Hyttedrømmen kan
oppfylles her:
 helårsvei, bilvei helt fram til tomta
 med moderne grønne strøm-, vannog avløpsløsninger
 drikkevann fra vannposter eller ved
hytteveggen.
 rimelig og variert tomtetilbud, store
og små
 oppkjørte skiløyper

Rødvola Utmarkslag SA
Unset, Rendalen

Hyttefelt beliggende ca 600 m.o.h. like ovenfor Unset
i Rendalen med lyse og solrike tomter til salgs. Flotte
friluftsmuligheter hele året!
Tomtene er ferdig oppmålte, i alt 48 tomter. Det kan
bygges én boenhet og ett uthus på hver tomt med til
sammen 150 m2 grunnflate.
Et rimelig og bygdenært alternativ, og fantastiske
naturområder!
Avstand fra Oslo 280 km, Elverum 145 km og
Trondheim 230 km.

Rødvola
Hyttefelt

 gode tur-, jakt- og fiskemuligheter
 attraksjoner og kulturtilbud i kommunen og regionen verdt et besøk

-noe for deg?

Rødvola Utmarkslag SA
Utsikt mot Sølen fra toppen av Rødvola

Unset
2485 Rendalen
Kontakt:
Stein Ola Undset
Odd Romenstad
Mari Holien

tlf. 905 64 347
tlf. 900 77 356
tlf. 900 64 685

Om Rødvola hyttefelt
Tomtene:

Aktiviteter:

Selveiertomter, tomtestørrelse fra
1100m2 til 2600m2.

Flott turterreng, sommer som vinter. Kort
vei til Rendalen Østfjells viddelandskap og
seterdaler.

Totalt byggeareal på tomtene er 150m2.

Milevis med skogs- og fjellveier for vandring, ridning og sykling. Merkede stier
innover fjellet. Oppkjørt skiløype fra
hyttefeltet tilknyttet løypenettet i Rendalen Østfjell.

Priser fra kr. 100.000,- til 130.000,Årlig avgift for vei/brøyting og løypekjøring. I tillegg kommer kommunal
renovasjonsavgift.

Bær kan plukkes praktisk talt utenfor
hyttedøra.

Helårsvei frem til tomta.
Drikkevann fra vannposter i hytteområdet, vann kan også føres frem til
tomta.

Gode og varierte jakttilbud i nærområdet,
det selges jaktkort på hjort, rådyr, hare,
skogsfugl og rype.

Området er regulert for hyttebygging.
Tomtene er ferdig oppmålte, offentlige
avgifter i forbindelse med salg og fradeling vil komme i tillegg til salgspris.

Fine muligheter for fiske i Unsetåa/
Renavassdraget og Rendalen Østfjell. Se
forøvrig www.jaktspot.no og fishspot.no
Kort vei til Femundløpet sin løype og
sjekkpunkt Søvollen.

Om du er ute etter en enklere, naturnær
og miljøvennlig hytte i et stille og lite
trafikkert område kan dette være ideelt
for deg.

Rødvola Utmarkslag SA

Visning etter avtale eller ved selvsyn.
Se bilder og mer info om oss på
https://www.facebook.com/
rodvolahyttefelt
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