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Vakkert 
og variert

Villroa hytteområde finner du 
i vakre omgivelser nord i Trysil 
ved Bittermarka. Her strekker 
skog, fjellvidder og villmark seg 
milevis  nord- og østover.
I dette flotte hytteområdet ligger alt til rette for et
godt hytteliv. Med naturen og villmarka like uten-
for hyttedøra er Villroa det perfekte utgangspunkt
for friluftsliv og aktivitet hele året.

I vinterhalvåret er området kjent for milevis med
velpreparerte og godt merkede skiløyper i et inn-
bydende fjell- og fjellskogterreng. Om sommeren 
og høsten kan du ferdes i den samme fjellpregede 
naturen som er godt tilrettelagt for både sykling 
og vandring. Det varierte terrenget innbyr til bær-
plukking, kanopadling, fisking eller kanskje en tur 
på jakt. I nærheten av Villroa finnes seterområder 
og gardsbruk med dyr, gardsmeieri og kulturmin-
ner fra både steinalder og nyere tider. Disse sever-
dighetene venter bare på å bli oppdaget.

Området er godt egnet for aktiviteter for hele
familien, og er en spennende helårsdestinasjon 
for de som søker den genuine hytte- og natur-
opplevelsen. Det er heller ikke lange veien til 
Trysilfjellet med golfbane og Norges største 
alpinanlegg.

«...dette er mitt pusterom, 
mitt fristed. Her kan vi få 
lov til bare å være...»

- Hytteeier i Villroa - 

Vi hjelper deg å holde orden på økonomien 
og skape bedre inntjening.

Autorisert regnskapsførerselskap

Storvegen 13, 2420 Trysil
Telefon: 62 45 57 77 • Faks: 62 45 57 88



Den virkelige
hyttedrømmen

Kun tre timer fra Oslo kan du
virkeliggjøre drømmen om en
hytte du og din familie kan ha
glede av i generasjoner.
I Villroa kan du få en idyllisk
tomt med gode solforhold og
fantastisk utsikt.
Vi tilbyr romslige og lett tilgjengelige hytte-
tomter for deg som ønsker en helårshytte.
Her kan du oppfylle drømmen om en hytte i et
tradisjonsrikt og veletablert hytteområde.

De rundt 1,5 mål store hyttetomtene ligger
solvendt ca 850 meter over havet. Alle tomter er
tilrettelagt for parkering, strøm og vann.

I Villroa får du ikke bare kjøpt flotte byggeklare 
tomter i et attraktivt hytteområde. Vi kan også 
hjelpe deg med hele byggeprosjektet frem til 
nøkkelferdig hytte gjennom godt etablerte og 
anerkjente hytteprodusenter.

Skal vi ta en hytteprat?

412 28 322
post@villroa.no

villroa.no
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TRYSILS STØRSTE MØBELFORRETNING

Møbler • Madrasser • Senger • Tepper
Garderober • Interiør • Lamper

Tlf. 62 45 14 40 • www.fagmobler.no/trysil

BJØRN
BAASTAD A

S

Graving - Massetransport
2420 Trysil • Tlf. 901 11 628

    Takstingeniør

Arild Lund
Bergeveien 91, 2420 Trysil

Tlf. 905 87 375
E-post: post@arild-lund.no • www.arild-lund.no

Ingeniør, byggmester og godjenning for ansvarsrett i:
SØK, PRO, UTF og kontroll.

Byggesøknader prosjekteringer inkl. avløspanlegg

Godkjent takstingeniør i NITO TAKST innen:
Bolig/hytter - Næringsbygg - Landbruk

Skade - Tilstandsrapport - Skjønn

Erland Svingen
MASKINHOLDER

Vestbyvegen 1671, 2420 Trysil - ersvinge@bbnett.no - Mobil: 92 22 07 63 

Vi kan hjelpe deg med alt 
innen grunn og terrengarbeider

• Tomtegraving
• Masseforflyttning
• Pigging
• Vei 
• Vann og avløp
• Steinmur

Flendalen Sameieskog ANS

Ring oss: 412 28 322 
Mail oss: post@villroa.no

villroa.no


