hyttebesøk Synnfjellet

NY MØTER GAMMEL: Begge hyttekrop-

pene har overbygde inngangspartier
som møter hverandre hjørne mot
hjørne. Terrassen er lagt i to ulike
nivåer. Det gjør det mulig å gå tørrskodd fra annekset til hovedhytta.

Synnfjell er
et fjellparti
som ligger
midt mellom
Lillehammer og
Fagernes.
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Nytt liv og

storfint følge!
hyttemagasinet.no

På Synnfjellet i Oppland har en gammel tømmerhytte fått et fornyet
liv som gjesteanneks. Den har også fått storfint selskap av en nybygd
makker med alt av moderne fasiliteter. Ja takk, begge deler-løsningen
gir eierne både herlig sjarm og flott funksjon.
hyttemagasinet.no
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gammelt og nytt i harmoni
HÅNDLAGET: Kjøkken-

GIR LUNHET:

innredningen og alle
de andre integrerte
interiørløsningene er
produsert av Oppland
Bygg og Anleggs eget
snekkerverksted på
Røste Gård på Dokka.
– Det gir oss frihet til
å utnytte all plass
uavhengig av standardmoduler, sier
Nina. – De har også
mulighet til å lage
spesialtilpassede
løsninger som f.eks
denne åpne hyllen
over vasken. Fordi det
er lys innfelt i topplaten så har Nina valgt å
ha hyllene i glass slik
at lyset utnyttes helt
ned til bunnen av
skapet.

Kjøkkeninnredningen er malt i
fargen «Sort Pepper» (NCS
6802-G49Y).
Veggpanelet er beiset i en
spesialblanding bestående av
70% Drivved og 30% Valnøtt.
Benkeplaten i eik er oljet med
OSMO Toppolje.

HOLDER UNNA: På veggen
mellom over- og underskap har
Nina valgt å bare ha det beisede
panelet som er brukt i resten av
hytta. Dette er gjort for å skape
mest mulig helhet.
– Beisen som er brukt er så god
at det er ikke noe problem selv
om det blir litt vannsøl, men jeg
vil skaffe meg en glassplate i
herdet glass for å være på den
sikre siden, sier hun.

GOD ARBEIDSPLASS:

Kjøkkenet er en
naturlig del av stue og
oppholdsrom. Innredningen går i en
arbeidsvennlig L-form.
I tillegg er det en
midtstilt arbeidsøy.
Øya gjør at arbeidssonen blir sosial fordi
den som arbeider står
vendt mot spiseplass
og sofakrok. Arbeidsøya fungerer dessuten
som en naturlig skjerming for direkte
innsyn fra sofakroken
mot kok- og vaskesone.

TEKST: Harriet Bjørnson Lampe
FOTO: Inger Mette Meling Kostveit

Velkommen til Synnfjellet, sier
Nina og tar varmt imot Hyttemagasinets utsendte på det
sjarmerende hyttetunet som
består av en nyoppført hytte i
stav og laft og en gammel
tømmerhytte. Den gamle hytta
er fra 1950- tallet, den nye ble
oppført i 2014. Aldersforskjellen kan sees, men den er på
ingen måte skjemmende for
helhetsbildet, snarere tvert
imot. Hyttekroppene er begge
beiset i samme farge og nennsomt knyttet sammen med en
overbygd svalgang og en stor
terrasse.
– Vi følte at vi hadde en
forpliktelse til å ta vare på den
fine gamle tømmerbygningen
fordi den representerer en
historisk verdi i et hytteområde som er under utvikling,
forteller Nina Sveen Frøslid.
Sammen med mannen Geir
Helge Frøslid driver de selskapet Oppland Bygg og Anlegg
som i flere år har vært en av
utbyggerne i Synnfjellområdet.
Med deres ressurser kunne det
vært naturlig å bare rive den
gamle tømmerkassen og sette
opp en ny. Men nei, det ville de
ikke!
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SMART LØSNING:

Kjøkkenet har ikke et
vanlig kjøleskap. Det
er istedet utstyrt med
2 kjøleskuffer som er
plassert under benken
på øya og helt til
venstre inntil veggen.
Det er gjort for at
kjøkkeninnredningen
skal bli mest mulig
åpen uten store dominerende høyskap. Det
er også gjort for å få
mest mulig benkeplass. Innredningen er
laget på snekkerverkstedet til Oppland
Bygg og Anlegg.
Kjøleskuffene er fra
Norcool. Håndtakene i
skinn er fra Nibu.
hyttemagasinet.no

hyttemagasinet.no
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KOMFORTABEL KOS: I den nye hytta

har Nina valgt moderne komfortable
møbler. Sofaen og puff er fra IKEA.
Sofaen er i stoffet Vellinge Beige.
Putene er fra Moodies, Senze of Joy
og Green Apple. Puter og gardiner
har farger som minner om høstlyng
og lav. En nyanse av isbregrønt har
også fått innpass. Bordet er fra
ArtWood. Teppet er fra Åhléns.
Liftgardinene er sydd i stoff fra Green
Apple. Skinnfellene er fra Garberg
Garveri. Ved å velge naturmaterialer
og en fargepalett bestående av lune
og varme nyanser får man både
harmoni og hygge, mener Nina.

4 kjappe

Hva kan dere ikke klare dere
uten på hytta?
Peis!

Hva kommer aldri over dørstokken?
Penklær

Hva er favorittdingsen?

Uten tvil: steambadstuen fra Tylø.
Fantastisk!!!

Hva er den største
hyttetabben?

Å ikke sette seg inni hvordan
steambadstuen fungerte første
gang vi skulle prøve den slik at
hele hytta ble dampbelagt om
natten…veldig dumt!!

Hvorfor bygge Tips
i stav og laft?

▸▸ Viktig å bringe gamle bygge
skikker videre i den moderne
fjellverden.
▸▸ Stav og laft er en kostnadseffektiv
byggemåte.
▸▸ Stav og laft har høyere isolasjonsverdi enn tømmer og en hytte i
stav og laft får således lavere
årlige fyringsutgifter enn en
tømmerhytte.
▸▸ Stavlaft er en god kombinasjon
mellom det rustikke med tømmer
i gavler, og solid uttrykksfullt
rammeverk i kombinasjon med
glattpanelte vegger, som gir
moderne og renere linjer. Ønsker
man hems, er det rimeligere å
bruke takstoler i tak slik vi har
brukt i dette tilfellet. Man beholder uansett det rustikke preget
utvendig med den solide konstruksjonen.
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LYS IDE: Det er viktig å

legge til rette for riktig,
god og hensiktsmessig
belysning, sier Nina. Hun
ville gjerne ha en stor
lampe over spisebordet
som først og fremst skule
gi stemningsfullt lys, men
som også var funksjonell
når hun ønsket seg et
sterkere arbeidslys. Det
dilemmaet løste hun
enkelt med en dimmer.
Et annet dilemma var at
en stor lampe fort ville
være til sjenanse for
utsikten. Løsningen ble
en modell i glass og
sortlakkert metall som
designmessig minner om
en gammeldags lykt. Fra
ArtWood.

Nordens
største helårs
hytteutstilling

TØFFE TING: Store lysestaker og materialer

som skinn og pels, ull og værbitt tre er
viktige ingredienser i Ninas hytteinteriør. På
det grove salongbordet har hun brukt et
hvitt kje-skinn som «brikke». Bordet er fra
ArtWood, lysestaken fra Verket Interiør.
Skinnfellene er fra Garberg Garveri.
GJENNOMSIKTIG: Spise-

stolene er laget i transparent karbonatplast. De
har Nina valgt med tanke
på at de ikke skal oppta
så stor visuell plass i
rommet. Modellen heter
Tobias og er fra IKEA.

Realiser hyttedrømmen
på Hellerudsletta!
Norsk Hyttesenter på Hellerud representerer 20 av Norges
største og ledende hytteprodusenter. Hos oss finner du
mange ulike hyttetyper å velge mellom og utstillingen
fornyes jevnlig med nye hytter og oppgraderinger.
Hyttesenteret har for tiden 25 hytter i full skala – alle
representative hytter for de ulike hytteprodusentene.

Åpningstider:
Hyttene er betjent hver torsdag, fredag og lørdag.
Torsdag: 12.00–20.00
Fredag:
10.00–16.00
Lørdag:
10.00–16.00

– Den gamle hytta var faktisk en av de
alle første hyttene som ble bygget her oppe
og fordi vi er opptatt av å ivareta både
tradisjoner og miljø så var det naturlig for
oss å bevare den gamle hyttekroppen selv
om den var både trekkfull og «sliten»,
forklarer Nina.

SPISEPLASS: Spiseplas-

sen er en del av stuens
sosiale sone. For å minimere arealbruken er det
laget sittebenker langs
ytterveggen på bordets
ene lang- og kortside.
Benkene er bygget opp
av skuffer. Dette er gjort
for å få mest mulig
oppbevaringsplass.
– Skuffene er ikke så
tilgjengelige til hyppig
bruk, men de er supre til
å f.eks oppbevare påskepynten oppi, sier Nina.
Både sittebenken og
langbordet er laget på
mål. Stolene er fra IKEA.

Utstyres med tøfler. Hytta, som fami-

lien Frøslid bruker flittig både sommer og
vinter, har i dag et brutto bruksareal på 135
kvm. Av dette utgjør den gamle hyttekroppen ca. 57 kvm. «Nyhytta» har et bruks
areal på 78 kvm. I «Gamlehytta» er det et
lite kjøkken, en relativt stor stue og et lite
sovekammers. I stuedelen er det åpent
røste, men over kjøkkenet og soverommet
er det en hems med to soveplasser. I den
nye hovedhytta er romløsningen mer
moderne med stue, kjøkken og spiseplass i
åpen løsning. Hyttekroppen rommer også
to soverom, to bad og en romslig entré
samt en hems med to separate soverom.
Løsningen er svært arealeffektiv og med
soveplassene i den gamle hytta gir det
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Ta kontakt direkte med den hytteprodusenten du
vil besøke for avtale utenom åpningstidene.

www.norskhyttesenter.no

Norsk Hyttesenter
Hellerudsletta
Kragerudveien, 2026 Skjetten
post@norskhyttesenter.no
www.norskhyttesenter.no
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ORIGINALT: På kjøkkenet i den gamle hytta

er den originale innredningen intakt. Nina
har kun gitt den en liten ansiktsløftning ved
å male den i fargen «Sort Pepper». Kjøkkenbordet og flere kjøkkengjenstander fulgte
også med på kjøpet. – Det er hyggelig å
ivareta litt av nostalgien, mener Nina.
SELV-KOK: På

LUNT REDE: Soverommet i «Gamlehytta» er ikke større

det gamle kjøkkenet står fremdeles kokeplaten
som ble brukt
den gang det
ikke var innlagt
strøm. I dag er
den et hyggelig
innslag som gjør
at gjestene kan
koke seg kaffe
om morgenen.

enn at det akkurat blir plass til en skikkelig dobbeltseng. Lekkert sengetøy og sjarmerende detaljer gjør
overnattingen til en behagelig opplevelse. – Vi må jo
sørge for at gjestene våre har det godt, sier Nina.

eierne 12 gode sengeplasser fordelt på 6
rom.
– Vi vurderte å lage et eget lite bad i den
gamle hytta, men kom til at det ville være
mest hensiktsmessig, både økonomisk og i
forhold til vårt ønske om å bevare mest
mulig av den gamle hyttekroppen, å lage
to bad i den nye hyttekroppen istedenfor,
forteller Nina. Anneksgjestene tilbys imidlertid tykke tøfler og fotside badekåper slik
at tusleturen til badet skal bli så behagelig
som mulig.

Velvære viktig. I den nye hovedhytta er

alt lagt til rette for et komfortabelt, godt og
moderne liv på hytta. Vann og avløp er
tilknyttet det kommunale nettet, tv og
internett er også på plass og på det ene
badet er det sågar montert en hypermoderne dampdusj.
– Komfort og velvære er viktig for å ha
det bra på hytta, sier Nina. Hun mener at
den gode, lune hyttefølelsen skapes av
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SAMLINGSSTED: Peisestuen i «Gamlehytta» er innredet med langbord og

spisesofa. Dette har de gjort fordi det gir mange sitteplasser og samtidig
en god sofa. Spisebordet stod i hytta da de overtok den. Stoler er et finn.
no-kupp. Sofaen er fra Mille Moi. Veggene er kun såpeskurt. Takpanelet
er behandlet med hvit interiørbeis.

hyttemagasinet.no

Anneksgjestene tilbys tykke
tøfler og fotside badekåper slik
at tusleturen til badet skal
bli så behagelig som mulig.
hyttemagasinet.no

NY INNSATS: Peisen i den gamle hytta var i utgangs-

punktet en åpen grue. Den fungerte ikke helt etter
eiernes ønske. Det var mer røyk i rommet enn i pipa,
dessuten fyrte de for kråkene. For å få en fornuftig
bruk og bedre varmeutnyttelse valgte de å lukke den
opprinnelige åpningen med en innsats.
oktober/november 2016
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KOMFORT AV YPPERSTE
KLASSE: Både veggen og

døren mellom hovedsoverommet og badet er
utført i glass. Det har de
først og fremst gjort for
at de skal ha mulighet til
å nyte den fine utsikten
fra soveromsvinduet når
steamdusjen benyttes.
Litt skjerming er det
imidlertid laget med en
frostet folie. Familiens
monogram setter prikken
over i’en. Steamdusjen er
modell Impression i 170
fra TYLØ. Glassdøren er
en standarddør fra Brødrene Dahl. Folien er
levert av ABM på Gjøvik.

VEKT PÅ KOMFORT: På hovedsoverommet er sengen laget med

en relativt høy bunn slik at utsikten kan nytes fra hodeputen.
Her er det laget noen store garderobeskuffer også. På den
måten unngår man å bruke verdifull gulvplass til ekstra garderobeskap. Sengebunnen er malt i fargen «Sober». Sengegavlen er
fra Green Apple trukket med grov lin. Veggpanelet er, som i
resten av hytta, beiset i en spesialblandet interiørbeis bestående
av 70% «Drivved» og 30% «Valnøtt». Himlingspanelet er hvitkalket fra fabrikk.
KOMFORT OG KVALITET: Innredningen på badet er solid utført

med glatte fronter og rene linjer. For å utnytte plassen best mulig
er møbelet trukket nesten ned til gulvet. – Det er igjen 7 cm, det
er akkurat plass til å få vasket under, forklarer Nina. Det gir store
skuffer og godt med oppbevaringsplass. I midten av innredningen er det laget et skap for å unngå at rørføringene ødelegger
deler av skuffene. Innredningen er laget på oppland Bygg og
Anleggs snekkerverksted. Dørene er utført i MDF, skrogene i
heltre. Alt er malt i fargen «Sort Pepper».

Jan og Anne har
ikke bare husrom, men
også hjerterom.

PLASSBYGGET: Peisen har en lav og koselig utfor-

ming med en kraftig bjelke som avslutning på
omrammingen i tørrmur. Plassen til venstre for
peisen er utnyttet til en plassbygget bokhylle. Innsatsen er CB 2300 fra Dovre.

andre ting enn vannbæring og kummerlige sanitærforhold.
Nina, som har lang erfaring med å innrede
hytter for andre, har også vært svært bevisst på
valg av farger.
– For meg er det viktig å ha en basis i farger som
hører til på fjellet, sier hun. Den nøytrale fargepaletten gir ro og harmoni og er dessuten en fin
bakgrunn dersom man ønsker seg en fargeklatt
eller to.
Hun har også vært opptatt av å skape en viss
harmoni i interiøret i begge hyttene.
– Selv om interiøret i hovedhytta er langt mer
moderne enn det vi har i den gamle så har jeg valgt
å bruke den samme fargepaletten og noen av de
samme tekstilene i begge hyttene, forklarer hun.
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EKSTRA SENGEPLASSER: Over hele arealet er det laget en hems. Det gir to separate

soverom med fire sengeplasser. Dørene inn til disse soverommene er spesiallaget og
utstyrt med hengsler og beslag fra Myhre Smie. Sengene er lave rammer med springfjærmadrasser.
hyttemagasinet.no

SKRIV ET TESTAMENT SOM HANDLER OM LIVET
Visste du at én leilighet kan bli til flere hjem i en SOS-barneby? Å skrive et testament er å skrive seg inn i liv som skal leve videre.
Tilgodeser dere SOS-barnebyer med hele eller deler av arven, gjør dere det mulig for utsatte barn å skape seg sin egen framtid.
For alle barn skal arve jorden. sos-barnebyer.no/testament • Tlf. 23 35 39 51 / 23 35 39 00 • Vi kan tilby advokathjelp.

gammelt og nytt i harmoni

BRUKES OFTE: Både Nina

og hunden Happy stortrives på hytta. – Vi er her
mye, både sommer og
vinter, og har vel omtrent
120 overnattingsdøgn i
året, sier hun.

Om Synnfjell

▸▸ Synnfjell er et fjellparti
som ligger midt mellom
Lillehammer og Fagernes.
▸▸ Mesteparten av området
ligger i Torpa i Nordre
Land, men den vestre
delen av fjellpartiet
ligger i Valdreskommunen Etnedal.
▸▸ Spåtind er høyeste
punkt med sine 1414
m.o.h.
▸▸ Synnfjell er et yndet
hytteområde og utfartssted med rike turmuligheter og et stort
løypenett med 350km
preparerte skiløyper.
▸▸ Det er ca. 170 kilometer
fra Oslo til Synnfjell og
kjøretiden er beregnet
til ca. 2 timer og
35minutter.

KORTREIST KOS: Tømmeret som er brukt i den nye hytta er hugget i lokal skog og stavlaftkonstruksjonen er

produsert på Wæhler gård i Aust Torpa. Naturtorven på taket er økologisk og kommer fra Røste Gård på Dokka.

LIGGER PENT: Hyttekroppene ligger fint til i

Fakta:
Eiere: Nina og Geir Helge
Frøslid, sønnen Håkon (18
år), hunden Happy.
Beliggenhet: Synnfjellet.
Byggeår: 1950 og 2014.
Konstruksjon: Ny hytte i
stav og laft, gammel hytte
i tømmer.
Areal: Totalt ca. 135 kvm
(ny hytte ca. 78 + gamlehytta ca. 57kvm.)
Ant sengepl: 12 (8 i
hovedhytta, 4 i gamlehytta).
Fasiliteter: kommunalt
tilknyttet VVS, strøm, TV
og internett.
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terrenget og selv om totalarealet er relativt stort
så er helhetsinntrykket lavmælt og naturlig. Den
gamle hyttekroppen sees i fremkant til venstre.
Ny-hytta ligger i bakkant til høyre.

PRAKTISK OG SOLID:

Inngangspartiet er utformet som en klassisk svalgang. Det gir et lunt og
innbydende preg, men det
har også et praktisk
aspekt. Om sommeren
holder det sauene borte
fra trammen og om vinteren gir det fin skjerming for
snøbyger. Kraftig dimensjonering er en selvfølge.
– En hytte skal selvfølgelig
være solid og skikkelig,
men den skal også ha et
visuelt uttrykk som er solid
og barskt, sier Nina.

hyttemagasinet.no

