– Her vil vi bli ga mle
Priser seg lykkelig for
at det ble Valdres

Kranselag: Et vellykket byggprosjekt
fordrer også skikkelig kranselag, og det ble
det, Tore og Grete Gjesti serverte sjampis,
kaffe og søte kaker som seg hør og bør.

Rådgiving: Nina Sveen Frøslid (t.h.) er
interiørkonsulent for entreprenøren og gir råd
og veiledning i valg av løsninger, en tjeneste
Grete og Tore er svært godt fornøyd med.

Solid vare: Ekteparet Gjesti sier de
alltid har hatt forkjærlighet for stavlaft,
og de er glad for at de fant en entreprenør
som hadde dette som spesialfelt.
Glade for sitt valg: – Dette er et sted hvor vi vil bli gamle, sier ekteparet Grete og Tore Gjesti som følger hvert skritt i hytteprosjektet sitt på Lenningen. I løpet av oktober skal hytta

forteller om nok en milepæl i familien Gjestis hytteprosjekt.

en ulempe å ligge slik helt på randen til
nye Langsua nasjonalpark. Her blir det
ingen overdreven utbygging i framtida.
Også dette med avstand mellom bostedet i Drøbak og hytta har telt med,
men etter hvert som prosessen har gått
framover, har dette å finne det optimale hytteområdet telt enda mer. 24 mil
fra Drøbak eller 20 fra Oslo, der de begge jobber, er langt fra avskrekkende.

Bestemte krav

Trenger forutsigbarhet

Vi er faktisk glade for at det ikke er alpinanlegg
her, men fjellstua i nærheten er gull verdt, sier
Grete og Tore Gjesti, som vi treffer i halvferdig
hytte i Bjødnafallet på Lenningen.
Briskevegen blir Grete og Tore Gjestis
hytteadresse, 1030 meter over» vasslinja».
– Det er nok litt tilfeldig at vi havnet her, men vi innser mer og mer at
Lenningen og Synnfjellfoten, oppfyller det vi var ute etter. Det startet
så enkelt med at vi kjørte gjennom
området og så noen skilt om at det
var hyttetomter til salgs, og der
traff vi grunneieren. Det er Grete
(61) og Tore Gjesti (64) som forteller oss denne historien. Vi møter
dem i hytta som er under oppføring
på Lenningen. Det er kranselag i
dag, granbuska er kommet opp på
mønet og er behørig pyntet. Den
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Tore Gjesti forteller at de hadde noen
absolutte krav når de etter moden
overveiing bestemte seg for å kjøpe
tomt og bygge hytte. Hytta måtte ligge
i tregrensa, den skulle ligge på det vi
kan kalle ordentlig fjell med enkel tilgang til løyper og stier.
– Her er stølsområdene med på å
holde liv i fjellet, og tilgangen på stier
for turer til fots, på sykkel og ski er
overveldende. Dette er akkurat stedet
hvor vi vil bli gamle, sier Grete engasjert. Tore legger til at det neppe er no-

De forteller at det har vært en lang
prosess fram til dit de nå befinner seg,
der hytta er kommet under tak og de
er lovet ferdigstillelse i løpet av oktober. Høsten 2011 ble de eiere av tomta,
kjøpt av en lokal grunneier. Da startet
de på den lange vegen med å finne den
rette hytteløsningen og leverandøren.
Først så de på alle de 26 utstillingshyttene på Hellerudsletta, de besøkte
begge hyttemessene i våres og samlet
råd og impulser, snakket med venner
og forhørte seg.

– Vi hadde nok kontakt med 8–10
forskjellige hytteprodusenter, og hadde seriøse forhandlinger med mange
av dem så langt at vi fant gode alternativer.
Tore forteller at de i løpet av denne
prosessen gjorde en viktig oppdagelse, svært mange av tilbudene de fikk
var lite forutsigbare. Rett og slett på
den måten at det var vanskelig å få en
eksakt pris, få vite hva den endelige
sluttsummen ville komme på. Det var
veldig mye «ditten og datten».
– Jeg mener det er viktig at produsentene evner å komme med en konkret sluttpris som inkluderer alt fra
spaden settes i jorda til nøkkelen leveres i døra. Det har vært viktig for oss, i
alle fall, sier Tore Gjesti.

Ordentlig fjellhytte

– Vi er opptatt av arkitektur, har svakhet for lange og slanke bygg, ikke
minst synes vi det er flott med stav og
laft. Og vi skulle ha ei ordentlig fjell-

Rustikk: Grete og Tore har lagt vekt
på det rustikke, både i fargevalg og
konstruksjon. Det skal være solid slik
som dette, viser de fram stolt.

stå ferdig.

hytte med fire soverom og hadde liten
sans for prefabrikkert. Derfor landet
vi på hytteløsning fra Oppland Bygg
og Anlegg AS fra Dokka. Deres hytte
ble også selskapets hytte nummer 105.
– Fram til der vi er i dag, har det vært
en suveren prosess, og det vi har fått
er akkurat det vi har gått og drømt om;
Grovt og rustik, framfor alt ordentlig,
sier et begeistret ektepar. De er jamnlig innom byggeplassen og opplever
å bli tatt godt imot og bli hørt på. Det
er mange detaljer som skal falle på
plass i løpet av prosessen, ikke minst
er de imponert over framdriften og
arbeidsmoralen blant de ansatte.
Entreprenøren har hånd om hele
prosessen sjøl, ja vi kjøper bare elektrikertjenester, skyter daglig leder
Geir Helge Frøslid inn. Kona, Nina
Sveen Frøslid, jobber som interiørkonsulent og gir kvalifiserte råd om
fargevalg og løsninger. Kjøkken- og
badeinnredning samt komplette
soverom er en del av totalpakka de

skal levere. Det er egentlig bare å fylle
opp skuffene, kjøpe spisestuebord og
en hyttesalong, så er alt på plass.

Ny dimensjon i livet

– Ja, nå er vi inne i den kanskje mest
spennende fasen, bestemme detaljene, jeg kan vel si at vi er delaktig med
stor entusiasme og får gjennom denne
prosessen en veldig god følelse med at
dette blir vårt.

Hytte på Lenningen
■■ Grete og Tore Gjesti bygger
hytte i Bjødnafallet på Lenningen.
■■ Avisa Valdres følger framdriften av hytteprosjektet.
■■ Første gangen vi intervjuet
ekteparet, var i våres på hyttemessa på Hellerud.
■■ I desemberutgaven av
Valdresmagasinet kommer vi
tilbake med en reportasje om
den ferdige hytta, løsningene og
innredningen de har valgt.

De er innstilt på å bruke hytta mye,
og de har to sønner med familier som
også vil bli brukere.
– Dette blir en ny dimensjon i livet,
jeg er oppvokst med å ha hytte på fjel-

let på åremål. Nå går vi et skritt videre
og blir eiere, sier Tore.

Torbjørn Moen

Landinger bygger i Valdres
Oppland Bygg og Anlegg AS er ei familiebedrift fra Dokka der familien
Frøslid trekker i trådene. Daglig leder
er Geir Helge Frøslid. I dag har firmaet
drøytt 30 ansatte. De er tilnærmet totalleverandør. Firmaet har bygd mange
hytter på Gamlestølen og laget mye av
infrastrukturen der. Det er nok i Synnfjelltraktene de er størst, men hytta til
Gjesti er den første på Lenningen. Det
er deres hytte nummer 105.
Firmaets spesialitet er stavlaft, hele
80–90 prosent av etterspørselen går
akkurat på det. Heime på garden på

Dokka er fjøset gjort om til snekkerverksted og det laftes i produksjonshallen i Torpa. Resten blir gjort på
byggeplassen.
– Plagsomme og detaljorienterte
kjøpere?
– Nei, overhodet ikke, vi er opptatt
av tett dialog, dette er også viktig produktutvikling for oss. For å treffe markedet med hyttene våre må vi vite hva
kundene er opptatt av, sier Geir Helge
Frøslid, som har detaljtegna hytta til
Gjesti. Jungeltelegrafen er så langt
deres viktigste markedsføringskanal.
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