
Friisvegen hyttegrend,
Måsåplassen på Ringebufjellet

3 hytter kommer for salg



En liten time nord for Lillehammer finner du Måsåplassen på Ringebufjellet.
Et trivelig hyttetun hvor vi nå bygger 3 topp moderne hytter med god standard.
Hyttene ligger lunt til i skoggrensa, med utsikt og kort vei til snaufjellet rett ved
Friisvegen turistsenter og idyllisk til ved det populære fiskevannet, «Måsåtjønnet». Med
nærhet til alle servicefasiliteter (butikk, kafé, kiosk osv.) og trivelige naboer er dette
stedet for å senke skuldrene, puste ut etter en travel hverdag, fyre i peisen og bare
nyte livet.

Med et stabilt og godt innlandsklima ligger hyttene perfekt til for en rekke
friluftsaktiviteter såvel sommer som vinter. Perfekte langrennsløyper, meget stabile
snøforhold, jakt, fiske, sykling, og mye mye mer! Ønsker familien mer fart en dag så tar
det kun en liten halvtime med bil, og du er i Norges alpinmekka «Kvitfjell».

Alle hyttene har en praktisk og gjennomtenkt romløsning, med en lekker og luftig stue
med åpen kjøkkenløsning, to gode soverom med skapplass og en stor hems. Alt en
familie trenger under ett tak.
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Hytten leveres nøkkelferdig
med god standard:

• BRA 70 m² (BYA 88 m²)

• Hems 28,4 m²

• Parkett

• Bad med varmekabler og
fliser på gulv

• Praktisk kjøkken

• Mye lagring

• Gode solforhold

• 2 parkeringsplasser

Hems

Hovedetasje

Pris: 3 490 000,-
Offentlige gebyrer og tilknytnings-
avgifter kommer i tillegg.

Hyttene vil være tilknyttet et selveiersameie som gjør at alle tjenester i forhold til
vei, brøyting, gressklipping, søppeltømming osv. er tilrettelagt på en slik måte at
det ikke vil innebære noen bekymringer for den enkelte. Det vil ligge en
utleieklausul på hver hytte som vil kunne bli sikret via Friisvegen Turistsenter og
som kan gi muligheter til utleieinntekter når man ikke benytter hytten selv.
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Drømmehytten
Bygg Engros AS
Opstadveien 10
4330 Ålgård

Tlf: 51 61 75 50
E-post: post@drommehytten.no
salg@drommehytten.no
Tlf: 450 43 163 (Grunneier)

Beliggenhet:

3 timer og 20 min fra Oslo.

1 time fra Lillehammer.

15 minutter fra Ringebu ved E6.

Bil / Buss Tog Ringebu st.

Oslo 3t 20min 2t 50min

Trondheim 4t 20min 3t 50min

Ålesund 4t 25min —

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

← Ringebu stasjon
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