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■ Oppland Bygg & Anlegg med hytte nummer 100

Kortreiste hytter
Synnfjellet

Når Oppland Bygg &
Anlegg AS bygger hytter i
fjellet, er det med lokale
leverandører på laget.
Nå er hytte nummer 100
ferdig og solgt.
Liv Romsås Bekkelund

Sist torsdag ble hytte nummer hundre lagt ut for salg. Søndag var den
solgt.
– Markedet for å bygge hytter vil
vedvare. Det er jeg hundre prosent
sikker på, sier daglig leder Geir Helge
Frøslid i Oppland Bygg & Anlegg.
Store ringvirkninger
Oppland Bygg & Anlegg startet for
fullt med hyttebygging i Synnfjellet
i 2003. Etter å ha satt opp hundre
hytter, er de nå godt i gang med ytterligere fem. I fjor omsatte selskapet for cirka 43 millioner kroner. I
tillegg kommer ringvirkningene for
nærmere 30 små og store lokale bedrifter som leverte varer og tjenester
for til sammen 26,3 millioner kroner
til Oppland Bygg & Anleggs hytteprosjekter i fjellet i fjor.
Lokal næringsutvikling
– Vi er opptatt av lokal næringsutvikling og mener det er viktig å skape
arbeidsplasser og utvikling i bygda.
Da er det viktig å samarbeide. Gode
lokale aktører gagner alle parter, sier
Geir Helge Frøslid.
De 100 hyttene firmaet har bygd
ferdig til nå, er bevis på den lokale
forankringen. De to brødrene Geir
Helge og Hans Olav Frøslid har selv
en del tomter og skog, men i tillegg
kjøper de tømmer og tomter av lokale grunneiere.
– Vi kjøper tømmer av drifter
som ligger høgt så vi får sentvoksende virke. Det er det beste, sier
Geir Helge Frøslid som legger til at
firmaet utfører alt fra gravearbeid og
infrastruktur, til produksjon, oppsetting og innredning av hyttene.
Kvalitet
Stav- og laftkonstruksjonen lages
hjemme på gården Wæhler hos Geir
Helge og kona Nina Sveen Frøslid i
Aust-Torpa.
Torv til hyttetakene hentes fra
Røste på Dokka, garden til Hans
Olav Frøslid og Camilla Grønvold.
Der ligger også snekkerverkstedet
som produserer inventar til hyttene.
Men det er ikke bare Frøslidfamiliens egne virksomheter som nyter
godt av hyttebyggingen i fjellet.
Samarbeid lokalt
– Vi samarbeider også med Kistefos Møbler som leverer møbler vi
ikke kan levere. Alt av tekstiler er
det Nordre Land Asvo som syr, og
smijernsarbeidene kjøper vi hos
Myhre Smie i Vest-Torpa, forteller
Nina Sveen Frøslid. Blant de mange
lokale samarbeidspartnerne fins
det også noen store. Byggmakker
Skattum Dokka leverte varer for
9,3 millioner kroner, og Torpa Elinstallasjon utførte arbeid for vel
2,6 millioner kroner i de kortreiste
hyttene i fjor.

alle med: Frøslid-familien er sterkt involvert i driften av Oppland Bygg & Anlegg.

F.v. Nina Sveen Frøslid (interiørveileder), Hans Olav Frøslid (anleggsleder),
Anne Berit Frøslid (kontor), Camilla Grønvold (kontor), Geir Helge Frøslid
(daglig leder), Arild Tørhaug (byggeleder) og Frode Rundhaug som ble tatt
inn som lærling og er nå ansatt som tømrer i bedriften.

Foto: Liv Romsås Bekkelund

trives: Frode Rundhaug er ferdig utdannet tømrer og har fått fast jobb i

firmaet. Her er Frode sammen med byggeleder Arild Tørhaug i nok ei hytte
som er under oppføring i Synnfjellet.

– Tomtetilgangen i Synnfjellet begynner å bli begrenset, så nå må vi utvide
horisonten inntil reguleringsplanen for
Synnfjellet sør er ferdig, sier en optimistisk Geir Helge Frøslid.

■ Oppland Bygg & Anlegg AS
■ Oppland Bygg & Anlegg AS eies av
Hans Olav Frøslid som er anleggsleder
i firmaet, daglig leder Geir Helge Frøslid og byggeleder Arild Tørhaug.
■ Oppland Bygg & Anlegg har 30 ansatte.
■ Omsatte i fjor for cirka 43 millioner
kroner. I tillegg ga hyttebyggingen ringvirkninger for andre lokale bedrifter for til
sammen 26,3 millioner kroner.
■ Bygger nøkkelferdige hytter og hytter
ut fra kundens ønsker. Hovedsakelig i
Synnfjellet, men har også oppdrag på
Skeikampen i Gausdal, i Hafjell i Øyer og
på Lenningen i Etnedal.

hyttekos: Daglig leder i Oppland Bygg & Anlegg,

Geir Helge Frøslid og kona Nina Sveen Frøslid på
hytte nummer 100.

Øker sysselsetting og folketall
Synnfjellet
Frode Rundhaug (20)
har fått fast jobb hos
Oppland Bygg & Anlegg
AS.

– Je trives så godt, å da skar'n
itte klaga, sier Frode Rundhaug. Etter to år som elev
ved Vargstad videregående
skole på Lillehammer, fikk
han lærlingplass hos Oppland Bygg & Anlegg AS.
Nå er læretida over. Frodes fagprøve var bygging av
uteboden på hytte nummer
hundre. Nå har 20-åringen

fast jobb i firmaet og svinger hammeren på ei hytte
under oppføring på Lenningen. Tømreren er glad
han slipper å skru gipsplater på store byggeplasser.
– Her får jeg være med
fra starten helt fram til hytta står ferdig. Det liker jeg,
og så liker jeg det gamle
håndverket, sier Frode
Rundhaug.
Arbeidsgiveren er svært
fornøyd med yngstemann
og resten av arbeidsstokken. 15 av de 30 ansatte
kommer fra Litauen.

– Flere av dem har tatt
med seg kone og barn og
bosatt seg i kommunen.
Fire av sju familier har nå
kjøpt seg hus i Nordre Land
og både mann og kone er
i arbeid, forteller daglig
leder Geir Helge Frøslid.
Han roser litauerne for høy
yrkesstolthet og veldig god
arbeidsmoral.
– Vi har flinke folk og
er stolte av hyttene vi leverer. Her er det «hel ved»
hele veien, sier Geir Helge
Frøslid.

