Sjøgarden bad og 
fritidssenter. Dette er et 
rekreasjonsanlegg med basseng 

og velværeanlegg som også tilbyr 
trimmuligheter, minigolf og ballspill. 
Tomt, grunnarbeid og 
fundamentering: 
Tomten er på ca 1000 m2, har 
helårsvei og er tilknyttet vann, 
avløp og strøm. Grunnarbeidet 
inkluderer utgraving av tomt og 
fundamentering, her støpt såle. 

Hytteleveransen:
Hytta leveres ferdig innredet med 
alt fra bad/kjøkkeninnredning til 
stoler, sofabenk, bord, senger, 
skap og hyller.  

Strøm, vann og avløp: 
El og VVS leveres komplett med  

rør, avløp, dusj, toalett, servanter 
og armatur. El-installasjoner 
inkluderer hovedinntak, 
hovedtavle, alle nødvendige kurser 
og jordsikringer, samt 
varmekabler.  

Peisovn, mur og flis: 
Leveres Scan 50 peisovn m/isolert 
stålpipe. Flis og varmekabler i 
entre/gang og bad. Ålhytta leveres 
ferdig montert i henhold til 
standard beskrivelse. 

Pris i dette prospekt er basert på 
indeks pr april 2012. 

t

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

OMRÅDET SJØGARDEN

Tomta ligger ca 100 meter fra
sjøen. Fantastisk utsikt utover
skjærgården og den dramatiske
skipsleia. Området rammes inn  
av fjell, som innbyr til både tinde- 
rangling og lettere turer så vel
sommer som vinter. Eiendommen
er åpen, meget solrik og har
fantastisk utsikt over både hav  
og fjell.

Sjøgarden ligger i et variert
jordbrukslandskap og kan skilte
med et uvanlig variert dyreliv. Få
km til butikk og innen gåavstand
finner du Sjøgarden bad og
fritidssenter. Dette er et rekreasjons-

anlegg med basseng og velvære- 
anlegg som også tilbyr trimmulig-
heter, minigolf og ballspill.

Tomt, grunnarbeid og
fundamentering:
Tomten er på ca 1000 m2, har
helårsvei og er tilknyttet vann,
avløp og strøm. Grunnarbeidet
inkluderer utgraving av tomt og
fundamentering, her støpt såle.

Hytteleveransen:
Hytta leveres ferdig innredet med
alt fra bad/kjøkkeninnredning til
stoler, sofabenk, bord, senger,
skap og hyller.

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

Peisovn, mur og flis:
Leveres Scan 50 peisovn m/isolert
stålpipe. Flis og varmekabler i
entre/gang og bad. Ålhytta leveres
ferdig montert i henhold til
standard beskrivelse.

Pris i dette prospekt er basert på
indeks pr februar 2017.

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

Fra Molde: Kjør mot Averøy på Rv64. Etter å ha passert Atlanterhavsvegen, ta til venstre i veikrysset ved Hydro/ 
Texaco stasjonen og kjør 4,7 km langs Rv64 til veikrysset på Hoset. Ta til venstre mot Langøy og kjør ca 3 km. Ta til 
høyre mot Fladset og kjør ca 2 km til du ser neste skilt: Ålhytta Du er nå kommet fram til Sjøgarden.

Fra Kristiansund: Kjør mot Averøy på Rv64. Etter å ha passert kommunesenteret Bruhagen, fortsett langs Rv64 til 
veikrysset på  Hoset. Ta til høyre mot Langøy og kjør ca 3 km. Ta til høyre mot Fladset og kjør ca 2 km til du ser neste 
skilt: Ålhytta. Du er nå kommet fram til Sjøgarden.

Vi tar deg gjerne med på visning på Sjøgarden.

FØLG OSS PÅ NETTET 
Følg oss på Facebook/aalhytta.com eller les mer om Ålhytta på våre nettsider aalhytta.no

NÆROMRÅDE

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

Ålhytta AS - Adr: Ylivegen 16 - 3580 Ål - Tel: +47 32 08 60 50 - Faks: +47 32 08 60 51 - E-post: post@aalhytta.no - www.aalhytta.no


