Sunnalandsstraumen, Bokn
Ferdig prosjektert hytte

Øya Vestre Bokn ligger i Bokn kommune på nordsiden av Boknafjorden. Her skal det
bygges 12 hytter ved Sunnalandsstraumen, som er en lun perle omkranset av vakker
"sørlandsnatur". Beliggenheten ganske flatt i terrenget gir solrike tomter året rundt.
Det er flere hyttemodeller å velge mellom. Du kan kjøpe tomt og byggesett og selv
sørge for at hytten blir oppført – eller få hytten levert fiks ferdig med nøkkel i døren.
Selveiertomter med mulighet for båtplass
I et attraktivt terreng for ferie og fritid – med flott utsikt og sjøen som nærmeste nabo
– er byggeprosessen nå i gang. Hyttene kan ha et bruksareal på 90 kvm og hems i
tillegg. Selvsagt har hyttene innlagt vann, avløp, strøm og fiber. I tillegg kan det
oppføres bod på 8 kvm.

Hytten kan 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

•

Mulighet for båtplass

•

Fiber

Hovedetasje

Ellers ferdig utvendig og klar
til egeninnsats.

Pris fra: 1 990 000,-

Med forbehold om trykkfeil.

Offentlige gebyrer og tilknytningsavgifter kommer i tillegg.

Hems

Haugesund

Sunnalandsstraumen,
Bokn

Stavanger

Bil til/fra Sunnalandsstraumen, Bokn

Slik kommer du frem til hyttefeltet

Stavanger

Fra sør: 15 min. kjøring fra Arsvågen. Kjør en lokal vei til
venstre 1 km. etter ferjeleiet – til Fv 891, og følg skilting
til Loten/Loden. Fra nord: Over på Vestre Bokn tar du
første vei til høyre (Fv 890) – og så første vei til venstre
(Fv 891) til Loten/Loden. Parkeringsplassen for
hyttefeltet er like ved Lodavegen 585.

1t 30 min

Kristiansand 4t 50 min
Haugesund

45 min

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