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Hamn i Senja

På yttersia av Norges mest fascinerende øy, Senja, finner
du et naturlandskap du ikke har sett maken til og et
kystmiljø du vil lengte tilbake til—igjen og igjen. Hamn i
Senja er et slikt sted som du taper hjertet ditt til.
HAMN I SENJA

KONFERANSEROM

ble åpnet i sin nye drakt forsommeren 2008,
et tradisjonsrikt sted nennsomt omskapt til
et moderne og komfortabelt fristed for
avslappende ferie, feiring, store og små
arrangementer og spennende opplevelser.

Topp moderne lokaler og fasiliteter med
kapasitet fra 12-180 personer.

ET KOMPLETT REISELIVSANLEGG
med appell til både det norske og det
internasjonale markedet er det blitt. Hamn i
Senja har etter nyåpningen blitt lagt merke
til; oppmerksomheten har vært omfattende
og vidspredd. Vi som kjenner stedet
skjønner det godt, for oss er det naturlig,
men det gleder spesielt når også andre og
meget godt vante kritikere deler vår
entusiasme. Mange er de som blir lengre
enn planlagt…Så er da også Hamn i Senja
ett av de 25 utvalgte reisemål anbefalt av
visitinorway.no
DU ER VELKOMMEN TIL
å prøve oss ut. I Hamn ﬁnner du overnattingsmuligheter i rom og leiligheter med
moderne fasiliteter og god komfort. Totalt
29 leiligheter med til sammen 66 rom.

STORBRYGGA SPISERI
med kapasitet på opptil 125 personer.
Utenom hovedsesong er spiseriet åpent på
bestilling for selskaper, konferanser mm.
Servering ute på kaia i sommersesongen.
COGNACSALONGEN
en avslappende oase med historisk sus.
Kapasitet opp til ca 30 personer.
FYRLØKTA
360º panoramautsikt mot midnattsol,
nordlys og skiftende atmosfære og arktisk
lyssetting. Kapasitet opp til ca. 25 personer.

Fra Storbrygga Spiseri

BADESJARKEN
verdens første hot-tub i en båt på land.
Kombinér med badstu og en dukkert i det
friske Atlanterhavet.

Men vi har mer å by på…

Nevnte vi at Cognacsalongen er en oase…?

På kaia er været alltid godt

Den foran ble tatt på land…

Dagens fangst i Sjarken
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Ro eller spenning—valget er ditt

…uansett sesong

Klar for “bodyrafting”

Strandhugg neste

Matauk

På vei til Straumen

Dramatiske Senjahopen

Skarven lar måsen være konge på haugen

Til Hamn kommer man tilbake—og alle er velkomne…
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Vanligvis er de for store for bildet…

Bebyggelsesplan og
tomtenummer

3.9$

TEGNFORKLARING
Område for fritidsbebyggelse
Friluftsområde
Kjørevei og biloppstillingsplass
Gangvei (stedvis kjørbar)
Midnattsola over BergsPorden blir nærmeste nabo

Omtrentlig tomteplassering
Reguleringsgrenser

TA KONTAKT FOR VISNING ELLER MER INFORMASJON
Tlf:
+47 9540 1111
E-post: eiendom@hamnisenja.no
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Priser

TOMT NR. – GNR/BNR

AREAL

PRIS

3.0 a + b (gnr/bnr tildeles ved salg)
3.1 -17/69

ca 2500 m2
952 m2

780 000
480 000

713 m2

3.2 -17/70
3.3 -17/61
3.4 -17/67
3.6 a) -17/72

ca 1 800 m2 *)

530 000
Solgt
Solgt
Solgt

3.6 b)-17/72
3.7 (gnr/bnr tildeles ved salg)
3.8 (gnr/bnr tildeles ved salg)

ca 1 200 m2 *)
ca 1300 m2
ca 1300 m2

Solgt
Solgt
490 000

3.9 (gnr/bnr tildeles ved salg)

ca 1000 m2

Solgt

STRØM
Det er utført fremføring strøm til
hyttefeltet. Anleggsbidrag tilkommer.

økonomisk gunstig å samordne avløp/
utslipp med nabotomt. Alternativt kan 3kammer slamavskiller normalt benyttes.

TILKNYTNING VANN

FIBER

Prisene for hyttetomtene inkluderer
fremlegging av vanntilførsel i sjø, og
kjøper kan koble seg til vannledning som
selger fører frem til sjøkanten nær
tomten. Fremtidig vedlikehold av
tilknytningsledning for vann blir
organisert i felleskap/sameieforening
mellom de hytte-eierne som deler
vannledning. Tilknytningsavgift til Berg
Kommune må betales av kjøper når/hvis
kjøper ønsker å koble seg til kommunalt
vannverk. Se regulativ på hjemmesiden
til Berg Kommune;
www.bergkommune.no.

Dersom det ønskes ﬁbertilknytning kan
dette avtales med egen leverandør, som
har tilknytningspunkt for ﬁber i nærheten
av tomten.

VEI
Det er opparbeidet adkomstvei frem til
alle tomter. Det blir tinglyst vegrett for
hver tomt, og fremtidig vedlikehold av
adkomstveier blir organisert i felleskap/
sameieforening mellom hytte-eierne.
PARKERING
Det er avsatt minimum 1 fast
parkeringsplass til hver tomt på p-plass
ved avkjøring til tomtene ved riksveien.
Resterende p-plasser på
avkjøringsområdet blir felles tilleggs-/
gjesteparkering. Det er dessuten mulig å
parkere ved/på hver hyttetomt, der det er
plass.
REGULERINGSBESTEMMELSER
Gjeldende reguleringsbestemmelser
sendes etter forespørsel til selger.

AVLØP
Berg Kommune har godkjent bruk av
utslipp i sjø kombinert med
pumpekvern, og det er opp til kjøper å
velge og ordne avløp. Der det ligger til
rette for det vil det være naturlig og
KONTAKT OSS PÅ EIENDOM@HAMNISENJA.NO, ELLER 9540 1111 FOR MER INFORMASJON.
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Hyttetomter
Indre Hamn
HAMN HOLDING AS
KJØPETILBUD (fast pris)
Kjøpetilbud på hyttetomt i Indre Hamn, i hht medfølgende tomteplan.
Undertegnede inngir herved følgende kjøpetilbud på følgende tomter:
Tomt nr.: ___________

Pris kr. : _____________________

Tomt nr.: ___________

Pris kr. : _____________________

I tillegg til kjøpesummen betaler jeg omkostninger, som oﬀentlige gebyrer til staten - dokumentavgift 2,5% av tomteverdi, tinglysning av
skjøte og panteobligasjoner og eventuelt andre omkostninger som pålegges av myndighetene i forbindelse med kjøpet.
Budet står ved makt frem til : ________________________
FINANSIERINGSPLAN
Egenkapital:

kr. :

Lån i :

Referanse:

kr. :

Lån i :

Referanse:

kr. :

Sum Finansiering :

kr. :

EVENTUELLE FORBEHOLD/BETINGELSER:

Undertegnede er inneforstått med at budet er bindende for budgiver så snart det er kommet til selgers kunnskap. Når budet er akseptert
av selger, gjelder det som foreløpig kontrakt, bindende for begge parter.
Navn: _______________________________
Navn: _______________________________
Adresse: _____________________________

F.nr/org.nr: ________________________
F.nr/org.nr: ________________________
Postnr: _________ Sted: ____________

__________________________, den ____/____ ___________
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I samarbeid med Rana Hytta kan vi tilby ferdig oppsatt
hytte, eller byggesett om det er ønskelig
Slik kan din hyttedrøm bli

Hyttebildene er hyttetomt med innretusjert hytte

HYTTE I NORD-NORGES MEST ATTRAKTIVE KYSTMILJØ
8 hyttetomter med suveren beliggenhet og med storhavet som nærmeste nabo
i ett av nordnorges mest attraktive kystområde, er nå til salgs.
En hyttedrøm de fleste trodde var uoppnåelig kan nå bli din virkelighet.
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Båtplass

DU HAR MULIGHET FOR Å FÅ DIN EGEN FASTE
BÅTPLASS I HAMN I SENJA.
Det er bygget ny båthavn i Hamn i Senja, og vi kan tilly deg båtplass i den nye
småbåthavna; en ideell kombinasjon for hytteiere (med forheold om ledige plasser)
Båtplasser med størrelse fra 2,5 til 4,5 meter bredde.
Kontakt oss for mer informasjon og pristilbud.

Flyteanlegg ved molo — 30 plasser med bredde 2,5 til 4,5 meter
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