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AV HARRIET BJØRNSON LAMPE FOTO INGER METTE MELING KOSTVEIT

Kortreist kos!
Hytta på Synnfjellet er utelukkende bygget med lokale råvarer
og av lokale håndverkere.
-Kortreist kos gir langvarig glede, mener de.
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TIL VENSTRE I gavlveggen mot sør er det en overbygget
terrasse på ca 25 kvm. Den har direkte adkomst fra stuen
og ligger skjermet til med tett gelender på tre sider. Bord og
benker er laget av Oppland Bygg og Anlegg as og behandlet
med Trebitt i fargen «Jernvitrol». Skinnfellene som gir god
lunhet på kalde dager er fra Granberg Garveri
UNDER TIL VENSTRE Fra entreen fører en gang inn
til hyttas soveromavdeling.
UNDER Entreen er både praktisk og sjarmerende innredet
med plassbygget sittebenk og speil laget av et gammelt vindu.
Benken har skuffer under setet, men for å få plass til sko er
det valgt en løsning med bare en skuff og luft under.
Både benken og speilet er laget på snekkerverkstedet til
Oppland Bygg og Anlegg. Fra entreen er det direkte adkomst
til stue og kjøkken. Det gir god kontakt mellom rommene,
men romløsningen gjør at man ikke sjeneres av verken trekk
fra inngangsdøren når denne åpnes eller innsyn til en rotet
garderobe.
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OVER Hytta ligger godt og harmonisk plassert i det vakre fjellterrenget. Både hytta og den frittstående boden er bygget i stavlaft fra lokalt
sentvoksende tømmer. Takene er tekket med økologisk naturtorv, torvkrokene er håndsmidde fra den lokale smia Myhre Smie. Takrennene er i tre med
nedløp i kraftig kjetting. Andre vakre bygningsdetaljer som hever det visuelle uttrykket er profilert listverk og utskårne stolper. En platting i tre binder
sammen de to bygningskroppene og gir eierne ”tøffel-føre” når veden skal hentes.

Det er sjelden lurt å gå over bekken etter vann og man
trenger ikke gå langt og lengere enn langt for å finne den
perfekte hyttekosen. Det er familien Jensen Kristiansen sin
nyervervede hytte er godt eksempel på. Den ligger bare en
totimers biltur fra hjemstedet deres i Hakadal, og både
hyttekroppen og store deler av innredningen er utelukkende
oppført i lokalt tømmer og av lokale håndverkere.
-Kort reisevei og kortreiste råvarer gir hyttelivet ekstra
kvaliteter, mener de.
Hytta ligger ca 800 moh på Strangsetra ved foten av Synnfjellet i Nordre Land i Oppland. Den er på ca 70 kvm og
rommer entré, kjøkken og stue med spiseplass i åpen
løsning, tre soverom samt bad/wc med plass til vaskemaskin.

I tillegg er det en frittstående fullisolert bod på ca 15 kvm og
en delvis overbygget terrasse på ca 50 kvm. Både hytta og
boden er bygget i stavlaft fra sentvoksende tømmer og
diskret utsmykket med solide håndverksmessige bygningsdetaljer. Takene er tekket med økologisk naturtorv og både
dører og vinduer er levert fra en nøye utvalgt lokal
produsent. Utvendig er hyttekroppen behandlet med beis i
en diskret varmbrun fargetone som harmonerer godt til den
omkringliggende naturen. Innvendig er alle overflater
pigmentert med spesialblandet interiørbeis fra anerkjente
leverandører. Kjøkkeninnredning, garderobeskap og senger
er designet av utbygger og laget i heltre på deres lokale
snekkerverksted.
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TIL VENSTRE I den åpne stue og kjøkkensonen er det
åpent røste med synlige åser og tømret gavl. Det gir ekstra
volum til rommet som forsterkes visuelt ved at takpanelet er
pigmentert med en hvit interiørbeis. En gedigen gevirlysekrone i imitert horn understreker det flotte volumet.
UNDER TIL VENSTRE Lekre detaljer hever helhetsinntrykket. Pute med piece-dekor fra Au Maison / Moodies.
Brett, lykter og lampe fra Covent Garden.
UNDER Peisen er plassert omtrent midt i hytta.
Det gir god varmeeffekt samtidig som det gjør at den kan
sees både fra sofakroken, spiseplassen og kjøkkenet. For å få
full visuell utnyttelse av peiskosen har utbygger valgt en
relativt kraftig innsats med stor dør. Omrammingen, som
er gjort i råkop og med børtre, gir et særegent og rustikt preg.
Den hvitslammede peishetten gjør at den ikke virker tung
og dominerende. Vedkurv og brett med hanker i tauverk
er fra Covent Garden. Skinnfell i gråfarget tibetlam er
fra Kid. Hjerte i kvist er fra Mester Grønn. De søte rådyrene
er kjøpt hos Moodies. Lysekronen i imitert horn er fra
Herregård Design.
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OVER Sofakroken er lunt og koselig plassert ved de store vinduene i stuens sydlige hjørne. 1700- talls rullegardiner i semitransparent naturfarget
lin gir mykhet til vinduene uten å stenge for det gode dagslyset. –Fordi vi ikke har noen form for sjenerende innsyn så trekker vi aldri for annet enn
når vi reiser hjem, sier hytteeier fornøyd. Sofaene er fra Ikea. Bordet er laget på snekkerverkstedet til Oppland Bygg og Anlegg. Krakken med grovt
lerretstrekk er fra Covent Garden.

–Vi falt for den flotte helheten og det faktum at ingen ting
er overlatt til tilfeldighetene, sier hytteeier Laila Jensen.
Det er imidlertid litt tilfeldig at familien endte opp med
nettopp denne hytta, røper hun.
-Vi så annonsen den dagen den ble lagt ut, to dager senere
var vi på visning og dagen etter var vi hytteeiere, sier hun
fornøyd. ”Alt” stemte med deres preferanser.
-Beliggenheten er perfekt. Avstanden hjemmefra er kort nok
til at den innbyr til hyppig bruk og selv om vi har lett
adkomst helt frem til hyttedøren så har vi allikevel flott
utsikt og umiddelbar nærhet til snaufjellet, sier de nyslåtte
hytteeierne. Dessuten er både romløsningene og de praktiske
løsningene midt i blinken for den aktive tobarnsfamilien.
–Vi fikk virkelig det vi ønsket oss og vel så det for en
akseptabel pris, mener de.

Det at hytta var delvis innredet fra utbyggers side så de på
som en klar fordel. For det første passet den aktuelle stilen
oss helt perfekt. I tillegg var det ekstra hyggelig at den var
klar til å tas i umiddelbar bruk. Økonomisk sett var det også
svært oversiktlig fordi det ikke ble en merkostnad verken på
møbler, madrasser eller oppussing.
Det lune, men samtidig svært praktiske hytteinteriøret som
tiltalte familien så godt går i rolige duse fargetoner med
hyppig innslag av skinn og pels. De store vinduene som slipper inn optimalt med dagslys er myket opp med 1700-talls
rullegardiner i semitransparent naturfarget lin. Tekstilene er
hovedsakelig i grove naturmaterialer, men litt moderne
glamour har også funnet veien til fjellheimen i form av noen
gullfargede puter, noen nøye utvalgte matchende pyntegjenstander og noen moderne stoler i plexi og krom.
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TIL VENSTRE Spiseplassens kontrastfulle møblering gir
interiøret særpreg. Stolene i plexi og krom er fra Ikea, bordet
er fra Kistefoss Møbler. Sittebenken under vinduet er laget
på snekkerverkstedet til Oppland Bygg og Anlegg.
Den er fastmontert og har store skuffer under setet.
Løsningen er både plassbesparende og praktisk mht ekstra
oppbevaring. Benken har setepute i grov canvas og
langraggede skinnfeller fra lokale sauer. Putene er fra Senze
of Joy og Au Maison. De grå skinnfellene i stolene er fra Kid.
Lysestaker, vase og lysglass er fra Covent Garden.
UNDER Kjøkkenet, som ligger i direkte tilknytning til
spiseplassen, har spesialdesignet innredning i malt heltre
laget på snekkerverkstedet til Oppland Bygg og Anlegg.
Den flotte spesialdesignede innredningen har klare likhetstrekk med den klassiske norske herregårdsstilen. Profilene er
dype og rette, det gir en god stramhet og et solid preg.
Utbygger har valgt å levere innredningen hvitmalt for at
den skulle harmonere med de hvite vinduene og gi et lyst
inntrykk. Det passet familien Jensen Kristiansen godt.
–Vi liker en lys innredningsstil, men på fjellet er det viktig
at det er et godt og lunt hyttepreg, mener de. De er derfor
glade for at panelet er pigmentert med en gråbrun interiørbeis.
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Hovedsoverommet har dobbeltseng med store skuffer
i sengerammen. I tillegg er den motstående veggen
dekket med plassbygde skap fra gulv til tak. Det
strikkede sengeteppe, som har fleece på undersiden, er
fra Kid. Stolen har sete med skinn fra lokal ku som
har beitet i Torpa. Puten i skinn med nagler er fra
Senze of Joy. Knagger og lampe fra Herregård Design.

HYTTEFAKTA
Beliggenhet: Strangsætra på Synnfjellet, Nordre Land,
Oppland
Totalentreprenør: Oppland Bygg og Anlegg as (OBA as)
Konstruksjon: Stavlaft, produsert på Wæhler gård (Aust
Torpa)
Areal: Bruksareal 85 + 50 kvm delvis overbygd terrasse
Antall rom/sengeplasser: 3 soverom / 8 sengeplasser
Øvrige fasiliteter: Innlagt vann og avløp
Interiør: Interiøravdeling hos Oppland Bygg og Anlegg as
v/ Nina Sveen Frøslid
Vindu og dører: Natre as, Hunndalen
Gulv: Furu plank, dimensjon145mm, leverandør Moelven
Wood
Tak: Økologisk Naturtorv fra Røste gård på Dokka,
Innvendig tak-hvitpigmentert glattpanel fra Ringalm Tre
Fliser: Ottaskifer fra Gudbrandsdal steinindustri
Kjøkkeninnredning: Spesiallaget i heltre furu av OBA as
snekkerverksted
Baderominnredning: Spesiallaget i heltre furu av OBA as
snekkerverksted
Senger og skap: Spesiallaget i heltre furu Royal interiørolje
fra Norsk Trepleie fargen « Bark»

HYTTAS FARGEPALLETT
Ytterpanel: Tyrilin ett strøk BRUN 15
Alle innvendige vegger: Granpanel beiset med spesialblandet interiørbeis fra Jotun, 50% ”Drivved” og 50% ”Eik”
Tak: Granpanel, ferdigbehandlet fra fabrikk i ”Hvitkalket”,
overlakket (Ringalm tre)
Gulv: Furu plank, behandlet med Royal Interiørolje
i fargen ”Bark”
Vinduer: Egghvit 0502-Y (ferdig malt fra fabrikk)
Innerdører: Furu beiset med spesialblandet interiørbeis
fra Jotun, 50% ”Drivved” og 50% ”Eik” (samme som vegg
og listverk)
Ytterdør: Egghvit 0502-Y (ferdig malt fra fabrikk)
Kjøkkeninnredning: Egghvit 0502-Y
Senger og garderobeskap: Pigmentert med Royal interiørolje
fra Norsk Trepleie fargen « Bark»

TIL VENSTRE Barnas soverom er innredet med praktiske
”familie-køyer” og spesiallagede garderobeskap med
integrerte nattbord. Det gjør at døtrene Hedda og Line har
god mulighet til å ta med seg venner på hyttetur. Sengeteppe
i skinn er fra Hassan Kahn. Skinnfellen er fra Granberg
Garveri. Putene er fra Kid, lampen fra Covent Garden.
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