
Side 1

ÅDNER AM FJELLGREND
ØVERST I SIRDAL



Side 2

Med praktfull vestvendt beliggenhet i Ådneram Fjellgrend, utsikt over Troheitjønn og like 
ved Sirekrokløypa, skal Favoritthytten oppføre 16 leiligheter fordelt på fire bygg. Alle får 
lik planløsning med to etasjer og tre soverom. Disse leilighetene er glimrende for deg 
som vil ha en lettstelt fritidsbolig, og bruke maks av tiden på fjellet til å nyte livet!

Leilighetene skal skille seg ut fra mye annet du har sett av denne typen leiligheter 
tidligere. Her skal man få lodge- og hyttefølelse, og det skal være høy kvalitet. For 
å oppnå denne stemningen skal det brukes lune material- og fargevalg, solide gulv, 
vedovn og gjennomtenkt belysning.

16 flotte leiligheter ved Troheiknuten og Sirekroksløypa



Side 3

Få orkesterplass til synet av vinter, 
vår, sommer og høst i fjellet.



Side 4

Noe å glede seg til!



Side 5



Side 6
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Første etasje Andre etasje

1 2 3 4

Planløsning med alt
du trenger

92 m2 BRA + ski og smørebod  |  3 sov. 

De 16 leilighetene fordeles på fire bygg, og alle får 
lik planløsning med to etasjer. I første etasje ligger de 
tre soverommene, bad/vask og gang med plass til god 

garderobe og mange knagger. I andre etasje kom-
mer en åpen stue/kjøkken-løsning hvor det er høyt 

under taket med solide bjelker og mønt himling. Alle 
leiligheter får også balkong og det blir lagringsplass i 

utvendig bod og bod under trapp.
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Sirekrokløypa

Troheitjønn

Parkering Parkering
med lademulighet 

for el-bil

Parkering

Situasjonskart

A-1, A-2 ca. 690 moh.
A-3, A-4 ca. 691 moh.
B-1, B-2 ca. 691 moh.
B-3, B-4 ca. 690 moh.
C-1, C-2 ca. 689 moh.
C-3, C-4 ca. 688 moh.
D-1, D-2 ca. 685 moh.
D-3, D-4 ca. 684 moh.

Meter over havet:

ca. 683 moh.



Side 8

Troheitjønn

Bergetjønn
Nye leiligheterSirekrokløypa

Ådneram
skitrekk

Til 
fjellheisen

Forenklet reguleringsplan 
(endringer må påregnes)

Hytter felt 1

Hytter felt 2 Hytter felt 3



Side 15

1) Nye leiligheter i

    Ådneram Fjellgrend

2) Ådneram skitrekk

3) Ådneram turistforeninghytte

4) Fjellbutikken

Ro
m

ar
stj

øn
n

Troheitjønn

Bergetjønn

Fv 971

Fv 971

Ådneram

Suleskard-
tunet

Ådneram
Fjellgrend

Suleskard
Fjellgård

Nye leiligheter
i Ådneram Fjellgrend

Fjellbutikken

Ådneram skitrekk

Ådneram
turistforeningshytte

Frikvarteret/
speiderhytte



Side 16

favoritthytten.no

Kontakt megler Espen Eide 
93 04 03 00  |  ee@eie.no

Kontakt megler Rune Larsen
 93 04 49 00  |  rla@eie.no




