
12 HYTTER TIL SALGS FRA KR 2.490.000,-

Selges nøkkelferdig med tomt, innredning 
og møbelpakke for utleie

– ditt aktive hytteområde



VI ÅPNER NÅ FOR SALG AV FURUTANGEN HYTTETUN 
Prosjektet består av 12 komplette hytter med beliggenhet 

direkte til alpinanlegg, langrennsløyper, 

treningsfasiliteter, kafé/restaurant 

og selskaps- og møtelokaler

OM HYTTENE 
• Spesialutgave fra Familiehytta i to utgaver med hhv 3 eller 4 soverom 
• Selveiertomt 
• Varmekabler og flis på alle gulvflater unntatt soverom 
• Inntil 2 bad, utvendig bod 
• Komplette hytter med kjøkken, hvitevarer, bad, vv bereder med mer 
• Ferdig overflatebehandlet ute og inne 
• God garderobeplass og tørkeskap 
• Ladestasjon for elbil 
• Møbelpakke for utleie 
 

FREMDRIFT 
Hyttene legges i markedet for salg fra 1. januar 2020. Prosjektet vil realiseres uavhengig av antall solgte enheter, 
og vi forventer byggestart i prosjektet våren 2020 og med overlevering av hytter fra ca 1.10.2020. 
  

PRIS 
Hyttene vil selges komplett nøkkelferdig og med overtakelse klar for bruk. Det vil ikke være behov for oppfølging eller 
koordinering fra kjøper i oppføringsprosessen. Selger vil være Furutangen Hyttetun AS (us), et datterselskap av 
Furutangen AS. Kontrakt og oppgjør vil administreres av Aktiv Eiendom avdeling Elverum AS v/Marius Norum. 
Priser fra kr 2.490.000 – 2.990.000,- komplett for hytte, tomt og beskrivelse som ovenfor. 
 

MØBELPAKKE 
Alle hytter i dette prosjektet som selges med parallelt inngått utleieavtale med Furutangen, vil leveres med en møbel- 
og interiørpakke til en verdi av kr 100.000,- 
  

KONTAKT 
Kontakt Jan Skogheim på jan@furutangen.no eller tlf 90 99 51 99 for nærmere opplysninger om prosjektet, prisliste  
og ledige enheter. 
  

– ditt aktive hytteområde



UTLEIE 
Hyttene selges primært med tanke på å være en 
investeringsmulighet for utleie. Fra første halvår 
etableres en ny utleieordning på Furutangen hvor disse 
enhetene vil inngå. Det etableres en utvidet satsing mot 
selskaper, arrangement, firmaer, idrettssamlinger og 
ferie/fritid med aktiv markedsføring og et godt organisert 
opplegg for administrasjon og praktisk håndtering. 
  
Selskaper/arrangement 
Gjennom våre fasiliteter på Mattisstua og Gamle Furu-
tangen, kan vi tilby moderne og stilfulle omgivelser for 
de fleste typer arrangement for private og firmaer. Vi 
har på plass dyktige medarbeidere på kjøkken, servering 
og arrangementsledelse som kan tilpasse og gjennom-
føre arrangementer for inntil 100 gjester. 
  
Idrettsgrupper 
Vi har de siste årene gjort store grep for å legge til 
rette for aktive grupper for trening og idrett. De nye 
hyttene vil ha en perfekt beliggenhet med gangavstand 
til en rekke muligheter for ski, sykling, løp med mer. 
Fra høst 2020 planlegges bygging av et rom med muligheter for styrke- og balansetrening. 
  
Økonomi utleie 
Vi tilbyr som utgangspunkt en avtale hvor hyttene leies ut gjennom Furutangen i inntil 5 år. Hvor stor grad av utleie 
den enkelte ønsker gjennom oss kan avtales individuelt, men ved full utleie anslår vi en estimert inntekt til eier på 
ca kr 90.-100.000,- etter provisjon/utleieomkostninger. 
 
Konkurransedyktig finansiering 
Gjennom vårt samarbeid ned Nordea avd.Trysil, kan vi formidle 
kontakt for finansiering av hytter forutsatt 15 % egenkapital samt mulighet for fullfinansiering gjennom 
tilleggspant i annen eiendom.
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www.furutangen.no 
jan@furutangen.no • 909 95199
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