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FAMILIEHYTTE PÅ BERSAGEL KOMMER FOR SALG 

Vår flotte familiehytte på «en haug på Bersagel med utsikt te vei og 
te vann» skal selges. Vi har familiehytten ‘par excellance’, men ikke en 
familie som vil bruke den. 

Flott beliggenhet. 

BRA 120 kvm – stor stue med utsiktsvindu, moderne kjøkken med 
oppvaskmaskin, flislagt bad med WC, dusj og vaskemaskin, ett 
kombinert soverom/stue, 3 soverom, stor hems med dør og flere 
senger, romslige boder.  

Kjørevei og egen kort sti (bratt) til strand og brygge. Rett til å 
anlegge sjøbod! 

To store terrasser (den ene helt skjermet for innsyn) – ypperlig plass 
for Jacuzzi/basseng som kan hvile på bakken, med toppen i plan med 
terrassen! 

Parkeringsplass for 5+ biler ved døren (20 minutter fra Sandnes). 

Festetomt med sjarmerende festeavgift, lang gjenværende festetid 
med rett til kjøp etter en noe kortere tid (grunneier ga tilbud om salg 
i 2014). Tomten er oppmålt (ikke punktfeste)! 

Vi forutsetter at salget går gjennom megler, som undersøker og 
verifiserer alle forhold på vanlig måte. Kjøper kan velge megler.  

Prisen er 5 millioner kroner, ferdig pruttet og som hytta er, uten 
budrunde. 

Uforbindtlig besøk etter avtale. 

 

                   
 

 

 



 

 

 
Hyttå på Bersagel, med terrassen mot syd og utsikt til Høgsfjorden og 
Aspøy. 

 
Hyttå på Bersagel, under den hvite pilen. Egen bratt, men kort, sti til 
strand og brygge (også med kjørevei) 

Egen opparbeidet 
sti - bratt men kort 
- til strandveien 



 
Utepeis i rustfritt stål og glass, under tak av glassfiberplater, med stor og 
skjermet sittegruppe der fotografen står. Den vakreste peis vi har sett, sa den 
tyske glassprodusenten! Flott og ugenert plass for Jacuzzi i bakkant av bildet. 

 

Fra stuen. Prismelysekrone med trinnløs regulering og utsikt. 



 
Fotografi fra baderom, Her er alt, unntatt badekar. Ny vaskemaskin 
omtrent der fotografen står. 

 

 

 
På den nye terrassen kan man plassere et boblebad mellom de doble 
dører fra hovedsoverom (til høyre) og stuen (til venstre). Illustrasjo-
nen er bare ment å vise muligheten for et boblebad, oppe på terrassen 
eller nedfelt i denne, på et sted hvor ingen har innsikt.  



 
Utsikt fra terrassen mot Høle. Prestebrygga ligger til høyre for 
Sunnaråsen på Ådnøy (foran endepunktet for regnbuen).  

 

 

 

 

 
Palmeøy kan følge med (skaffes)! Passet godt sommeren 2018! 


