
Ble ønsket velkommen av 
Etnedals-ordføreren
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Sist avisa Valdres møtte hyttefami-
lien, var i slutten av august. Da var 
bygget nettopp kommet under tak og 
busken var kommet opp på mønet. 
Det var duket for mønaskål. Nå er hyt-
teprosjektet ved vegs ende. Nesten. 
Eller, - det er nå det nye og gode liv 
starter. Det aller meste har gått etter 
skjema og Gjesti får ikke fullrost nok 
entreprenør, håndverkere eller andre 
samarbeidspersoner. Sågar kommu-
nen (Etnedal) får skryt for ja-linje. In-
gen ting har egentlig buttet, velvilje og 
fleksibilitet har preget prosessen. 

– Fantastisk verdiskaping
– Jeg betaler eiendomsskatt med 
glede, dette området og denne kom-
munen har overrasket meg, sier Tore 
Gjesti. Han er full av lovord overfor 
ordfører Jan Arild Berg som avisa 
Valdres har bedt med som en overras-
kelse på innflyttingsfesten i midten av 
november.

– Skriv gjerne at jeg ønsker dem 
som framtidige Etnedals-innbyggere, 
sier ordføreren, som gleder seg over 
hver hytte som kommer opp. 

– Hytter er fantastisk verdiskaping 
for en kommune som vår. Når først 
hytta står ferdig, nyter vi godt av at hyt-
tefolket kjøper sine varer og tjenester 
i kommunen eller dalføret. Derfor er 
det kjempeviktig at de som bygger hyt-

te også bruker dem mest mulig, sier en 
engasjert ordfører. Hyttefolk og ordfø-
rer ser ut til fort å finne tonen.

– Det er jo slike ordførere vi trenger 
- som er opptatt av «innbyggernes» ve 
og vel, parerer Gjesti. Ekteparet vi-
ser stolt fram to dreide og rosemalte 
boller som er lokalt håndverk. De har 
også allerede erfart at denne kommu-
nen har en ypperlig kjøttforedlings-
bedrift, Fagernes Kjøtt, som de vil bli 
kunder hos. 

Betatt av området
Grete og Tore Gjesti gir uttrykk for at 
de har blitt mer og mer glade i områ-
det etter hvert som hytteprosjektet 
har skredet framover. 

– Terrenget og landskapet her er så 
hyggelig, vi er ordentlig betatt. Vi sa jo 
nokså tidlig etter at vi hadde bestemt 
oss for å investere i hytte, at den ikke 
skulle ligge veldig langt fra Oslo (de job-
ber i Oslo, men bor i Drøbak). Det ble litt 
lenger hit enn vi først hadde tatt høgde 
for, men når man først finner det rette, 
betyr avstand mindre, sier Tore. Hytta 
på Lenningen er innen rekkevidde på i 
underkant av tre timer. De har ikke eid 
hytte tidligere, men leid på åremål – så 
de er ikke helt ukjent med det de går til.

– Vi er opptatt av en levende kom-
mune, som har et bredt servicetilbud. 
Det har vi allerede fått merke er bra på 

stell her, sier en engasjert nyinnflyt-
tet hyttefamilie. De er overbevist om 
at det kan bli et spennende liv å være 
aktive hyttefolk i området. Fuglelivet, 
som de er svært interessert i, er man-
geartet og de er rimelig trygge på at de 
har sett gaupespor rett bak hytta. Hva 
de egentlig mener om det, lar vi ligge.

Erfaren entreprenør
Ukene har gått fort denne høsten. Hytta 
har kommet opp på rekordtid. Spaden 
ble satt i jorda i juli. Og i månedsskiftet 
juli/august begynte støpinga av sålen 
for hytta som er på vel 100 kvadratme-
ter. I tillegg kommer et kombinert uthus 
og garasje. Siste helga i oktober hadde 

de sin første overnatting her. Nå er det 
bare småting som gjenstår. 

For entreprenøren Oppland Bygg 
og Anlegg fra Dokka er dette hytte 
nummer 105. Nina Sveen Frøslid sier 
på vegne av firmaet at deres beste, og 
eneste markedsføring er fornøyde 
kunder. Hun mener deres styrke er 
at de har kontroll over hele byggekje-
den, det er bare elektriker som de må 
hyre inn utenfra. 

– Vi i Oppland Bygg og Anlegg er 
stolte over staben, de har mye erfaring 
og vi er opptatt av at våre ansatte skal 
være flinke på kommunikasjon med 
kunden, sier Nina.

Plassbygd innredning
I Valdresmagasinet i oktober hadde 
vi en reportasje med familien Gjesti 
som vi besøkte i slutten av august et-
ter at hytta så vidt var kommet under 
tak. Nå står hytta tilnærmet ferdig, 
og vi ønsker å fokusere på hvordan 
byggeprosessen har gått og hvilke 
valg de har gjort med hensyn til in-
teriørløsninger med videre. I løpet 
av denne prosessen har Nina Sveen 
Frøslid, som er interiørkonsulent, 
brukt mye tid sammen med ektepa-
ret. Eksempelvis har entreprenøren 
levert alt av fast innredning i hytta 
slik som senger, skapløsninger, ba-
deroms- og kjøkkeninnredning. 

«Hytter er fantastisk  
verdiskaping for en  
kommune som vår. Når 
først hytta står ferdig,  
nyter vi godt av at hytte- 
folket kjøper sine varer  
og tjenester i kommunen  
eller dalføret.»
Jan arild Berg,  
ordfører i etnedal

Nytt liv: Andre helga på hytta, det har ikke helt gått opp for Grete og Tore Gjesti at hytta står ferdig og det nye livet kan nytes for alt det er verdt.

Jo, vi skal villig innrømme at hytteprosjektet her i Bjødnahølet på Lenningen 

har vært et morsomt prosjekt som har gitt hverdagen helt ny giv på et vis.  

Grete og Tore har sin andre helg i nyhytta, og det er duket for innflyttingsfest.
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Innredningen blir lagd i verkstedet 
på Dokka og montert på stedet. Ved 
å velge plassbygd innredning har de 
lykkes med å få mye lager- og bod-
plass som var ett av kravene. De har 
også sjøl tatt med en god del gamle 
ting, og spisestua er en gammel eik 
spisestue som har fulgt dem i noen 
tiår. At den nå skulle få plass på hyt-
ta, var derfor helt naturlig.

En detalj går igjen i hytta: På skap 
og sengekanter er det frest «skispor» 
og listverket mange steder er utstyrt 
med sukkerbitmønster. Det er en 
gjenskapt gammel tradisjonsløsning.

Blått kjøkken 
– Vi er glade i blått, og blått kjøkken 
sto derfor høgt på ønskelista, det var et 
must. Og når også spisestuestolene er i 

blått, blir det en helt naturlig linje i det. 
– Det er veldig bra at de har tatt med 

en del gamle ting, det er jo det som 
bidrar til å gjøre hytta personlig, sier 
Nina, som gir komplimenter til hyt-
teeierne for deres selektive valg. Tore 
forteller at de har handlet mye på auk-
sjoner og lignende gjennom årene, 
kanskje for at de en gang skulle skaffe 
seg hytte. De er likevel svært opptatt 
av at hytta ikke skal være overlesset.

Gjennomført fargevalg
Fargevalg er også nødvendigvis en ut-
fordring. I dag er trenden helt klart at 
folk ønsker behandla, fortrinnsvis bei-
sa overflater og malt listverk. Stavlaftet 
som hytta er bygget i, gjenspeiler gam-
mel byggestil. Innvendig følges dette 
opp med glatt panel på veggene, malt i 

en variant av drivvedfarge.
– Litt av poenget vårt har vært å ha 

en farge som går igjen i det meste av 
hytta, og som ikke gir en brokete stil. 
Det er bare kjøkkenet som bryter med 
en dyp blåfarge. Golvet, breie furu-
planker, er oljet og innsatt med en litt 
gråere farge som harmonerer godt 
med veggene og skifergolvet som er i 
inngangspartiet midt i bygget.

– Jo, her går det an å gli gamle, vi er 
snart pensjonister og ser fram til go-
de dager på hytta, og som hytteinn-
vånere i Etnedal, sier Grete og Tore 
Gjesti. De nærmeste ukene skal hytta 
«styles» og nyttårsaften skal feires 
her for første gang. Starten på et nytt 
liv, et hytteliv er i gang ...

torbjørN MoeN

Hyttebesøket
■■ Grete og Tore Gjesti  

kjøpte hyttetomt i Bjødnahølet 
på Lenningen i 2011.

■■ Sommeren i år startet  
de bygginga av hytta, som sto 
ferdig i slutten av oktober.

■■ De berømmer entreprenøren 
Oppland Bygg og Anlegg og alle 
samarbeidspartnere for  
jobben som er utført.

■■ Ordfører Jan Arild Berg var 
med avisa Valdres på innflyttings- 
festen andre helga i november.

sMart løsNiNg: i overgangen mellom 
vegg og gavl i stua er det blitt plass for en 
langsgående hylle i hele byggets bredde.

elsker blått: Blått kjøkken var et must, og utrolig 
mye skapplass og smarte løsninger gir «husmora» ny 
giv. – Helt midt i blinken for oss dette, sier grete.

ordførerbesøk: ordfører Jan arild Berg 
dukket opp uanmeldt på innflyttingsfesten.

koselig peis: Peisen er laget 
av entreprenøren, og peishylla 
med hylle og treverkskanten 
rundt er laget etter ønske fra 
hytteeierne.

sMijerNsdetaljer: ekte  
smijernsvridere var et klart valg.

bad og badstue: Badet har skifer på golvet og behagelig innredning,  
i enden av baderommet er det satt inn en infrarød badstue.

gjeNNoMteNkt: Her er familiens soverom 
med mye skap- og lagringsplass.


