
Prisant: Fra 1 400 000 
- 1 500 000 + omk

Vinje - Vågslid
Gamlevegen 3, 5, 9 og 11, 3895 Edland



VÅGSLID GAMLEVEGEN 3, 5, 9 OG 112

                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom
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ØyvindHasseløy
Eiendomsmegler MNEF

T: 92 06 35 07

oyvind@meglerhuset-rele.no

Øyvind Hasseløy er med sitt enorme nettverk, glimt i 

øyet og forkjærlighet for den gode samtalen et kjent 

og kjært fjes i Haugesund. Øyvind er en av våre mest 

erfarne og best lokalkjente meglere, også når det 

gjelder hyttemarkedet. Han har en energi og et 

pågangsmot som smitter over på både kolleger og 

kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Del 1 - Gamlevegen 3, 5, 9 og 11

Eiendommen
Bilder  -  Området  
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Tomter

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 99 Bnr. 850, 868, 869, 870

i Vinje kommune

PRISANTYDNING: 

Fra 1 400 000 - 1 500 000 + omk.

TOMT:

818 - 1 143 m2 

Tomtene er eiet.



Kort om eiendommen

Utsiktstomter på 
Vågslid med ski 
in/out 

Velkommen til Tyrvelidfeltet på fantastiske Vågslid! Her tilbys nå flotte utsiktstomter 

med umiddelbar nærhet til Haukelifjell skisenter, samt langrennsløypenettet. 

Alle tomtene har nydelig utsikt mot Eivindbuvatnet og det fantastiske fjellandskapet på 

Haukelifjell. Solrik beliggenhet. 

Tomtene har ingen byggeklausul - Kjøper kan fritt velge hytteleverandører. Megler kan 

være behjelpelig med tips om byggefirma og hyttetyper som passer til tomtene.
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Gamlevegen 3
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Gamlevegen 5
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Gamlevegen 9
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Gamlevegen 11
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Fra Gamlevegen er det kun få minutters gange opp til skisenteret. Langrennsløypene ligger like ved.
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På vinterstid er det kort vei til det fantastiske løypenettet på Vågslid.
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Vågslid
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Fantastiske 
Vågslid...
Et friluftsparadis hele året!

Eiendommene ligger på Tyrvelidfeltet på Vågslid. Fenomenal utsiktsbeliggenhet som 

forandrer seg i takt med årstiden. Tomtene ligger i gangavstand fra alpinanlegget på 

Vågslid som har hele 13 preparerte skiløyper og 6 skitrekk samt eget barnetrekk/band. 

Anlegget har varmestue med afterski og sportsbutikk. Videre har man umiddelbar 

nærhet til langrennsløypenettet inn mot Fossen.

Vågslid har, med sine 950 høydemeter over havet, en meget snøsikker beliggenhet og 

er kjent for å være et eldorado både sommer og vinterstid. Et eget selskap har ansvaret 

for det omfattende løypenettet som normalt starter sin virksomhet så snart 

snøforholdene tillater det. Løypenettet er meget variert. Traseene varierer fra de helt 

enkle og korte, til lange, utfordrende høyfjellsløyper som ligger fra ca. 800 - 1600 moh.

På sommerstid er det flotte turløyper, bademuligheter i fjellvann, samt jakt og fiske. 

Vågslid/Haukeliområdet er svært godt egnet for fjellvandring. Fra Vågslid går løypene 

både mot Haukeliseter og turisthyttene på Hardangervidda og Setesdal/Ryfylkeheiene. 

Området er rikt på bær og Vågsli er omgitt av meget gode fiskevann. Ved å kjøpe et 

fiskekort har man tilgang til ca. 60 vann i storområdet.

Dersom det skulle være behov for påfyll i form av dagligvarer ligger Arbuvollen kiosk få 

minutters kjøring fra eiendommen. Ved behov for større matvareforretning, sportsbutikk, 

bensinstasjon eller lignende ligger Edland ca. 15-20 minutters kjøring i fra. Ved ønske om 

en god middag uten egeninnsats ligger Haukeliseter ca. 10 minutters kjøring unna.
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Del 2 - Gamlevegen 3, 5, 9 og 11

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommene  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0016/22

Adresse:
Gamlevegen 3, 5, 9 og 11, 3895 Edland

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 99 Bnr. 850, 868, 869, 870 i Vinje
kommune

Eiers navn:
Tyrvelid AS

Prisantydning:
Gamlevegen 3 (gnr. 99 bnr. 850): kr. 1.500 000.- 
Areal: 818 m2
Gamlevegen 5 (gnr. 99 bnr. 868): kr. 1.450 000.- 
Areal: 1143 m2
Gamlevegen 9 (gnr. 99 bnr. 869): kr. 1.400 000.- 
Areal: 884 m2
Gamlevegen 11 (gnr. 99 bnr. 870): kr. 1.400 000.- 
Areal: 990 m2

Kjøpers omkostninger:
Gamlevegen 3:
37 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
50 372,- (omkostninger totalt)

Gamlevegen 5:
36 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
49 122,- (omkostninger totalt)

Gamlevegen 9:
37 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
47 872,- (omkostninger totalt)

Gamlevegen 11:
36 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
49 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for oppgitt 
prisantydning for hver av tomtene. Det tas 
forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. 
Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil 
øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Eiendomstype:
Tomter

Eierform:
Eiet

Beskaffenhet:
Tomtene er ikke opparbeidet. Tomtene har 
fremlagt vei, vann og kloakk (ikke tilkoblet).

Selger opplyser også at det ikke er 
byggeklausul på tomtene. Det vil si at kjøper av 
tomtene ikke er bundet av valg av 
hytteleverandør. Dog må kjøper forholde seg til 
de begrensninger og vilkår som fremkommer av 
de gjeldende planbestemmelsene for området. 
Kilde for tomteareal er matrikkelbrev. 

Det vil bli tinglyst entreprenørklausul til 
entreprenør Kåsa & Ringhus AS vedr. utgraving 
av tomtene.

Tomteareal:
818 - 1 143 m² 

Tomt/Eierform:
Tomtene er eiet.

Bebyggelse:
Tomtene ligger i et område hovedsakelig 
bestående av fritidsboligbebyggelse.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommene etter nærmere 
avtale mellom partene.

Kommunale avgifter:
Grunnlaget for fakturering av kommunale 
avgifter er de enkelte satser som 
kommunestyret vedtar hvert år.

Kommunens prognose for kommunale gebyrer 
(ved oppføring av fritidsbolig) er følgende (per 
2021):
Avløp fritidsbolig> 150 m2: kr. 3 670,- 
(enhetspris)
Renovasjon standard: kr. 3 273,75 (enhetspris)
Feiing/tilsyn fritidsbolig 1 pipe/pipeløp: kr. 560,- 
(enhetspris)

Årlig gebyr for vannavgift (Tyrvelid Vassverk) er 
per 12.01.2022: kr. 3 625,-.

Vannavgift:
Ved ferdig hytte:
Tyrvelid vassverk : Kr. 3 625,- per år (per 
12.01.2022). Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyr, da vannavgiften vil kunne 
stige frem til evt fritidsboliger oppføres på 
tomtene.

Velforening:
Hytte/brøyteavgifter:
Det betales en årlig avgift til hytteforeningen på 
ca. kr. 7.000,-, som inkluderer brøyting helt inn til 
hyttene, samt løypeavgift og noe fremtidig 
vedlikehold.

Tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 
salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

Vei, vann og avløp:
Tomtene har fremlagt privat vei, vann (privat - 
Tyrvelid Vassverk) og offentlig avløp. Det må 
påregnes tilkoblingsavgift til hhv vann- og 
avløpsledninger for hver av tomtene. Kostnad 
for dette utgjør per tomt ca. 55 000,- x 2 = 
samlet ca. 110 000,- (dette er kun et estimat og 
det tas forbehold om avvik i oppgitt beløp).
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Regulering:
Tomtene omfattes av følgende planer:

- Kommunedelplan, ID 20080014.
Delareal 1 143 m2. Arealbruk: Fritidsbebyggelse, 
nåværende. Deler av to av tomtene 
(Gamlevegen 11 og 9) ligger innenfor en såkalt 
"luktsone" i kommuneplankartet, grunnet en 
kloakkpumpestasjon som er etablert i 
nærheten.
- Reguleringsplan ID 20140009 - Del av Tyrvelid 
99/6.
Delareal 1 143 m2. Formål: Fritidsbebyggelse, 
frittliggende.

En revidert utgave av detaljregulering for 
Tyrvelid (ID ID 19970001) er fremlagt for høring. 
Temaer i planen er blant annet: 
- Flytting av plangrenser.
- Fortetting med nye tomter og mulighet for 
oppføring av større fritidsboliger.
- Omregulering av sportelltomta.
- Oppstramming av infrastruktur. Ny gang- og 
sykkelvei med skiløype om vinteren. Nytt 
Tyrvelidkryss ved E134. 
Ta kontakt med megler for mer info. Du kan 
også lese mer om planen her: 
https://www.vinje.kommune.no/detaljregulering-
tyrvelid-996.6252771-501115.html 

Utsnitt fra reguleringsbestemmelsene:
Felles føresegner:
b) All graving og sprenging i terrenget skal 
gjerast skånsamt. Område som ikkje skal 
nyttast til veg, parkering, byggegrunn eller 
uteareal skal førast tilbake til opphavleg 
utsjånad innan 1 år. Dette gjeld også gangvegar 
og vasspegel. Eksisterande vegetasjon skal i 
størst mogeleg grad takast vare på.

Generelle føresegner for bygningar:
a) Alle hytter skal byggast ut med høg sanitær 
standard og knytast til godkjent avløpsanlegg.
b) Bygningar skal plasserast og utformast slik 
at dei fell naturleg inn i landskapet og bygnings 
miljøet.
c) Plasseringogutforming avbygningar 
ogandreanleggskalgodkjennast avkommunen.
d) Alle bygningar skal vere av tre med ståande 
kraftig kledning, min. 8” X 11/4, eller av lafta 
tømmer, eller ev. anna materiale forblenda med 
norsk naturstein. Bygningane skal ha mørke 

jordfarger. Tak skal tekkast med torv.
e) Som hovudregel skal møneretning ligge 
paralleltmed høgdekotene.
f) Som hovudregel skal ikkje arkar byggast 
høgare enn resten av bygget.
g) Ikkje utbygde delar av tomta skal gjevast ei 
tiltalande utforming.

3. Utnyttingsgrad:
a) Utnyttinga er sett til maks 110 m BYA pr 
hytteeining, + anneks på inntil 15 m .
b) Hyttenes hovudvegger skal omslutte angitt 
koordinat merket med sirkel i planteikninga.
c) Før bygge- eller anleggstiltak vert sett i gang, 
skal det utarbeidast teikningar og skisser, om 
nødvendig illustrasjonsplan og teknisk plan, som 
syner detaljert dei tiltak som skal setjast i verk. 
Teikningar skal vere ferdige før utbygging tar til, 
og skal leggjast fram for kommunen for 
godkjenning.
d) Hyttene skal ha:
- Takvinkel mellom 25 –30 grader.
- Mønehøgda skal ikkje overstige 5,5 meter
- Gesimshøgda skal ikkje overstige 3,0 meter.
e) Hyttene skal plasserast slik at dei ikkje 
øydelegg utsikt unødvendig, gir sjenerande 
innsyn til eksisterande eller nye hytter, eller på 
annan måte unødvendig innverkar på det 
private hyttelivet.

4. 4. Spesialområde - Privat veg og parkering
b) For alle nye tomter skal det etablerast 2 p-
plassar internt på tomt, med unntak av tomt 
nummer 3 og gnr 99 bnr 51 som skal nytte 
høvesvis P1 og P2 som vist i plankartet.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg 
særlig godt inn i plankart og de gjeldende 
planbestemmelsene for området. Plankart og 
bestemmelser er vedlagt i salgsoppgaven.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommene er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommenes matrikkel ved overskjøting til 
nye hjemmelshavere:

Gamlevegen 3:
3825/99/850:
14.08.2013 - Dokumentnr: 676630 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 

Knr:3825 Gnr:99 Bnr:6 

01.01.2020 - Dokumentnr: 1669274 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0834 Gnr:99 Bnr:850 

Gamlevegen 5:
3825/99/868:
29.07.2014 - Dokumentnr: 630726 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:3825 Gnr:99 Bnr:6 

01.01.2020 - Dokumentnr: 739448 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0834 Gnr:99 Bnr:868 

Gamlevegen 9:
3825/99/869:
29.07.2014 - Dokumentnr: 630734 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:3825 Gnr:99 Bnr:6 

01.01.2020 - Dokumentnr: 741866 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0834 Gnr:99 Bnr:869 

Gamlevegen 11:
3825/99/870:
29.07.2014 - Dokumentnr: 630759 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:3825 Gnr:99 Bnr:6 

01.01.2020 - Dokumentnr: 365063 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0834 Gnr:99 Bnr:870

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommene for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
Tomtene er ubebygd og Vinje kommune 
praktiserer nullkonsesjon. Kjøpere må derfor 
fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
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Meglers vederlag:
Provisjon - fastpris: kr. 35.000,- per salg av tomt
Markedspakke: kr. 14 800,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 10 320,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

Dersom slik kundekontroll ikke kan 
gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å 
avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene 
er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader 
og ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Boligselgerforsikring:
Selger er et selskap (AS) som driver med 
eiendom og har ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring. Kjøper har samme 
rettigheter etter avhendingsloven, uavhengig av 
om selger har tegnet boligselgerforsikring eller 
ikke.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.

Salgsoppgavedato:
20.01.2022

Lovanvendelse:
Eiendommene selges etter reglene i 
avhendingsloven:
Eiendommene skal overleveres kjøper i tråd med 
det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter 
seg grundig inn i alle salgsdokumentene, 
herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og 
selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med 
forhold som er tydelig beskrevet i 
salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i 
salgsdokumentene kan ikke påberopes som 
mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper 
har lest dokumentene. Alle interessenter 
oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, 
gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. 
Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre 
gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent 
med ved undersøkelsen.  
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler 
vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler 

eller en bygningssakyndig før det legges inn 
bud.

Hvis eiendommene ikke er i samsvar med det 
kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type 
og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det 
samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt 
uriktige opplysninger om eiendommen og dette 
har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt 
brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for 
slitasje og skader kan ha oppstått. Slik 
bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan 
avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som 
nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og 
skader som nødvendiggjør utbedring, er 
innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke 
utgjøre en mangel. 

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik 
mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at 
avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. 

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller 
erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader 
opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  

Dersom kjøper ikke er forbruker selges 
eiendommen «som den er», og selgers ansvar er 
da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, 
herunder oppfordringen om å undersøke 
eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som 
ikke anses som forbrukere. For vurdering av et 
eventuelt innvendig arealavik gjelder avhl. § 3-8.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
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Tlf: 92063507
oyvind@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si der oppdragsgiver 
er forbruker) skal ikke megleren formidle bud 
med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første 
virkedag etter siste annonserte visning. 
Meglerhuset Rele vil heller ikke formidle bud 
med kortere akseptfrist enn 30 minutter.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.
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Grunnkart

33



Vegstatuskart
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Kommuneplankart
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Kommunedelplan
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Reguleringsplankart
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Reguleringsbestemmelser
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Matrikkelrapport Gamlevegen 3
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Matrikkelrapport Gamlevegen 4
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Matrikkelrapport Gamlevegen 9

80



81



82



83



84



85



Matrikkelrapport Gamlevegen 11
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Budskjema
For eiendommen: Gamlevegen 3, 5, 9 og 11, 3895 Edland
Gnr. 99 Bnr. 850, 868, 869, 870 i Vinje
Oppdragsnummer: 1-0016/22
basert på salgsoppgave datert 20.01.2022
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Øyvind Hasseløy  /  T: 92063507  /  oyvind@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


