Savukosken kunta

TIEDOTTAA

VUOKRATAAN

Savukosken kunta tarjoaa vuokrattavaksi matkailuyritystoimintaan
Kivitunturin Majan, joka sijaitsee Kivitunturin luontopolun lähtöpaikassa
autotien päässä. Vuokra-aika on määräaikainen viisi vuotta 6.7.2018
alkaen. Vuokrakohde on hiihtomaja 55 m², sauna 12 m² ja varastopuucee 6 m².
Vuokralaiselle kuuluu piha-alueen puhtaanapito, rakennusten siivous,
puu- ja jätehuolto, tavalliset vuosikunnostukset sekä porakaivon kunto
ja vedenlaatu. Vuokranantaja vastaa rakennuksen peruskorjauksista ja
kohteen vakuuttamisesta. Muut vuokrauksen ehdot kirjataan vuokrasopimukseen.
Tarjous vuosivuokrasta tulee jättää Savukosken kunnalle osoitettuna
viimeistään ma 18.6.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski tai sähköpostitse hallinto@savukoski.fi.
Lisätietoja antaa ja kohteen esittelystä voi sopia, rakennusmestari Jarmo Ahtinen 0400 213 633 tai jarmo.ahtinen@savukoski.fi.
Kunta pidättää oikeuden tarjousten hylkäämiseen.

SAVUKOSKEN KUNTA MYY

tarjousten perusteella Savukosken kirkonkylässä Kuntala RN:o 2:105
-nimisellä tilalla osoitteessa Rantatie 4, 98800 Savukoski sijaitsevan
vuokrarivitalo Saurannan. Rivitalo on rakennettu vuonna 1974 ja se on
peruskorjattu vuonna 1994. Rivitalossa on yhteensä kuusi vuokrahuoneistoa, joista
4 kpl on kooltaan 73 m², 3 h + k ja
2 kpl on kooltaan 84 m², 4 h + k sekä
saunaosasto, varastotilat ja kuivaushuone kooltaan 73 m²
Yhteensä rivitalon kerrosala on 570 m², rakennustilavuus 1650 m³ ja
kiinteistössä on kaukolämpö.
Pohjahinta on 75 000 euroa.
Kirjalliset tarjoukset tulee jättää 28.6.2018 klo 13.00 mennessä Savukosken kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kauppakuja 2 A 1, 98800
SAVUKOSKI tai sähköpostitse hallinto@savukoski.fi.
Kunta pidättää oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset.
Kohteen esittely ja lisätiedot: kunnanjohtaja Antti Mulari, puh. 040 176
3500 tai rakennusmestari Jarmo Ahtinen, puh. 0400 213 633. Myyntiilmoitus, kuntotutkimuksen raportti sekä kuvia kohteesta on kunnan
nettisivuilla www.savukoski.fi.

SAVUKOSKEN KIRJASTO on avoinna koko kesän
ma, to 12-19
ti, ke 10-16
pe, aatot 10-15
Tervetuloa hakemaan kesälukemiset!

KUTSUTAKSIYHTEYS MARTTI-SAVUKOSKI-MARTTI

Koulujen kesäloman (4.6.-6.8.2018) ajan toimii Martilta Savukoskelle ja
takaisin kutsutaksi asiointiyhteys joka maanantai.
Maanantaisin 9.00 Martti-Savukoski
12.00 Savukoski-Martti (maanantaisin yhteys junalta
Martille asti)
Taksi tulee tilata numerosta 040 730 6484 sunnuntaihin kello 18.00
mennessä.

KULTTUURITOIMISTO muuttaa Opastuskeskus Korvatunturin ti-

loihin (os. Samperintie 32) 12.6. alkaen. Kulttuurisihteeri tavoitettavissa
Opastuskeskuksen toimistolta pääsääntöisesti tiistai-torstai,
puh. 040 574 9239 ja sähköpostilla susanna.schwartz@savukoski.fi
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