
Sørlandsdrømmen for folk flest



Drømmen om en fritidsbolig for folk flest
Det er ikke vanskelig å bygge dyrt og eksklusivt. Det som 
er virkelig utfordrende er å bygge solide, funksjonelle og 
spennende fritidsboliger, og samtidig holde kostnadene 
nede på et folkelig nivå. I tillegg har vi gjort det ekstra 
vanskelig for oss selv, når vi også har tatt mål av oss å 
bruke materialer som er tilnærmet vedlikeholdsfrie. For i 
en hektisk hverdag, synes vi det er viktig at du kan bruke 
fritiden din til rekreasjon, og slippe å ha vedlikeholds-
spøkelset hengende over deg når du endelig har noen 
verdifulle fridager til disposisjon. Sånn ønsker vi å ha det 
selv, i hvertfall. 

Arkitekttegnede sommerdrømmer 
Beklager, her er det ingen smårutete sørlandshus-kopier. 
Vi har valgt å utfordre en av landsdelens mest moderne 
arkitekter, Even Olaisen ved A7 Arkitekter i Arendal, og gitt 
ham i oppdrag å omsette våre tanker og idéer til spennende 
fritidsboliger. Hyttene er spesielt utformet for Øytangen, 
der vi har tatt hensyn til tomtenes topografi, innbyrdes 
beliggenhet, utsyn, sol og vindforhold. Samtidig har vi 
ønsket et formspråk som står i stil med våre tanker om 
hvordan det moderne hyttelivet leves. 

Drømmen om å ha fri, når du har fri ...  
Både vegger og tak leveres Royal-impregnert treverk 
– noe som skulle sørge for mange bekymringsløse år. 
Vindusomramningen er laget i vedlikeholdfri PVC. 

Sjøbod og egen bryggeplass på kjøpet ...  
Med sin beliggenhet ved Sørlandsleia, vil det være naturlig 
å skaffe seg en båt. Leden er lagt på innsiden av de ytterste 
øyene, slik at man kan kjøre innaskjærs helt fra Lyngør til 
Arendal. Så du trenger ikke noe stort skip, for å ha glede av 
det unike båtlivet her på Sørlands-kysten. 
Derfor følger det med en båtplass på fellesbrygge til alle 
hyttene. Du har også din egen plass i en felles sjøbod, 
der du kan låse inn fiskestengene, bensinkanna og andre 
småting du ikke gidder å dra med deg opp til hytta. Vask 
og sløyebenk hører også med, slik at du kan få gjort opp 
fangsten rett fra båten.

Ønsker du deg problemfritt vinteropplag, kan du jo rett 
og slett bare levere fra deg båten på en av marinaene i 
nærheten som tilbyr «full pakke» vinterservice.

Drømmen om Sørlandet ...
For mange lyder «Drømmen om Sørlandet» som en utopi. En tilværelse ute av rekkevidde for folk flest. For når man ser på 
hvilke priser som forlanges for selv helt enkle hytter i skjærgården, kan man jo undres ... Er verden gått helt av hengslene? 
Da vi kom over Øytangen, og så hvilket potensiale dette flotte området hadde, tenkte vi at her, her er det faktisk mulig å 
bygge slik at «Sørlandsdrømmen» kan bli tilgjengelig, selv for folk med en helt normal økonomi.



Velkommen til Norges Vakreste Skjærgård! 

Øytangen ligger lunt ved Sørlandsleia, i ly for havet, men 
likevel bare noen minutters båttur fra de ytterste skjærene, 
og de beste fiskeplassene. På fine dager kan du dra ut på 
åpent hav, dorge makrell ved Bonden, eller prøve å lure 
torsken ute ved Møkkalasset Fyr. 

Mot nord-øst ligger idylliske Lyngør, kun en kort båttur 
unna. På innsiden av Fuglø, finnes en naturlig oppvarmet 
poll med sandbunn, der ungene kan lære sine første 
svømmetak. Nærbutikk og bensin-stasjon finner du i Kilsund 
– tettstedet du passerer et par kilometer før hyttefeltet. I 
Sagesund, lenger inn i fjorden, ligger det en marina med 
serviceverksted for fritidsbåter. Og skulle du bli grepet av 
leselyst, er det kort vei videre inn til Bokbyen Tvedestrand.

Mot sør-vest strekker Sørlandsleia seg inn til Arendal, med 
sine butikker, kjøpesentra, kaféer og yrende kulturliv. 

Opplevelser i kø ...

Sommeren er best med tærne i tanga! Sånn er det bare! 
Men skulle rastløsheten ta overhånd, er det godt å vite at 
en halvtime unna kan du gå en 18-huller ved Nes Verk – et 
av Norges desidert flotteste golf-anlegg. Eller ta med deg 
ungene til Dyreparken, en snau time sørover. 

Ellers er det alltid hyggelig å kunne ta en bryggesleng i 
en av «de hvite byene», som ligger som en perlerad langs 
kysten, med sine idylliske kaféer og restauranter.

Med båt er det overraskende kort avstand mellom 
kystbyene. Med utgangspunkt i Øytangen passer det fint 
med dagsturer fra Kragerø til Lillesand og Blindleia dersom 
du har en rask dagsturbåt. 

Shopping på sørlandsk ... 

Du kan selvfølgelig ikke forvente deg det samme utvalget 
i butikker som i våre største byer, men mange blir likevel 

positivt overrasket over tilbudene som finnes. I tillegg 
ligger to av Sør-Norges største handlesentre i behagelig 
nærhet: Sørlandsparken og Ikea er naboer med sjiraffer og 
apekatter i Dyreparken, mens Stoa-området i Arendal huser 
alt fra Norges største Biltema-butikk, til alt du trenger av 
utstyr til båt, hage, sport, jernvare, jakt, fiske, barneleker, 
møbler ... og både biler og båter. 

Men hvorfor ikke heller bruke båten på handleturen? Alle 
kystbyene er jo bygd opp med utgangspunkt i handel 
sjøveien, og også i dag finner du et stort utvalg spennende 
butikker, kaféer og restauranter bare et steinkast fra 
bryggekanten.

Sørlandet om vinteren. 

Om vinteren går Sørlandet i dvale – tilsynelatende. Så hva 
gjør folk? Først og fremst så jobber de! Med shipping, olje, 
maritim industri, båtproduksjon, handel og vandel ... Og 
lader opp til neste sommer. Men fremdeles er det mye å 
gjøre, for de som ikke har gått i hi.

De fleste legger båtene på land, mange drøyer til etter 
hummersesongen, mens de mest dedikerte venter lengst 
mulig for å kunne dra «juletorsken». For det er på vinteren 
fisk og skalldyr er på sitt aller beste!  
Med vinterisolerte hytte kan du jo legge skalldyrselskapet til 
nyttårshelgen? 

Visste du forresten at Arendal Slalomklubb er en av landets 
eldste? Og at slalombakken på Vegårshei bare ligger ca 40 
minutter fra Øytangen? Til Vrådal og Gautefall bruker du en 
drøy time. På vakre Øynaheia strekker det seg kilometervis 
med nydelig oppkjørte løyper innover «hei-landskapet» som 
er så typisk for Agder. 

For den mer vågale kan det jo være spennende å «kite» 
på havisen ... For den som vet å utnytte mulighetene har 
Sørlandet overraskende mye å by på også på vinteren.

Drømmen som kan bli din.
Som sagt har vi bestrebet oss på å holde kostnadene på et nivå som skal gjøre det mulig også for folk flest å kunne realisere 
drømmen om en hytte på Sørlandet. Men uten å gå på akkord med kvaliteten. Det er faktisk svært sjeldent det legges ut 
områder som dette, som ligger så nært til havet, og som er regulert til å kunne bygge et stort antall fritidsboliger. Men det 
er dette som gjør at vi kan holde kostnadene under kontroll, for her kan man fordele vei, vann og kloakk, bredbånd og andre 
felles-kostnader på mange hytter. Og det er gode nyheter for deg, for det er dette som gjør at det er praktisk mulig å tilby 
deg all den komfort du er vant med hjemmefra, selv her ute i skjærgården, til folkelige priser. 

Vi gleder oss til å bygge din nye fritidsbolig på Sørlandet!



Lyngør: 18 minutter i 20 knop Arendal: 25 minutter i 30 knop

Lyngør

Rute til Lyngør

Sørlandsleia

Kilsund

En del av Sørlandsleia



Nes Verk Golfbane: 2,4 mil

Aktiv fritid



Egen bryggeplass



Kystkultur



Hytte F3: 107,7m2 Bra / 5 rom

© Hetland Agder



Hytte F3: Hytte for flat tomt
107,7m2 BRA / 102,8m2 P-Rom / 5 rom

© Hetland Agder



Hytte K2: 128,4 m2 Bra / 5 rom

© Hetland Agder



Hytte K2: Hytte for kupert tomt
128,4m2 BRA / 121,5m2 P-Rom / 5 rom

Hovedetasje

Underetasje

© Hetland Agder



Hytte K1: 168,5m2 Bra / 5 rom

© Hetland Agder



Hytte K1: Hytte for kupert tomt
168,5m2 BRA / 132,4m2 P-Rom / 5 rom

Hovedetasje

Underetasje

© Hetland Agder



Hytte F1: 105,5m2 Bra / 4 rom

© Hetland Agder



Hytte F1: Hytte for flat tomt
105,5m2 BRA / 105,5m2 P-Rom / 4 rom

© Hetland Agder



Hytte F2: 120,7m2 Bra / 4 rom

© Hetland Agder



Hytte F2: Hytte for flat tomt
120,7m2 BRA / 117,1m2 P-Rom / 4 rom

© Hetland Agder



Hytte F4: 75,3m2 Bra / 5 rom

© Hetland Agder



Hytte F4: Hytte for flat tomt
75,3m2 BRA / 83,7m2 P-Rom / 5 rom

© Hetland Agder







Drømmen om Sørlandet ...

Ring Hetland Agder, tlf 37 05 21 00, eller ABCenter, tlf 37 02 05 00 for flere opplysninger.


