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Vi vet om mange som ønsker
å leve ut hyttedrømmen!
Vi ønsker å være det naturlige førstevalget når det gjelder kjøp og salg av fritidseiendom
i vårt fokusområde. Vi har tilhørighet og stor interesse for området, og selger Sjusjøen med hjertet.
Derfor strekker vi oss langt for å være tilstede og tilgjengelig for våre kjøpere og selgere.
Vær velkommen til å ta kontakt.
Med hilsen din lokale PrivatMegler på Sjusjøen.

Hege Mjølstad, tlf.95 10 23 04 • Kristin D. Killi, tlf.97 67 63 31
lillehammer@privatmegleren.no • Kirkegata 62, 2609Lillehammer • www.privatmegleren.no
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LEDER:
Det har vært en flott sommer! Jeg håper mange av dere
har hatt mulighet til å nyte fine dager på Sjusjøen.
Styret jobber nå aktivt med en rekke saker; den mest
aktuelle i disse dager er prisen på snøbrøyting
kommende vinter. Det er forståelig at mange har reagert
på den betydelige økningen i prisene, selv om økningen nå
er et resultat av økningen i SSB’s indeks for vintervedlikehold på veg. Vi hadde forrige sesong en egen diskusjon
om hvilken indeks entreprenørene skulle benytte, og det
ble konkludert med at det riktige er å benytte indeksen for
vintervedlikehold. Ingen av oss har naturligvis noen påvirkning på denne, og vi må konstatere at økningen i indeksen
på ca. 17 prosent er formidabel og ubehagelig for de
fleste. Styrets strategi nå er å påvirke de avtalene som skal
inngås for 3-årsperiode f.o.m. sesongen 2023/2024, ved at
det utlyses et anbud hvor vi søker å påvirke fastsettelsen av
utvalgskriteriene; her vil bl.a. pris, kvalitet og leveringsdyktighet være relevante kriterier. Vi er svært opptatt av at brøytetjenesten skal være bra for
alle til riktige priser.
Andre saker som har styrets fokus er oppfølging av handlingsplanen vedtatt på årsmøtet i
april i år. En prioritert sak er å iverksette konkrete tiltak for å dempe nedgangen i medlemstallet, og helst se at tallet øker fra dagens nivå på ca. 1350. I tillegg er styret opptatt
av å ha størst mulig påvirkning på planprosessene i Ringsaker kommune i samarbeid med
øvrige vel i Ringsakerfjellet gjennom VIR, å påvirke hogst og landskapspleie slik at destinasjonen vår ikke gror igjen over tid, og å påvirke utviklingen generelt på Sjusjøen med både
utbygging, løypekjøring, aktivitetstiltak osv. Styret mener arbeidet som gjøres i Destinasjon
Sjusjøen SA er svært viktig for hvordan Sjusjøen skal utvikle seg videre, og vi deltar aktivt i
destinasjonsselskapets styre.
Det blir 2 temamøter kommende periode frem mot årsmøtet våren 2023; det første
allerede 1. oktober i år hvor grunneierne vil gi aktuell informasjon. Det neste temamøtet
blir i februar 2023, og styret jobber nå med innhold for dette møtet.
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FLOTT SOMMER FOR FJELLKIRKEN
Sommeren er over og når dette leses
nærmer det seg også at sesongen er over
i Fjellkirken. Vi har hatt gudstjenester hver
søndag siden juli. Noe varierende deltakelse på gudstjenestene er det naturlig nok,
men vi ser likevel at Fjellkirken helt klart
har sin plass. Det er gudstjenester videre
nå frem til siste helg i høstferien (se egen
oversikt) før det er en periode uten arrangementer i Fjellkirken.
SOMMERFESTUKE MED GODT BESØK
For syvende gang ble Sommerfestuken
arrangert, og også i år samlet den over
1000 mennesker til et innholdsrikt og
variert kultur- og kirkeprogram. Et godt og
variert tilbud av konserter, forestillinger,
vandringer samt god servering og prat på
kirkebakken dannet rammen for uken.
Dette hadde ikke latt seg gjøre uten stort
frivillig bidrag fra Lions og en rekke NMSog Fjellkirkevenner som hjalp til og dro
arrangementet godt i land. Alle arrangementer ved Fjellkirken ble i år gjennomført
innendørs for å redusere kostnader noe, og
vi ser at det totalt sett fungerte bra.
Arrangementskomiteen har en «enkel»
jobb når grunneiere, næringslivet,
Destinasjon Sjusjøen, Ringsaker kommune
og frivillige organisasjoner som Brøttum
Historielag og Lions med glede stiller opp
og bidrar til gjennomføringen.
Komiteen vil igjen evaluere Sommerfestuka og se hva som kan planlegges for
neste år. Har dere tilbakemeldinger, gode
som dårlige, så er komiteen takknemlig for
innspill!
Disse gode glimtene fra de ulike arrangementene gir et godt bilde av mangfoldet og
oppmøtet på arrangementene.

Lions Nordre Ringsaker overrakte jubileumsgave
til Fjellkirken i anledning 60-års jubileet.
God stemning på kirkebakken flere kvelder.

JUL OG NYTTÅR I FJELLKIRKEN
I år vil vi gjennomføre tre gudstjenester i
Fjellkirken på julaften. De to siste årene har
vi gjennomført utegudstjenester på grunn
av koronarestriksjoner, men i år tror vi at vi
er tilbake til «vanlig» gjennomføring.
Teologistudent Julie Roterud Amundsen
vil være prest og Magnus Kessel vil være
organist på gudstjenestene som er kl 13,
14.30 og 16.00.
Nyttårsaften vil det være gudstjeneste kl.
16.
Mange møtte opp til historisk vandring i
«Luddens rike»

Leif Ingvald Skaug hadde Ingrid Olava hadde en
en flott «Allsang i fjelli» stemningsfull konsert.

FJELLKIRKEN PÅ FACEBOOK
Fjellkirken har en egen offisiell Facebook
side. Lik denne, og du vil få oppdateringer
om program og arrangementer.
ØKONOMISKE BIDRAG TIL FJELLKIRKEN
Fjellkirken drives uten noen form for
offentlig støtte, og er derfor helt avhengig
av gaver for å kunne opprettholde driften.
I et normalår uten store påkostninger er
driftsutgiftene ca kr 350.000, og derfor
minner vi frimodig om vårt kontonummer
som er 0536.40.86344 for gaver.
Fjellkirken er registrert med VIPPS. Dette
betyr at du enkelt kan gi gave til Fjellkirken
ved å laste ned VIPPS-appen, søke opp
Sjusjøen Fjellkirke under «Kjøp og betal»,
nr 12076, og VIPPS så har du støttet driften
av Fjellkirken. På forhånd takk!

GUDSTJENESTER HØSTEN 2022

Biskop i Hamar Bispedømme, Solveig Fiske åpnet
Sommerfestuken. Her intervjues hun av Magne
Mjærum.
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Søndag 2. oktober
Thorstein Husby, lege, ansvarlig for
påskesamlingen på Sjusjøfjellet .
Søndag 9. oktober
Thor Andre Holten, prest i Grefsen
kirke.
Godt oppmøte på familiedagen i Sjusjølunga.

Foto: Oda Hveem Design: M8

Eventyrlig høst
Bestill på hunderfossen.no

Gudbrandsdalens
herrebunad
Våre bunader er sydd for å vare.
Vi bruker stoff fra lokale
Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk,
og du kan velge mellom mer enn
25 ulike stoffer til vesten!
Telefon: 61 26 70 70

Over 50
aktiviteter
7000 m²
innendørs

Vi gleder oss stort til den flotte og
stemningsfulle årstiden.
Eventyrlige aktiviteter og underholding for
hele familien i en park med vakre høstfarger.
Åpent 1100 til 1600 helgene 1.-2. og 7.-8. okt.
og tirsdag 11. og onsdag 12. okt.
Se hunderfossen.no for mer informasjon og
ledige billetter.
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Takket være hyttefolks observasjoner og meldinger er det lettere å finne skadde sauer nå en før, sier sauebonde Agnete Fauskrud.

En bønn fra sauebonde Agnete Fauskrud (27):

Ikke stikk av hvis du kjører på en sau
Skulle du være så uheldig å kjøre på en sau på veg til hytta, så for all del – ikke stikk av.
Det er slutt på de tider da bileier måtte erstatte tapet. I dag er du verken erstatningspliktig,
og du mister heller ikke bonus på bilforsikringen din.
Med stadig flere hytteeiere og økende trafikk er det dessverre stadig flere sauer som
blir skadet enten ved påkjørsler, eller av
hunder, sier sauebonde Agnethe Fauskrud
fra Lismarka.
- Det viktigste for meg er å få melding så
raskt som mulig, så dyrene slipper å lide,
sier Agnete.
Mange har nok opplevd å se at det ligger
sauer i vegen ovenfor feristen ved Fjellved
og opp mot Gutubakken. Da er det stor
sjanse for at det er en av hennes sauer som
ligger der. Hun er selvsagt ikke glad for
at sauene enkelte dager legger seg til på
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vegen, og hun har prøvd å få dem vekk med
saltsteiner. Problemet økte da gangfeltet
kom, for det var ofte der de beitet. Hun
skulle derimot ha ønsket seg nedsatt fartsgrense i beitesesongen på strekningen opp
mot Sjusjøen.
MISTET FLERE DYR
Sauer er veldig stedbundne og følger lett
gamle vaner. Å gjerde dem i en innhegning,
for eksempel på setra, er ingen god løsning,
forteller den unge sauebonden, som er
leder i Sjusjøen sauebeitelag samt med i
styret i Brøttum bondelag, Ringsaker sau

og geitavlslag, og sekretær i Hedmark sau
og geit.
- Dyr som går inngjerdet på et lite område
får dårligere dyrehelse enn dyr som får
bevege seg over store områder, forklarer
hun.
Agnete forteller at hun har 90 vinterfora
voksne sauer, som går i Brøttum almenning. I sommer har hun mistet seks av dem.
Tre er tatt av hunder og to i trafikken. Den
siste vet hun ikke dødsårsaken til. Mens
saueeiere på andre siden av fjellet mister
sau pga rovdyr, er mennesker den verste
trusselen for dyra på Sjusjøen.

Denne sauen satte seg fast i et fotballmål som
ikke var tatt inn da hyttefolket reiste hjem.

Agnete hadde ønsket seg nedsatt fartsgrense i
beitesesongen opp mot Sjusjøen.

DETTE BØR DU VITE:

•

Totalt er det 900 sauer som beiter på Sjusjøen, og 15.000 totalt i Ringsakerfjellet.
SETTER SEG FAST
I løpet av sommeren har det vært veldig
mange spørsmål og henvendelser fra
hyttefolk om sauene, forteller Agnete. Jeg
er innom de forskjellige Sjusjøen-sidene på
Facebook flere ganger daglig, i tilfelle det
er noen som rapporterer om skadde dyr
eller lurer på vaktlister over hvem de skal
kontakte.Takket være hyttefolks observasjoner og meldinger på sosiale medier, er det
nå mye lettere å finne skadde dyr, sier hun
og retter en takk til alle som melder fra.
-Jeg har full forståelse for at noe kan skje
i et så tett befolket område som Sjusjøen
er blitt. Mange hytteeiere er ikke vant med
husdyr, og tenker kanskje ikke over at det
fotballnettet barna lekte med, og som står
ute etter at de er reist hjem, kan være en
fare for dyra. I sommer har flere dyr satt
seg fast i installasjoner som står rundt
hyttene. Ofte er det øremerkene som gjør at
de kan hekte seg fast, men det hender også
at de setter seg fast under en trang veranda
eller liknende steder. Vi som er beitevakter
er aldri langt unna, og kan være raske med
å komme frem, så ikke dyra lider unødig.
- Vi er veldig glad når folk melder fra om
noe unormalt, sier hun.

eventuelt erstatning, så hun håper hundeeiere legger seg dette på sinnet, og sørger
for at selv de snille, trygge familiehundene
er under full kontroll når de er på hytta.
DE FLESTE ER POSITIVE
Det kommer mange kommentarer om sauene, og de aller fleste er hyggelige og positive. Det er folk som forteller at barnebarna
har fått god kontakt og gode ferieminner, og
at det er hyggelig å høre bjelleklang utenfor
hytta.
Mange har nok oppdaget at sauene holder
landskapet ”frisert” og at det ikke gror
igjen.
- De som har nysådde plener har sikkert
også fått besøk i sommer, tror Agnete, som
forteller at sauene foretrekker så ferskt og
nytt gras som mulig.
- Sauen er et ålreit dyr, og jeg som
sauebonde synes det går veldig greit, med
både mine og andre sauer som beiter på
Sjusjøen, sier Agnete, som ikke tar seg så
nær av at det innimellom kan komme noen
surmagede kommentarer.
Tekst og foto: Einar Lyngar

Det er straffbart å kjøre
videre
uten å melde fra.
• Ved uhell skal du
melde fra til
politiet på 02800, som
deretter
varslet viltnemda og an
dre
aktuelle aktører. Eventu
elt kan
du ringe beitevakten.
• Dersom dyr dør, vil
dere finne
telefonnummer til eieren
i
øremewrket.
• Sjåføren blir IKKE
økonomisk
belastet, om dere skulle
være
så uheldige å kjøre på
et
beitedyr.
• Det blir heller ikke
bonustap
for sjåfør, ved eventuell
skade
på bilen din.
• Det økonomiske tap
et for bonden blir mellom forsik
ringsselskapet og beitebruk
eren,
etter at sjåfør har meldt
fra om
skade.
• Dersom dyret er ska
det, så
ikke kjør videre før eie
ren
har kommet. Dette for
at ikke
dyret skal gå videre me
d store
skader.
• Dersom dyret er død
t, så merk
godt hvor dyret ligger,
slik
at eieren lett kan finne
igjen
dyret.

HUNDEANGREP
Under pandemien var det mange som
anskaffet seg hund, og mange av disse
er førstegangs hundeeiere. Ikke alle har
kunnskap om hundens instinkter, og at en
snill familiehund plutselig kan bli som et
rovdyr i møte med sau. Det er trist for alle
parter, sier Agnete som har hatt mange
samtaler i sommer med hundeeiere som
er sjokkert over at deres søte snille hund
kunne gå til blodig angrep.
Slike skader blir som regel anmeldt og
det påløper eier store utgifter for veterinær
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billett

Offentlige bidragsytere:
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Sponsorer/samarbeidspartnere:

Åpent alle dager
VELKOMMEN TIL MØLLA

00
00
i uke 40 og 41, fra kl 11 – 16

Midt i Brumunddal

HUS OG HJEM
Interflora Marihøna
Jernia
Kid Interiør
Nille

PARFYMERI
OG FRISØR
Marguerite Skin Tonic
Salong Mølla
Vita

KLÆR OG SKO
Eurosko
KappAhl
Match
Zavanna
Zicci

SPESIALBUTIKKER
Apotek1
Ark bokhandel
Bjørklund
Buddy(Zoo)
Ringo
Sunkost
Synsam
Vinmonopolet
Post i butikk

MAT/DRIKKE
OG SERVERING
Eurospar
Cafe Jeanette
Narvesen
SPORT OG
FRITID
Sport 1
Sport 1 Outlet

Åpningstider
09-19 (18)
Eurospar 07-22 (08-20)

Kun

189,-

Barn under 2 år
gratis.

Bli kjent med over 200 dyr av 20 ulike slag
Alle gårdens aktiviteter er åpne; klatreløype,
kaninkosepark, skogsbilbane, hopp i høyet,
tråtraktorbane og kioskutsalg med pølser,
rømmegrøt og nystekte vafler.
Fôrposer for å mate dyrene kjøpes (kr 25,-).
Passer for hele familien!
Se mer på www.barnasgård.no

www.mollastorsenter.no
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”Sareptas stabbur”
på Sagbakken
i Mesnali
Hele Stabburet her på Sagbakken er propp fullt av
spennende ting som kan pynte opp i hytta, sier 15 år
gamle loppeselgeren Linnea Freng Rogstad.
- Mange har vært innom i sommer, men vi fyller på
stadig, så det er alltid fullt, sier Linnea. Akkurat som
Sareptas krukke, bare at her er det to etasjer i et
stabbur som er propp fullt av gamle ting.
Det var for et par år siden skiltet med Sagbakken brukt og lopper
dukket opp utenfor stabburet, akkurat der du kjører inn til Mesnali.
Siden da har mange stoppet og oppdaget det store og spennende
utvalget i de to etasjene.
- Vi får stadig inn nye lopper, forteller Linnea. Mange skal kvitte
seg med ting de ikke trenger lenger, som er fullt brukbare, og det
er langt til nærmeste gjenvinningsstasjon.
- Egentlig startet det med at mor arvet et dødsbo med mye fint og
spennende. Ideen om å bruke stabburet kom opp, og snart var det
smekkfullt, forteller Linnea som har jobbet der i hele sommer og i
helgene når hun ikke går på skolen på Brøttum.
- Det er veldig mange som er på jakt etter gamle serviser, forteller
hun. Asjetter og kopper, men også gamle sølvgjenstander.
- Kommoder og møbler er det også mange som ser etter, og viser
oss et bredt utvalg.
På Sagbakken kan du kjøpe deg lykke med en hestesko som du
kan henge over døra, eller en teskjekjerring i gyngestol som kan
pynte opp på hytta. Håndmalte gamle fat eller glasskunst fra gamle
nedlagte glassverk er det mye av.
Prisene er satt, men det er lov å prute, sier Linnea og smiler.

Hva med en teskjekjerring på hytta,
frister Linnea.

| SJUSJØPOSTEN | 10 |

Gamle melkespann og hestesko er det mange som vil ha på hytta.

I sommer hadde hun hjelp av et par søskenbarn som har bodd et
par år i Tyrkia.
- De kunne alt om pruting, og jeg lærte mye av dem, ler Linnea,
som er forberedt på det meste.
Av Einar Lyngar

Afternoon Tea
på Lysaker Gjestgiveri

Eventyrlig julebord
Trollsalen restaurant
Hunderfossen Hotell
Lysaker Gjestgiveri

Alle lørdager i oktober serveres vår
populære afternoon tea på historiske
Lysaker Gjestgiveri.
I november og desember er det tid for
eventyrlige julesamlinger sammen med gode
venner eller kollegaer. Legg årets julebord til
unike Trollsalen.
Se hunderfossenhotell.no for mer info.
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I ovnen fant hun
sølvpapir.

Creepy å tenke på at ubudne
hadde bodd i hytta
Da Elisabeth Sigvartsen kom til
hytta i august, hadde hun ikke før
åpent døra, før hun merket at noen
hadde overnattet i hytta, som hun
forlot sist i slutten av juni.
- Alle tegn tyder på at en eller et par personer har bodd flere dager i hytta, forteller en
sjokkert Elisabeth, som legger til at ingen
ting var stjålet, og hytta var nesten mer ryddig enn den noen gang har vært. Hun hadde
ikke vært lenge i hytta før hun oppdaget at
flere ting sto på feil plass.
Jo mer hun var detektiv, jo flere forunderlige forandringer fant hun som bevis på at
noen nok hadde vært flere dager i hytta og
kost seg.
Elisabeth undersøkte straks med familien,
og alle som visste hvor ekstranøkkelen lå,
om de hadde vært på hytta. Sine egne tre
barn hadde hun også god kontroll på, og
etter hvert var det helt utelukket at noen av
hennes nærmeste hadde vært der.
Hun la ut en innlegg på Facebook-gruppa
for Sjusjøen for å høre om andre hadde
opplevd det samme, eller hadde sett noe.
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Kommentarene og rådene var mange, men
det kom også inn en del innlegg som gjorde
at hun fjernet innlegget.
TING VAR FLYTTET PÅ
Det første hun merket var at noen hadde brukt TV-en og bordet den sto på, var
ting helt annerledes enn da hun forlot det
tidligere på sommeren. For, siden hun
hadde problemer med boksen til TV, hadde
hun tatt et bilde av den, som viste også
hylla under. Da hun sammenlignet dette
bildet med tilstanden da hun kom tilbake,
lå gjenstandene helt annerledes. Hun er
helt overbevist om at det ikke var hun som
hadde gjort det.
Kjøleskapsdøra var igjen, og Elisabeth som
er svært nøye på rutiner, tar alltid ut støpselet og lar døra stå åpen så det ikke blir
mugg i kjøleskapet. På soveværelset var
dynene brettet annerledes enn hun pleier å
gå fra dem, og i dusjen sto dusjsåpa utenfor
kabinettet. Noe den aldri gjør.
Hun oppdaget også at de som hadde vært i
hytta hadde brukt ovnen. Vedkurven hadde
skiftet plass og i asken fant hun sølvpapir.
-Jeg kaster aldri inn ting i ovnen med sølv
papir, sier hun overbevisende, og hun fant

også ut at de hadde hentet ved i uthuset, og
vedkurva var nærmest tom.
VÆRT DER FLERE DAGER
De som hadde vært i hytta, hadde tydeligvis
vært der en god stund. Også to vinglass var
satt med stetten opp, noe hun aldri gjør.
Sporene var mange, og overbevisende om
at noen hadde kost seg der i flere dager.
De hadde også spilt yatzy, og brukt navn
fra hytteboka. Noen hilsen og takk for seg,
hadde de ikke kvittert med i hytteboka, ler
hun og sier at dette ikke har skremt henne
fra å være på hytta.
Teoriene er mange, men like i nærheten er
det et par utleiehytter. En annen nabo hadde oppdaget at noen hadde brukt jacuzzien,
og flere spor gikk mot gjester i en hytte i
nærheten som ble leid ut.
Nå skal hun lese av både strøm og vannmåler hver gang hun forlater hytta, og nå
blir det et nytt låsesystem.
Nøkkelen skal ikke gjemmes under benken
lenger, lover hun, og håper dette var første
og siste gang ubudne tar i bruk hytta.
Av Einar Lyngar

Hylla under TV-en,
før og etter.

Her skal vi ikke lenger legge nøkkelen til hytta,
forsikrer Elisabeth.

Jeg bretter alltid sengetøyet, men her har de forlatt hytta med sengestrekk over hele senga.
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LILLEHAMMER OG
GUDBRANDSDAL

Eiendomsmegler MNEF Bente Holen Bergseng

Alle hytter og
kunder er unike!

S E LG E ?

D et e r
mennesket
som utg jør
forskjelle n !

Det er også våre meglere. Hos oss vil du finne en som
passer perfekt til deg og ditt unike salgsobjekt.
Da Johannes skulle selge hytta si
på Sjusjøen var valg av megler lett.
«Med Bente sin lange erfaring
og kunnskap, og ikke minst ekte
entusiasme for Sjusjøen, var det
aldri noen tvil om meglervalget.»
Johannes og hans team har på sin

side servert milevis med perfekte
løyper gjennom årtier. Dette er en
avgjørende og viktig faktor for at
Sjusjøen er det det er i dag, noe
Bente alltid er rask til å påpeke for
sine kunder.

benytter enhver anledning til å
lade batterier med ski på beina på
Sjusjøen.

Selv har hun vært flittig bruker av
løypene siden hun var fire år, og

Telefon: +47 996 31 858
E-post: bente@em1lg.no

Telefon: 61 27 97 10
E-post: megling@em1lg.no

EM1LILLEHAMMER.NO

| SJUSJØPOSTEN | 14 |

Kontakt Bente:

Storgaten 92, Lillehammer. Tlf. 61 25 30 40

P Gratis kundeparkering i bakgården

Ut på tur
med utstyr fra Jernia

Vi har bålpanner, diverse tursett,
vaffel- og toastjern, kaffekjeler, turkopper, bestikk, kniver, grillpinner,
sitteunderlag m.m.

Tidlig vinter
på Sjusjøen
Reiseradioen hadde ikke før avlevert Kirsti Sparboes, ”en sommer over”, før Hanne Tronstad
måtte skrape is fra frontruta på
bilen da hun skulle ut med bilen
morgenen etter.
- Dette var vel i tidligste laget,
kommenterte Hanne, som har
bodd på Sjusjøen i mange år.
Morgenen 22. august måtte Hanne
skarpe is fra frontruta på bilen sin.

Bestill på www.jernia.no - hent hos Jernia Borgen!

Alltid det nyeste for de
gode opplevelsene fra
SWIX, Ulvang, TOKO,
Lundhags og Helsport!
Egen outlet, kaffebar og
lademuligheter for el-bil.

MANDAG - ONSDAG
MONDAY-WEDNESDAY

10 - 17

TORSDAG - FREDAG
THURSDAY - FRIDAY

Are you looking for
the latest innovations
for great outdoor
experiences?






Produksjon av dører i heltre furumaterialer
Service på dører, vinduer, lås og beslag
Skifting av isolerruter
Alt i glass og speil

n

me
m
o
k
l
e
v

Mer informasjon og inspirasjon på vår nettside:

www.paulsrud.as

Check out our store and Outlet, or
just grab a cup of excellent coffee.

10 - 20
LØRDAG
SATURDAY

10 - 16

BELIGGENHET
LOCATION
Blåswixvegen 5,
2624 Lillehammer.

Tlf. 61 22 02 40, Gausdalsvegen 1548, 2651 Østre Gausdal

Din lokale elektriker
• Belysning og varme
• Elbil lader
• Strømsparing
• Solcelleanlegg
Telefon 61 22 66 99
installasjon.skogvang@minel.no
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Gullåra-rampa
er nå gjenreist
Etter å ha ligget veltet under et tre i over ett år, er melkerampa
for Gullåra nå satt opp. Nærmest usynlig for de som kjører på
vegen, der den står og gjemmer seg under et tre ved innkjøringa til
Kvanndalsvegen.
Dette har fått mange til å reagere, og flere lurer på hvor dugnadsånden på Sjusjøen har tatt vegen.
Berit Gutubakken Elstad forteller på Facebook, at det er hun
som har dekorert mjølkerampa, og at hun gremmes hver gang
hun ser at den fortsatt står bortgjemt. Det er Gullåra som ”eier”
disse rampene langs vegen fra Moelv til Sjusjøen. Hun sier hun
har snakket med mannen bak Gullåra, og fikk vite at de ikke får lov
til å sette den opp noe sted på Sjusjøen, fordi den er til hinder for
snøbrøyting.
I Mesnali og de andre bygdene der det er satt opp slike ramper
blir de tatt vare på at bygdas befolkning.
Marianne Meland forteller at det er to driftige damer i Mesnali
som sørger for friske blomster og vanning, der den står godt synlig
for alle som er på veg til Sjusjøen. Den sto tidligere gjemt ved
Joker, men ble flyttet så alle kan se den. Finnes det ingen dugnadsånd på Sjusjøen, undrer Marianne, som får mange kommentarer på hvor skammelig det er at den siste Gullåra-rampa på
vegen, blir så stemoderlig behandlet. Hva med Vassbakken, undrer
en, og vi lar ideene gå videre til de rette vedkommende.

I sommer ble en reist,
men lite synlig.
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SENTRUM
P-HUS
Anders Sandvigsgt.
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Jernbanegt.

Bryggerigt.

Bryggerikvartalet

Trapper og
gelendere til
hus og hytte

Enkel parkering og betaling.
Ingen kontrollavgift.

- solid håndverk
gjennom generasjoner

Innkjøring fra Bryggerigata 10-12

Kontakt
Kontaktoss!
oss!
Tlf. 915 27
425
Kontakt
oss!

oddgeir@olstad-snekkerverksted.no

i samarbeid med Sentrum Parkering Lillehammer A/S

www.onepark.no| Tlf. 22 84 92 00 | kundeservice@onepark.no

Vestringsvegen
Tlf.
915 27 425 1662, V. Gausdal
www.olstad-snekkerverksted.no
oddgeir@olstad-snekkerverksted.no
Vestringsvegen 1662, V. Gausdal
www.olstad-snekkerverksted.no

Vinteren nærmer seg!

Behov for snøfreser?

Økt komfort og lavere
fyringsutgifter med CTC varmepumper

igt.no
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DIN LOKALE RØRLEGGER!
Medby as tilbyr alle tjenester innen baderom – deriblant badstu
og steam, massasjekar og dusjsystemer.

KOMPLETTE GASSLØSNINGER!
Medby as har sertifisert installatør som monterer gasspeisen på
hytta di eller hjemme hos deg. Vi utfører service på alle typer
gasspeiser. Faglig utført arbeid er viktig!

LA FAGFOLK GJØRE JOBBEN!
Vi står for fagkunnskap, kvalitet og godt håndverk, noe som øker
verdien på hytta/boligen din. Medby as – vi leverer trivsel!

Gausdal • Lillehammer • Øyer • Otta

952 32 000 • medby-as.no

Vi har egne
serviceverksteder

www.skog-hage.no • Tlf. 403 40 340
Gausdalsvegen 2, 2624 Lillehammer
Storgata 106, 2390 Moelv
Ringsakervegen 13, 2383 Brumunddal
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Kunsten å kombinere jobb og fritid!

HØSTFERIE 2022
1. - 16. oktober

Nyt noen høstdager hos oss med
spennende veghistorie, kjøretøy og store
maskiner, inne og ute i hele høstferien.

Hos Thallaug finner du mange av innlandets ledende
næringsadvokater. Våre 21 medarbeidere har til sammen
flere tiårs erfaring fra landets største advokatfirmaer, og
er løpende rådgivere for banker, internasjonale bedrifter,
industri og tjenesteytende selskaper.
Stadig flere Oslo-lokaliserte virksomheter har oppdaget at
de får samme kompetanse til en langt lavere pris ved å
benytte seg av våre tjenester.
Det kan være lønnsomt å bruke oss
- så får du også mer tid på hytta

Se hele programmet og
åpningstider på www.vegmuseum.no

www.thallaug.no

Best i bunn
og grunn
Brøyting
Graving
Drenering
Planering
Grunnarbeid
Grøftegraving
Tomtegraving
Lagerutleie
Ringsakfjellet Drift er et entreprenørselskap som holder til på Sjusjøen.
Vi utfører et bredt spekter av entreprenørtjenester og leier ut lager, utstyr og
maskiner. Med lang fartstid på fjellet, har vi erfaringer og kompetanse som vil
komme til nytte i ditt neste prosjekt.
Ring oss på telefon 960 05 008 eller send oss en mail til post@rfdrift.no
Bli kjent med oss og våre tjenester på rfdrift.no
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Eventyrlig høst
på Hunderfossen

Høsten i Eventyrriket byr på eventyrlig stemning!
Hunderfossen Eventyrpark har høståpent med
over 50 eventyrlige attraksjoner og magisk
underholdning. Prøv våre nyheter og den
fantastiske klatreparken.
Senk pulsen hos Barnas Gård med opplevelser,
aktiviteter og nærkontakt med dyr! Kos, klapp
og mat dyrene og spis god mat i gårdsbutikken.

Hver lørdag i oktober er det Afternoon tea i
historisk flotte lokaler hos Lysaker Gjestgiveri.
Åpningstider i oktober 1100 – 1600
man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
Eventyrparken og Barnas Gård

Barnas Gård
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Dette kan du oppleve

PÅ KRYSS
og tvers

i Lom og
Jotunheimen
i høst

fra ord til
handling

1

2

3

visitjotunheimen.no

8
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4

9

6

10

7
11

12
Bokstavene i de
uthevede feltene
stokkes om og
danner løsningsordet

Loddrett:
1. fjellklatring
2. hygge i det ”2.hjem”
3. matauk
4. en institusjon som
rommer en systematisk
samling av gjenstander

5. matprodukt
med særegen
identitet
6. Lom sitt
”bygdafjell”
7. Utflukt på bre

Vannrett:
7. tettsted med
småbypreg (med
offentlige tjenester
og handel)
8. fornøyelsespark
i trærne

9. større naturområde
vernet mot inngrep
10. kroppslig og mental
tilstand med hvilepuls
11. vandring til fots
12. resultat av manglende
klorofyll i blader

foto: fotoknoff

Ønsker du ny
pipe og nytt
ildsted på hytta?

Ta kontakt
med oss!
Kom og se vårt store utvalg
av vedovner og peiser.

HØY FAGKUNNSKAP • STORT UTVALG • KJENTE MERKEVARER • GODE PRISER
Murerfirma Kjell Syversen AS
Tlf. 902 32 814
Ildstedet Brumunddal
Furnesvegen 16, 2382 Brumunddal
E-post: mur@ildstedet-brumunddal.no
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Vi utfører
piperehabilitering!
Be om befaring.

Vi trives på Rømåssetra sier Hanne Fauskerud Bergestuen (16) til høyre, Eileen Aasvestad Haugstulen (17) og Vilde Skutbergsveen Larsen (15).

Jentene på Rømåssetra:

- Vi synes det er moro med litt stress
Rømmegrøten på Rømåssetra er viden kjent, og mange kommer hit bare for å nyte ekte gammeldags
rømmegrøt. Og, selvsagt er det Åses oppskrift som fortsatt brukes her.
- Jeg vet ikke hvor mange porsjoner vi serverer hver dag, men det er
mange, sier Vilde (15), som er en av flere ungdommer som har hatt sommerjobb på Rømåssetra..
- Vi har både liten og stor porsjon, og de som ikke er så vant til slik grøt velger
barneporsjonen, innrømmer hun. Den er jo veldig mektig med flytende smør og
kanel og sukker på, og for nybegynnere er det nok noen ganger mer enn nok
med en liten porsjon.
- Vaffelpressa går også hele dagen, og også her er det Åse Sletvolds oppskrift
som fortsatt brukes, som nå drives av Sige Fiske Amdahl. Hun har gått i god
skole hos Åse for å lage den riktige vaffelrøren som er full av god rømme, og
den vidunderlige sprø vaffelen skaper mange hyggelige kommentarer og god stemning på setra. Ingen klager på Åses oppskrifter.
- Mange etterspør også kringla til Åse, forteller Eileen (17), som jobber for
andre sommeren på setra. Rett som det er kommer Åse oppom med sin
berømte kringle, og den går fort unna, forsikrer Eileen.
De fire jentene stortrives i sommerjobben, som enkelte dager kan være veldig
hektisk.
- Det er litt gøy med stress også, innrømmer jentene, som mener det er verre
når det er stille og de bare venter på kunder. I sommer har de disk utenfor kjøkkenvinduet, og kan sende bestillingen rett ut og bringe det til de mange bordene
på setra. Er det oppholdsvær vil folk gjerne sitte ute, og det er et veldig praktisk
opplegg nå, forteller de. Ute er det både hester, kalver, kaniner og høner som
barna kan få klappe og se, noe som gjør setra til et yndet utfluktsmål for barnefamilier.
- Vi synes det er veldig trivelig å prate med gjestene som kommer forteller jentene, og legger til at de får mange spørsmål fra folk, som vil vite hvor de kan gå
på tur eller sykle. Vi bor jo alle i nærheten og kjenner Sjusjøen og fjellet ganske
godt, forteller de. Ragni har jo vært her helt siden barnsben, så vi har alltids et
svar, sier de fire blide jentene.
Rømåssetra vil være åpen også i høstferien, men bare den uka Oslo-skolene
har fri, sier de.
Vilde har god dreis på vaffelpressa.

Av Einar Lyngar
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NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER
SKAL VALGET VÆRE ENKELT

Storgt. 136, 2390 Moelv - e-post: post@ringsakerelektro.no

Ajax boligalarm fra Elotec
Startpakke på brann- og innbruddsalarm
Pakken inneholder:
• 1 stk sentral
• 2 stk multikriterie branndetektorer
• 2 stk PIR innbruddsdetektorer
• 1 stk innvendig sirene
• 1 stk betjeningspanel.

Ferdig montert
KR 12.500,inkl. mva.

Forutsetter inntil 30km reisevei t/r.
Pakken benytter wifi. Er ikke wifi med internett tilgjengelig,
kan sentral med 4G simkort leveres på forespørsel.

Utskifting av eksisterende
downlights til LED-downlights, med ny dimmer

Kampanjepris
KR 1.150,-

Pakken inneholder:
• 1 stykk SG LED downlight Junistar ECO hvit
• 1 stykk LED dimmer per rom/sone
• Oppmøte og inntil 30 km reisevei t/r.

inkl. mva.

Forbehold: Det tas forbehold om at det eksisterende berørte
anlegget er i forskriftsmessig stand.

Ladestasjon for elbil - Easee
ladeløsning for lading opptil 22 kW
Easee Home er intelligent og tilpasser seg alle elbiler, strømstyrker og
strømnett. Laderoboten vil automatisk oppdage om biler støtter 3-fase
eller ikke. Du trenger ikke å tenke på tekniske spesifikasjoner – laderoboten
tilpasser seg alltid bilens behov. Et eksklusivt produkt til en folkelig pris,
hvor det eneste du trenger å tenke på er hvilken farge du skal ha.

Kampanjepris
KR 13.400,-

Pakken inneholder:
• 1 stk Easee Home ladestasjon for lading opptil 22 kW
• 1 stk jordfeilautomat type B
• Materiell, 1 oppmøte, inntil 30 km reisevei t/r og inntil 10 meter
tilførsel fra sikringsskap.
Forutsetninger: Det tas forbehold om at det er plass og kapasitet
i sikringsskapet og at det eksisterende berørte anlegget er i
forskriftsmessig stand Ev. graving er ikke inkludert. Prisen forutsetter
at installasjonen er beskyttet av et overspenningsvern (påkrevd).
Evt. tillegg for overspenningsvern er kr 2.000,- inkl. mva.
Installasjonens kapasitet og spenningssystem avgjør tilgjengelig
ladeeffekt. Evt. oppgraderinger for å oppnå høyere ladeeffekt
enn hva dagens installasjon tillater er ikke inkludert.

Våre montører på fjellet: Levi Dahl tlf. 414 23 306 - Roar Jørgensborg, tlf. 951 92 431
For ytterligere gode priser- ta kontakt på https://ringsakerelektro.no/kampanje/
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inkl. mva.

Overspenningsvern kan kjøpes
i tillegg for 2.000,-

Fra den nye ve
gen. (Foto: Ør
en)

Ny benk ved Lunkevatn.

Velet setter ut nye bord
For femten år siden ble det satt ut rastebord på en rekke plasser i og rundt turløypene på Sjusjøen. Noen av disse er merket
av tidens tann og godt brukt og er moden for utskiftning. I sommer er det satt ut to bord ved Lunkevatnet og ett på stien rundt
Sjusjøvannet, forteller Bjørn Dalsveen i Sjusjøen vel.
Spreke medlemmer fra Brøttum Røde Kors har båret de tunge
bordene til utsiktsplassene. Også bordet ved Vassbakken er i
dårlig stand, og ble satt i stand på sensommeren.
Dalsveen er glad for å få rapport fra turgåere om tilstanden til
andre bord som kanskje trenger en reparasjon eller kanskje
skiftes ut. Det var et tips med bilde som kom opp på Facebooksiden til Sjusjøen, som førte til at den første benken ved Lunkevatn ble skiftet ut. Allerede dagen etter sto det en ny benk der,
noe som førte til mange positive kommentarer.
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NO S L E E P T I L L B RO O K LY N • Foto : S tra i K jø kken

Bl i i n s p i re rt p å s t ra i .n o

Vi designer kjøkken for alle livets faser, enten du foretrekker det klassiske og elegante
eller det moderne og stilrene. Bli inspirert og book møte med forhandler på strai.no
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Bli i ns pi re rt p å s t ra i .n o

Norsk håndverk
siden 1929

Strai Kjøkken Lillehammer
Storgata 113 • +47 61 25 72 00 • lillehammer@strai.no
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Verandaen har ikke kostet ett øre. Heller ikke gassgrillen og ovnen, smiler den ”danske bondeknøl” Magnus Tromborg Thaysen sammen med lille Falke (2).

Magnus finner gull på Sjusjøen
- Det er helt utrolig hvor mye fint I nordmænd smider fra jer på avfallsplassen, sier danske Magnus Tromborg
Thaysen. Han er Danmarks svar på Askeladden, eller den danske bondeknølen, som vi kjenner fra serien på
norsk TV. For Magnus som også er snekkermester, ser muligheter i ting folk har kastet.

Magnus vokste opp på Tunø, en liten øy i Kattegat, hvor man lærte
å ta vare på det man hadde. Det har preget livet hans, og da han ble
gift med norske Inger Johanne, og fikk tilgang til en av Sjusjøens
eldste hytter i sentrum, så han straks muligheter, som bare få ser.
Når han dro ned på Benstigen med avfall, fikk han nærmest stjerner i blikket når han så alt det brukbare som folk hadde kastet. Noe
slikt hadde han aldri sett sør på Fyn, der han bor i dag.
- I containerne ligger ting helt usortert. Folk kaster malerspann,
samt fine møbler som gjerne kunne ha vært gjenvunnet, sukker
den danske Askeladden, som har fylt hytta med ting som andre
har kastet. På den nye verandaen, med sponplater han har funnet,
står det også en Weber-grill. Fullt brukbar, men han må bruke en
tennstav eller fyrstikk når han skal fyre den opp.
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BONDEKNØLEN
Når han ikke er på hytta til sin norske samboer Inger Johanne,
som han gifter seg med i disse dager, er han på gården sin på Fyn.
Der steller han hest, sau og gris og selvsagt har han både hund og
katt og en god del bikuber.
- Jeg ser gull i veldig mye av det som kastes, og ofte er det bare
småreparasjoner som skal til før tingene er brukbare igjen, sier
den nevenyttige dansken.
- Litt mer arbeid er det nok med den flotte eikekanoen han fant og
forsiktig måtte lirke frem. Den er gammel, men med litt kjærlighet
og tålmod skal jeg få den på vannet og ta med lille Falke (2) på en
herlig tur på Sjusjøen, sier han. Falke har alt forelsket seg i kanoen,
som Magnus tror ville kostet flere titalls tusen kroner å kjøpe ny.

Et påbygg på hytta er møblert med ting som er kastet. Ovnen kjøpte han riktignok.

Falke gleder seg til en tur på vannet i denne
eike-kanoen.
Hengeren har han laget, mens ski-boksen som
han fant er helt i orden, og har til og med nøkler.

NORDMENN ER RIKE
- Hjemme i Danmark finner jeg aldri slike skatter som jeg gjør
her på Sjusjøen, forsikrer Magnus. Det er mye mer sortering, men
nå forstår jeg at også dere nordmenn ser verdien av de mange
brukbare ting som kastes. Han har ikke vært på kretsløpsparken
Gålåsmoen på Hamar, men er klar over at hans tid som samler
kanskje snart er over. Planene for sortering på Benstigen vil snart
komme, har han fått vite.
- Jeg svømmer ikke i penger, sier han litt beskjemmet, men gleder
meg over små ting og ikke minst det å kunne sette i stand ting som
er ødelagt, og som kan få et nytt liv. Her har han funnet skiene han
bruker om vinteren, både i løypene og alpint på Natrudstilen.
- Den fine sofaen i stua er også funnet, og i går så jeg en knallfin
sofa, sukker han, men den hadde han ikke bruk for så han måtte la
den ligge. Nå er den vel brent opp, sier han.

for en tusenlapp. Plattingen var pill råtten, men jeg bygget en ny og
på den har jeg fraktet et titalls gassgriller, en liten utendørs ovn,
som jeg bruker på verandaen. Dører som er fullt brukbare er det
mye av, og byggmestere kaster ofte helt nye materialer som de ikke
har fått brukt for.
- Det er helt vilt, sier en begeistret bondeknøl fra Danmark som
heller ikke forstår at folk kjøper dyr ved, når det er så mye
materialer som kan kappes opp og gi varme i mange ovner.
- Det er jo helt tosset, sukker han og mener det tyder på at hyttefolk på Sjusjøen har mer penger enn den vanlige danske. Han har
også møtt et par nordmenn som bor i nabolaget som lever av det
de finner på Benstigen, og som nok beklager at det nå blir satt en
stopper for dette.
- Det er ingen tvil om at Gullåra er her på Sjusjøen, smiler han og
fyrer opp gratisgrillen.

IKKE NØDVENDIG Å KJØPE VED
For å kunne frakte ting til hytta kjøpte han seg en gammel henger

Av Einar Lyngar
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Fotokonkurranse:

Send inn dine blinkskudd til Sjusjøpostens fotokonkurranse. I hvert nummer offentliggjør vi bilder
fra leserne, og det vanker premie til vinneren. Motivvalget er fritt. Send oss bilder du gjerne vil ha
på trykk, og på den måten dele med andre. Du kan sende inn bildet som vedlegg i en e-post - og da
er adressen sjusjoposten@gd.no
Gi bildet en tittel: Fint om du kan gi bildet ditt en beskrivende tittel. Husk også å skrive ditt navn og
adresse. Vi ser fram til å se bilder fra deg.

Vi gratulerer

BÅRD JØRGENSEN med dette ”KVELDSROEN HAR SENKET SEG OVER KROKSJØEN EN SOMMER KVELD”
i Sjusjøpostens fotokonkurranse denne gang. Samtidig takker vi også for alle andre innsendte bilder. Her viser vi noen av dem.

Blomsteridyll.
Foto: Madelen Nordahl

Snøen smelter - snart vår.
Foto: Corrie Bildingh
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Blomsteridyll.
Foto: Madelen Nordahl

SE.
GODT.
UT.

CELINE | DIOR | DITA | GUCCI | CHLOÉ | TOM FORD | OAKLEY

Lilletorget, Lillehammer, tlf. 61 25 99 90
www.brillehjornet.no

Har du en drøm om
en hytte på fjellet?
Vi kan hjelpe deg å
realisere den!
Les mer på
www.s1g.no

”Godteributikken for friluftsutstyr”
- midt i gågata på Lillehammer
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HOCKEY CLASSIC
LILLEHAMMER vs STAVANGER
Lørdag 19. november

HÅKONS HALL, LILLEHAMMER
Bambusa-ligaen (damekamp) - 14:00
Fjordkraft-ligaen (herrekamp) - 18:00

KJØP BILLETTER PÅ: HOCKEYCLASSIC.NO

Styr varmen på hytta med et sveip
Det er både praktisk og behagelig å styre varmen på
hytta med mobilen. Gjør din hytte smart!
Med smartstyring av varme på hytta kan du skru opp
varmen noen timer før du reiser i en app på telefonen.
Og blir hytteturen avlyst i siste liten, da skrur du enkelt
ned varmen igjen.
Ønsker du en smarthytte? Ta kontakt med oss

Telefon: 62 34 02 71
post@elektrikern-ringsaker.no
| SJUSJØPOSTEN | 30 |

-

www.elektrikern-ringsaker.no

El-Installasjon Innlandet AS
Vi holder til på Lillehammer og har et bredt nedslagsfelt i
Innlandet, som blant annet dekker Lillehammer, Nordseter, Øyer,
Hafjell, Gausdal, Skei, Tretten, Kvitfjell, Sjusjøen og Ringsaker.
Vi i El-Installasjon Innlandet AS påtar oss alt fra små installasjonsoppdrag, til prosjektering og montering av store, komplekse
elektriske anlegg.

Vi har det meste til

HUS & HYTTE!

Vi skal være en lokal, trygg og pålitelig leverandør
av elektrotjenester, med lokal forankring,
høy yrkesstolthet og kvalitet.

• Solskjerming
• Gardiner
• Interiør
• Sengetøy
… og mye mer!
Vi drar ut for
oppmåling og
montering av solskjerming, vi syr
og hjelper til med
farger og tekstiler
til hytten.

Besøk vår nettbutikk: Innsiabutikken.no
Velkommen til
ÅPENT
en
hyggelig handel!
Man-fre
10-17
Lørdag
10-15

Storgata 107- Moelv - 62 36 55 05

Tlf. 974 76 000 | www.el-inn.no

DIAMANTER
Suverene priser uten å senke kvaliteten

PERFEKT GAVE

Vi har gode avfallsløsninger
for deg som skal rydde eller
pusse opp på hytta.

Se vårt store utvalg og egne
kolleksjoner i butikk og på

Foto: Trond W. Andersen

www.frisenberg.no

BESTILL PÅ NETT
og få varene sendt
hjem! Fri frakt
over 600,Du kan også
hente i butikken.

Miljøriktige avfallsløsninger

KUNDEKLUBB
Meld deg inn i vår
kundeklubb
og få 10% rabatt på
alle ordinære varer

Storgt. 74, Lillehammer. Tlf. 61 25 03 36

Velkommen til oss ! www.frisenberg.no

www.litracontainer.no E-post: container@litracontainer.no

| 31 | SJUSJØPOSTEN |

Jan Høyen er vakt på Benstigen
- Det er veldig mange som er usikre hvor søppelet
skal hives, sier Jan Høyen i Sirkula. Han er vakt på
Benstigen og hjelper folk med å sortere så det de
kaster kommer i rett container.
-Jeg er jo ikke her for å ta de som tilfeldigvis skulle se at det
vinduet som er kastet her, kan brukes på hytta, sier Jan.
Han forteller at det havner veldig mye brukbare ting i containerne,
som fortsatt kunne ha et liv på en annen hytte hvor de ikke er blitt
lei av akkurat den gjenstanden. Han oppdager også at det er innom
en del som gjerne tar en kikk rundt, når de først er her for å kaste
avfall.
- Det går stort sett greit, men jeg har hatt noen utlendinger som
nesten har krabbet inn i biler for å sikre seg det folk skal kaste. Det
er slettes ikke greit, sier Jan, som likevel mener jobben går greit og
hvor han møter mange hyggelige mennesker.
- Foreløpig er det ikke en sortering med brukbare ting, slik det
er på mange av de andre gjenvinningsstasjonene i Ringsaker. Det
betyr at når brukbare ting havner i en container blir de fort ødelagt
av ting som kastes over, og at det er vanskelig å få tak i det.
Sjusjøposten fortalte i påskenummeret om kretsløpsparken vis à
vis Ikea i Furnes. Der det nå er fem butikker som selger ting som er
kastet, men reparert og fullt brukbart.
Jan tror ikke det er mye av det som blir kastet fra hyttefolket som
havner der, men nå jobbes det med forandringer i renovasjonen på
Sjusjøen, så trolig vil også Sjusjøens ”gull” havne i kretsløpsparken.
Jan har flyttet til hytta på Rømåsen permanent, og har Benstigen
som sin arbeidsplass.
- Det er veldig behov for at jeg hjelper folk til rette sier han. Det er
ikke greit når malingsspann havner sammen med treverk eller i
metallcontaineren. Eller at sofaen havner i containeren for treverk.
- Det er slikt jeg skal hjelpe folk med, sier den blide vakta fra
Sirkula.

En egen container er for vinduer, og vi ser ofte at noen kan ha bruk for
gamle vinduer.

Tomatbonden på Sjusjøen
Visste du at det er mulig å dyrke tomater på Sjusjøen?
Lars Erik Ødegård, som bor øverst i Kroksjølia gjør det, men så er
han også tilstede hele sommeren for å passe på tomatene sine.
Å dyrke egne tomater gir meg en spesiell glede, innrømmer Lars
Erik, som bor fast på hytta hele året.
- Sesongen er jo veldig kort her oppe, 900 m.o.h så jeg kjøper plantene i slutten av juni, og alt midt i august kan jeg høste, også grønne
tomater. Frosten og høsten kommer tidlig for en småskala tomatbonde, sier Lars Erik, som vet å sette pris på det han kan dyrke selv,
selv om sesongen er kort.
For et par år siden fikk han 25 kilo tomater, men i år hadde han litt
færre planter.
Det er for øvrig ikke bare tomater på verandaen hans, der det
bugner i fargerike blomster en tidlig høstdag. Hans favorittblomst er
lavendel, som også samler humler, mens solsikker er som lykkepiller, forteller Lars Erik, som er en fargeklatt selv.
Da de første tomatene hadde rødmet og var klare på Larsbu i begynnelsen av august, laget han en aldri så liten tomatfest for seg selv.
De ble fortært med god parmesanost og oliven sammen med norsk
Appetittsild, spansk spekepølse, fransk brie og blåskimmelost fra
Selbu, forteller musikeren og eneboeren som trives som eneboer på
Sjusjøen.
Når Lars Erik Ødegård høster sine første tomater,
lager han en aldri så liten tomatfest.
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Sirkula har vakthold for å hindre hærverk
- Det er ikke lov å plukke med seg
søppel som er kastet i containerne
på Benstigen, forteller driftssjef
Stig Fjerdingen i Sirkula. Verken
for hytteeiere med adgang til
plassen, eller ansatte i Sirkula.
- Derfor har vi sørget for hyppig
vakthold, også for å hindre
hærverk på plassen, forklarer
Fjerdingen.
-Dessverre har vi hatt uvedkommende som
har brutt seg inn i de to containerne hvor vi
har hvitevarer. Disse er låst, men hyttefolk
med adgang til plassen har mulighet for å
låse dem opp.
- Vi har nok hatt besøk av uvedkommende,
som har gjort en del hærverk, forklarer
Fjerdingen. Et annet problem er at det er en
del utenforstående som ulovlig legger fra
seg bygningsavfall, noe vi ikke ønsker her.
Vi er i gang med å sette opp kamera med
skiltgjenkjenning. Fiber kobles opp i disse
dager, og kameraene er på plass i løpet
av høsten. De har også tenkt på en oppslagstavle med informasjon slik at folk ikke
uten videre, kan ta seg til rette og plukke
det som er kastet. Slike skilt vil trolig komme på flere språk, da det erfaringsmessig
er både øst-europeere og nordmenn innom
på leting.
Han forteller også at Ringsaker kommune
vurderer som de andre eierkommunene i
Sirkula om å ha en tilnærmet lik avfallshåndtering, som ellers i bygda, der man
sorterer papir, metall og glass og matavfall
i nedgravde løsninger på Benstigen.
Om dette lar seg gjøre, har han ikke svar
på før de har diskutert nøye med kommunen.
For et drøyt år siden skrev vi i Sjusjøposten
at det skulle settes opp en container der
folk kunne sette det de mente kunne brukes
om igjen, men dette er ikke kommet enda.
På andre gjenvinningsstasjoner i kommunen der det er bemanning, er det muligheter for å levere ting til gjenbruk flere år,
med stort hell.
Fjerdingen minner om at de som har ting
de mener andre kan gjøre seg nytte av kan
reise innom Kretsløpparken på Hamar
(nesten vis à vis Ikea) . Der kan du levere inn
tingene også på lørdager, og det er fem bu-

Nå er det vakthold på Benstigen.

tikker som selger brukt og reparert utstyr.
- Vi vil informere hytteeiere om eventuelle
forandringer så snart vi har funnet gode
løsninger, sier Fjerdingen til Sjusjøposten.
Av Einar Lyngar

Vanskelig å vite hvor
det skal kastes
- Hvor skal vi kaste den gamle gressklipperen, som fortsatt har litt bensin på tanken,
undrer Line Iversen og Kristian Moe som
sto med telefonen og googlet for å finne ut
av det.
- For vi kan ikke kaste den i metall containeren, siden det er bensin på tanken, mener de. Det kunne vært litt mer opplysning
om forskjellige typer avfall. De fant heller
ikke ut hvor de skulle kaste plast, og den
havnet til slutt i restavfallscontaineren.
De bruker ikke plassen så veldig ofte, men
hilser med glede at det vil bli mer sortering
av avfall, slik de er vant til fra Ski. Likeså at

Denne gressklipperen har en skvett bensin på
tanken, og det er ikke lett å vite hvor vi skal legge
den, sier Kristian Moe og Line Iversen.

det blir muligheter for å sette fra seg ting
som kan gjenbrukes av andre i en spesiell
container.

Savner et sted å kaste kvist
Etter at mulighetene for å kaste kvist ved Tyria har mange savnet et sted de kan
kaste litt hageavfall. Næmeste alternativ er gjenvinningsstasjonen i Moelv, og det
er drøyt for å kaste en sekk med løv og kvist, synes mange.
Det er heller ikke ordnet noen slik plass på Benstigen, men vi jobber med saken,
og skjønner frustrasjonen, sier Per Fineid i Pihl.
Ikke kvist på Benstigen heller.
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KIWI
Sjusjøen
Mandag - lørdag

09-21
Søndag

09-18
I 2020 ga vi opp mot 300.000,- tilbake til løyper, stier og ulike
arrangementer på Sjusjøen. Handler du hos oss støtter du ditt
nærmiljø på fjellet! Ha et trivelig opphold på Sjusjøen.
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MASSASJE • VIPPER & BRYN • VOKS

www.hudvelvare.no • Storgata 70 Lillehammer • 488 92 004
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Trivselsplassen er et yndet sted for ammekuflokkene.

Per Fineid, Pihl:

Vi kan ikke ha store kjøttfe i sentrum
I fjor høst skrev Sjusjøposten om
ammekuene i sentrum av Sjusjøen,
som var aggressive og skremte
folk.

Vi kunne brukt samme artikkel til dette
nummer, for ikke noe har skjedd.
- Det skyldes først og fremst at det er over
ett års leveringstid på systemet No Fence,
forklarer lederen i Ringsaker kvigebeitelag,
Ståle Westby.
- Nå er det bestilt, og med en støtte på
100.000 kroner fra de tre almenningene,
håper vi å kunne hindre flokkene å trekke
til sentrum og til Trivselsplassen neste
sommer.
Ståle Westby er oppriktig lei seg for at det
har vært episoder også denne sommeren,
og at dyra trekker mot Trivselsplassen for å
drikke vann. Problemet er at de skremmer
både barn og voksne og legger fra seg ruker
som ikke er hyggelige å ha på en lekeplass
og badestrand.
Westby forklarer at dyrene som trekker dit,
ikke kommer fra en eller to flokker, men at
det er dyr fra flere flokker som også trekker
inn mot dette området, hvor de kan drikke
vann.
Det betyr at det også kan bli vanskelig å
velge ut hvilke dyr vi skal henge No Fence
bjellet på. Et system som kort fortalt går ut
på at dyra får en pipelyd i bjella når de nærmer seg grensa for deres beiteområde. Når
de passerer grensa får de et strømstøt.

En dame ble angrepet i sommer,
og fikk stygge blåmerker.
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SAMME DAME ANGREPET
Dette systemet skal virke veldig bra, og
gårdbruker Kenneth Baardseth i Lismarka
har brukt No Fence med stort hell i et par
år. Hans flokk går i Åsmarka, og han forteller at det er pålitelig, men at det påløper en
del driftsutgifter.
Ståle Westby har fulgt med i debatten på
sosial medier, og synes det er litt underlig
og rart at samme dame som i fjor ble angrepet, også ble angrepet i sommer.
Likevel ser han ikke bort fra at ammekuer
er et problem, samtidig som problemet
opprinnelig er at hytteutbyggingen har tatt
fra bøndene mulighetene for dyr å beite.
Beiteretten er like fast som fjellet selv, sier
han.
I ”gamle dager” var det melkekuer på
setra, og ikke ammekuer, men Westby
forklarer at ammekuene egentlig kom på
åtti og nitti-tallet da forbruket av biffkjøtt
fikk en voldsom økning. Derfor er dette et
forholdsvis nytt problem.
FORVALTER BEITEINTERESSER
Per Fineid forteller at almenningene jobber
seriøst med forvaltning av beiteinteresser i
Ringsakerfjellet.
- Det er helt klart at vi ikke ønsker at store
kjøttfeflokker skal rusle rundt i sentrum,
sier Fineid som legger til at de har besluttet
å øke støtten for å få innført No Fence med
100.000 kroner. Problemet er den lange
leveringstiden, sier han men regner med
at de har klart å løse problemet, slik at vi
slipper å få disse flokkene inn i sentrum
neste sommer.

Folk svikter sykkel Birken

Tre som skal sikre at sauen ikke kommer inn i garasjen er Kåre og Anne
Grethe Sefland og Steinar Hansen.

Godt fellesskap
på Fjellheimen
Den siste sommerferiehelgen har alle de 18 beboerne i
Sameiet Fjellheimen felles dugnad, som avsluttes med
en bedre middag på Låven.

Det er ikke bare den
klassiske ski-Birken som
merker sviktende interesse. Årets sykkelBirken hadde ikke mer
enn 4000 deltakere, til
tross for strålende perfekte forhold over fjellet.
Sammen med
Barne Birken og fredagsBirken der det ikke er
tidtaking, var det likevel
mange tusen som fikk en
fin sykkeltur over fjellet
siste helgen i august.
Birkensjefen Eirik
Torbjørnsen sier til GD at
dette er bekymringsverdig, men ikke dramatisk.
Totalt i år vil nærmere
20.000 utøvere deltatt på
ett av de etterhvert mange
Birkenaktivitene, mens
det var ca 30.000 siste året
Stadig færre sykler Birken.
før korona.
Torbjørnsen skylder på pandemien og er bekymret for den
norske folkehelsa. Dette er et nasjonalt problem, som det
må settes fokus på, sier han og minner om at det ikke var
så mange år siden sykkel Birken hadde 17.000 deltagere.

Styreleder Bjørn Ekren forteller at samholdet blant de heldige
som har fått leilighet i denne toetasjes blokka rett ved Sjusjølunga
er svært godt. De har hele tiden har jobbet for å få et godt samhold
mellom beboerne.
Da Sjusjøposten besøkte Fjellheimen var det en gjeng som jobbet
for å stenge sauene ute fra garasjeanlegget i kjelleren. Det kalde og
skyggefulle arealet trekker til seg sauer, som legger igjen visittkortene sine, så nå jobbes det for å få en automatisk grind. Andre
jobbet for å rydde opp, klippe gress og gjøre det pent rundt blokken.
Det var samstemmighet blant alle vi snakket med, at de hadde
en fantastisk utsikt, og trivdes med at det var mange aktiviteter på
Sjusjølunga.
- Her bor vi midt i smørøyet, sier Ekren. Vi er bekymret for om
planene for to nye men mindre blokker blir fullført, legger han til. På
grunn av byggestoppen er disse planene foreløpig lagt på is.
- Det er Sjusjøen utvikling som er utbygger, og en av de største
aksjeeierne der er Åge Skinstad som bekrefter at planene så langt
fra er lagt på is, men at en må vente til byggestoppen er over.

Janne Hemma og Ellen Hagen ønsker velkommen til høstmarked
på Sjusjølunga.

Høstmarked på Sjusjølunga
Markedene med lokale utstillere har slått an, og lørdag
1. oktober blir det høstmarked med mange markedsboder
med lokale utstillere, forteller Janne Hemma i 61N.
Samtidig arrangeres det en familiedag med aktiviteter for
både store og små, forteller hun og legger til at Henriette
Enger har utstilling i Naustet.
Dette er de opprinnelige planene for å bygge på siden av Sjusjølunga, men
Ekren er ikke sikker på om det er gjort noen forandringer.
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«– At det saakaldte Stav Hestemarked
i Trøtten Annex til Øier Præstegield i
Gudbrandsdalen Fogderi fra næste år at
regne, autoriseres som offentlig Marked ».
DEN KGL. RESOLUSJON, 27. JULI 1857

VELKOMMEN TIL

Stavsmartn 2022!
21.-23. OKTOBER

MARKED | UNDERHOLDNING | FOLKELIV | OPPTOG | LAGSTAVEN | KULTUR
LANDBRUK | LOKALMAT | KUNST | HEST | VETERANER
Mer info på stavsmartn.no

| SJUSJØPOSTEN | 38 |

VELKOMMEN TIL BORDS!
PEPPES PIZZA Strandtorget HAR ÅPNET
Pizza
FAVORITTEN
STOR PIZZA
MED SKINKE

188,-

Perfekt å ta med seg på vei til hytta.
Bestill gjerne halvstekt.

ÅPNINGSTIDER :

PEPPES.NO • APP • 2222 5555

Mandag - torsdag 10.00-22.00.
Fredag og lørdag 10.00-23.00.
Søndag 13.00-22.00

7. og 8. oktober
FREDAG 7. OKTOBER: Rørosmeieriene har stand på CC Strandtorget
FREDAG 7. OG LØRDAG 8. OKTOBER: Skalldyrbåten bugner
av deilig sjømat på CC Strandtorget
LØRDAG 8. OKTOBER
Kl. 13.00-18.00: Møt kokken, Ali Badwinaga! Han har tidligere vært på
Kokkelandslaget. Nå bookes han som privat kokk på luksus-yachter,
og driver sin egen restaurant/kafe og sitt eget cateringfirma.
Velkommen til Lillehammer Mataukfestival på CC Strandtorget
og i Lillehammer sentrum!

www.strandtorget.no • ÅPENT: Mandag - fredag 09-20. Lørdag 09-18
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I vinter må vi tenke oss nøye om når det gjelder strømbruk.

Det er krevende å brøyte på Sjusjøen.

Erik Alver om økte utgifter:

- Full forståelse for at
dette er tungt for mange
Den kraftige prisøkningen på brøyting denne vinteren, har skapt mange sterke
reaksjoner fra hytteeiere på Sjusjøen.
- Vi i Sjusjøen vel tar dette på alvor, og forstår godt at det skaper reaksjoner. I en tid med sterkt prisvekst
på mange områder, har indeksen gått rett til værs, noe som får store følger for også vår brøytepris, sier Alver.
Samtidig legger han vekt på kvalitet på arbeidet som utføres, og den har vært svært god, mener han.
Det har vært flere krevende snøvintre på Sjusjøen de siste årene,
og de som brøyter klaget over at de utførte brøytingen til tap.
I møter mellom grunneierne og de berørte velforeninger ble det
enighet om at man innførte en spesiell brøyteindeks. Den skulle
være gjeldende for tre år av gangen.
- Ingen hadde vel en anelse om at det skulle bli så krevende
økonomiske tider på det tidspunkt, og dette påvirker selvsagt prisen
foran vinterens brøyting, forteller Alver.
Første kvartal i år var indeksen rundt 11 prosent mens 1. august
ble regulert til 17 prosent.
Alver forteller at det hadde vært ønskelig med konkurranse om
anbudene på brøyting, men at det ikke vil være hvem som helst
som kan gå inn å overta en slik jobb. De som brøyter kjenner hver
en stein under snøen, og hver avstikker og gårdsplass, og utfører et
arbeid som er kvalitetssikret, mener Alver. Likevel vil han på vegne
av styret se på om det går an å se på løsninger, som ikke er så
belastende for hver enkelt hytteeier.
- Vi vet ingen ting om hvordan kostnadsutviklingen blir foran neste
vinter, og jeg har full forståelse for at mange føler dette veldig
belastende, understreker han. Han har hørt om hytteeiere som
har vurdert å kutte ut brøyting inn til hyttene, og heller gjøre denne
jobben selv.
STRØM DYRERE
Det er ikke bare brøyteutgifter som bekymrer hytteeiere på Sjusjøen foran denne vinteren. Hyttestrøm er ikke subsidiert, slik som
med strømmen hjemme, og det snakkes om at prisen på en kWh
kan overstige 20 kroner i vinter. Har du varme i gulvet, oppvaskmaskin, el-lader og lar det stå på litt strøm hele tiden så ikke
vannet fryser, kan det bli veldig dyrt. Norges Hytteforbund vurderer
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søksmål mot Staten, for å få hytter med på samme subsidiering
som bolighus har.
Erik Alver sier at dette er ting som diskuteres i styret, men at en
enkel velforening trolig ikke har så mye de skulle sagt.
MÅ TENKE SEG OM
For to år siden laget NRK en reportasje som slo fast at strømforbruket på Sjusjøen på Sjusjøen hadde doblet seg på få år. I den
anledning ble styremedlem i Sjusjøen vel, Kjell Sårheim intervjuet,
der han uttalte at han ville ha samme komfort på hytta som hjemme. Med varme i gulvet, el-lader og litt varme i hytta også i tider
han ikke var der for at ikke vannet skulle fryse.
- Jeg må nok revurdere disse uttalelsene nå, sier han når han blir
minnet på intervjuet han gjorde da. Han håper riktignok å kunne
bruke hytta omtrent som før, men må nok bruke litt mer ved og
kanskje slå ned gulvvarmen på badet.
I det hele tatt må jeg vel tenke meg nøye om hver gang jeg slår på
strøm, innrømmer pensjonisten fra Lillestrøm.
NOK STRØM LIKEVEL
Sjusjøposten skrev for et par år siden at Elvia hadde satt opp to
strømskap på Storåsen og Natrudstilen som ble koblet til strømnettet for å avvhjelpe toppene på fredag kveld og i høytidene, når
mange er på hyttene.
Kommunikasjonsansvarlig Morten Skaug forteller til Sjusjøposten,
at det blir spennende å se hvordan strømforbruket utvikler seg i
vinter. Hvis folk bruker hyttene sjeldnere, og gjør det de kan for å
spare strøm er det ikke umulig at vi skal klare oss godt med den
strømmen vi har tilgjengelig nå, tror han.
Skaug har stor forståelse for at det kan bli krevende med stadig

KAN BLI FÆRRE HYTTETURER I VINTER
Tom og Vigdis Fjeldstad

- Det er vel bare en mening om den nye brøyteprisen som Storåsen lanserer i vinter, sier
ekteparet Tom og Vigdis Fjeldstad fra Nittedal.
- En slik pris hører ingen steder hjemme. Da de
begynte brøyting her for bare fem seks år siden
var den ca. 3000 kroner. Dessuten er klippekortet på bommen også blitt dyrere i takt med
prisøkning på bommen.
- Nå merker vi at venner vegrer seg for å komme, og betale over
100 kroner for å kjøre noen hundre meter ned til hytta vår i Kroksjølia,
sier de.

I september var det ved nok til alle hos Fjellved.

høyere pris på strøm, og oppfordrer alle til å følge med på
prisene som kan forandre seg mye fra time til time.
VEDPRISER KONTRA STRØM
Som om ikke dette skulle være nok av bekymringer, har de
som bruker ved sett at også der har prisene fulgt nesten samme fart som strømutgiftene. En 40 liters sekk til 139 kroner er
steget 20 kroner siden sist vinter. Her er det lønnsomt å kjøpe
stort, og ikke en og en enkelt sekk som alltid faller dyrest.
Anders Haukaassveen i Fjellved forteller at de nå leverer
ved både til Lillehammer, Hafjell og andre nærområder, men
normalt skal de ikke gå tom for ved. Selv om prisen har gått
opp også på ved siste året, er ved det billigste alternativet for
å holde hytta varm, sier han. En pall som koster 2500 kroner
har rundt 420 kg ved. Hvis den brennes i en rentbrennende
ovn, vil den gi en kWt pris på 139 øre, forteller Anders, som
tror strømprisen på hyttene langt vil overstige en slik pris. For
den som vil følge med anbefaler Anders å se på nettstedet
”vedkalkulator” som sammenligner ved og strømpriser. Vil du
følge med på strømpris kan du laste ned appen Strømpriser,
der du hver dag kan holde deg orientert om timesprisen for
strøm.
FORNØYD MED PRIS
- Jeg har kjøpt ved fra Fjellved også i vinter, og er fornøyd
båe med både pris og at de kjører den helt frem til hytta, sier
Erik Alver. Også her er det kvaliteten som betyr mest. Dette
er ikke ublu priser, men det samme som for eksempel Lipro i
Lillehammer tar, sier han.
Etter mange reportasjer om ved på TV i sommer, har mange
av de små leverandørene for lengst vært utsolgt. Rundt på
bygda ligger det fortsatt mange favner sekker hos gårdbrukere, som aldri tidligere har drevet med vedsalg. Utsiktene til litt
ekstra fortjeneste har nok streifet mange, så her gjelder det å
se seg litt om, men også være kritisk til tørkeprosessene, hvis
man skal satse på å holde hytta varm i vinter.
Av Einar Lyngar

DE ØKTE UTGIFTENE BEKYMRER
Bengt Rognlien

Prisstigningen på både brøyting og strøm har
vært voldsom, sier Bengt Rognlien fra Skreia.
- Men, jeg er på hytta for å slappe av å kose
meg og orker ikke gå i protesttog eller bekymre
meg for mye, sier han. Han skjønner at prisene
øker med den kraftige prisveksten som har vært
på drivstoff og strøm.
- Selv om han kan kjøre bomfritt helt fra Skreia
til Storåsen må han holde hytta varm i vinter, for at ikke vannet skal
fryse. - Det kan bli en dyr regning, regner han med.
VURDERER Å KUTT BRØYTING I VINTER
Jacob Smith

Jacob Smith fra Moelv er kraftig provosert av
de stadig økte utgiftene for hyttefolket, og føler
noen ganger at han er med på å finansiere den
store maskinparken til Storåsen. Sammen med
Pihl føles det nesten som vi har en mafia her
på Sjusjøen, sier han og vurderer om han skal
kutte ut brøytingen i vinter og redusere besøk
på hytta. - Dette er det store samtalemente hos
alle her oppe, og det merkes også at det er færre i fjellet, sier han.
ER AVHENGIG AV AT DET BRØYTES
Karin Wilson Randgaard

- Jeg er dårlig til bens, så om jeg skal besøke
hytta i vinter er jeg helt avhengig av at det blir
brøytet, sier Karin W. Randgaard.
- En pris over 8000 kroner for en vinter er
alt for mye for oss pensjonister, sier hun og
forteller at de har vurdert å kjøpe en leilighet på
Panorama.
- Men en leilighet er ikke det samme, og jeg
trives nå best på en ordentlig hytte, sier Karin, som har hytta bare et
par hundre meter nedenfor Storåsbommen.
Dyre meter med andre ord.
STORÅSEN UTNYTTER SIN MARKEDSPOSISJON
Anne og Ole Sigernes

Får vi nok en snørik vinter?

- Storåsen utnytter sin markedsposisjon, og
vet at få eller ingen andre kan gjøre jobben med
å brøyte til hver enkelt hytte i et stort område,
sier Anne og Ole Sigernes.
- Vi har en av Sjusjøens høyest beliggende
hytter i Lunkebekkvegen, og er avhengige av
brøyting for å kunne bruke hytta om vinteren.
- Sist vinter var snill, og de må ha hatt et overskudd som kom denne vinteren til gode. Men
neida, en økning på 17 % er for drøyt mener de. Vurderer sterkt om
de skal bruke hytta i vinter, innrømmer de, og legger til at det arbeidet
som Storåsen gjør ikke er noe de kan klage på.
- De må ha litt mer moderasjon i sine priser enten det gjelder brøyting
eller andre tjenester de gjør for oss hytteeiere, mener de samstemt.
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Tett på
øyeblikkene

ULDVAREN
SOLSKJERMING – MÅLSØM GARDINER OG PUTER - SENGETØY – INTERIØR – GARN

Med lynrask fiber og Altibox TV
får du med deg alle dine favorittserier på hytta.
Les mer på eidsiva.net/fritidsfiber

Uldvaren tilbyr komplett pakke med
hjemmebesøk, råd om design og
funksjon, samt montering om det er
ønskelig. Vi kan sy gardiner og puter
etter dine ønsker og mål. Vi har en
lidenskap for produktene våre og er
opptatte av å levere til høy kvalitet.

#uldvaren
www.uldvaren.no

GØY Å BADE

• Vannsklie
•
•
•
•

25 m basseng
Varmebasseng
Barnebasseng
Boblebad

Faghandelen i Lillehammer Sentrum

•
•
•
•

Vanngrotte
Badstue
Dampbadstue
Servering

ÅPNINGSTIDER:
www.jorekstad.no

www.jorekstad.no
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Tlf. 61 05 70 60

Høst

i Lillehammer
sentrum

En sykkeltur med
barnai høstferien,
kan gi gode minner.

Øyvind Wold gir deg sykkeltips

ÅRETS TEMA: HAGEN MIN

7. og 8. oktober på CC Strandtorget og i Lillehammer sentrum
• Salg av kortreist mat i gågata
• Matkurs for barn på fredag
• Konferansierer lørdag:
Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard
• Pølsekurs lørdag
• Bondens Marked på Lilletorget
• Møt lokale kokker og mateentusiaster på scenen lørdag
• Lær om tradisjonene rundt
lågåsildfiske i Sundgaarden søndag

20.-22. oktober: Dølajazz.
Velkommen til en av Norges mest
markante Jazzfestivaler
27.-29. oktober: Frakke Høstdager i
sentrum. Det blir nydelig høstemning,
gresskarkonkurranse og «frakke»
tilbud.

www.mataukfestival.no
Hovedsamarbeidspartner:

www.lillehammersentrum.no

Høsten er en fin tid for å utforske fjellet med sykkel. Øyvind Wold
har hytte på Nordseter og kjenner hver sti både på Sjusjøen, men
også området fra Hafjell og Nordseter, og har mange gode tips å gi.
Både for deg som vil ta med deg familien med små eller store barn,
eller for deg som vil ha deg en real treningstur i terrenget eller på
vegen.
Mange har også fått seg el-sykkel, og i sin oppdaterte bok ”35
sykkelturer i verdens beste skiterreng” tar han for seg alle former
for sykling.
Han har også gjort boka brukervennlig ved at hver tur har fått en
QR kode, der man kan scanne kart-ruten og se høydeprofiler på
turen rett inn på telefonen. Han har også sørget for nye kart og
mange nye bilder, forteller han til Sjusjøposten.
Øyvind Wold vet at mange liker å ta seg en rast undervegs, og har
sørget for å fortelle hvor det er mulig å få servering eller raste.
Han gir også gode tips om utstyr som vil gjøre turen vellykket, og
har du ikke sykkel på hytta, er det flere steder du kan leie, forteller
han.
Øyvind Wold har skrevet ti bøker om friluftsliv, og har en masse
erfaring som han vil dele med alle.

Kvalitetsmøbler i heltre
spesialprodusert etter mål
Vi er en allsidig bedrift pa Vinstra som produserer t radisjonsm0bler i heltre etter kundens
0nsker og behov. Vi produserer kj0kken, bad, garderober, gardinbrett, vogger, barnesenger,
senger, profilsaging av stolper og hj0rnekasser og spesialprodukter.
Vi har eget overflatebehandlingsrom, hvor vi beiser, lakkerer, maier, aldringsmaler og luter.
Alt ut fra hva dere 0nsker etter eget fargevalg.

2640 Vinstra • Telefon: 6129 02 88 • www.bakkenstreprodukter.no • e-post: bakkentp@online.no
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Festhelg
med lokalmat
Sentrumsforeningen og Strandtorget feirer høsten
med festival med lokalprodusert mat.
Det vil bugne av epler og pærer, pølser og brød, tapas og dolma,
skalldyr og kanskje lågåsild, grønt og sunt av alle slag, produsert i
åker, hage og skolehage under den årvisse Mataukfestivalen. Den
arrangeres for ellevte gang, 7. og 8. oktober.
STRANDTORGET ER MED
For første gang er Strandtorget med, Lillehammers kjøpesenter
ved innkjøringen til byen. Senteret, som står midt oppe i en omfattende rehabilitering ute og inne, vil gjerne bidra til høstfesten.
- Veldig hyggelig og helt riktig at sentrum og senter kan samarbeide og skape en innholdsrik festhelg i hele byen, sier senterleder
Erik Skjellerud.
Temaet for årets festivalen er «hagen min» og Strandtorget har
sin egen lille oase på taket. Der står det fire-fem bikuber, fra dem
ble det i fjor slynget 100 liter (!) honning. Kanskje landets eneste
kjøpesenter med egenprodusert honning til salgs?
SPIS OG LÆR
Det blir boder og stands flere steder i sentrum, og på Strandtorget,
der CC Mat for øvrige vil fylle en hel båt med skalldyr,
Festivalkokk Frode Melkevik, kokken Tor (Tor Jørgen Kramprud)
i Øyer, kurdiske Schan Amir på Mesna Mat, Trond Wahlstrøm i XO
Lokalmat og delikatesse i gågata, Anita Sæterdal leder av kaffe-og
smoothiebaren Fika, og kokken Ali Badwinaga varter opp med
delikatesser, alle laget på råvarer som er høstet lokalt.
Ungene kan få stappe pølser tilsatt urter fra hagen i et arrangement. Oppland bonde- og småbrukarlag har.
VENDELA OG PETTER
Både fredag og lørdag er det stort program på festivalscenen på
Sigrid Undsets plass.
Konferansier lørdag er Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard. Det
nygifte kjendisparet trivdes så godt med oppdraget og stemningen i
byen i fjor og de mer enn gjerne ønsket å bidra i år også.
- KOM NED FRA HYTTA
- Styringsgruppa bak festivalen har snekret et fantastisk program!
Nå håper Strandtorget og vi at lillehamringer, og naboene våre tar
turen. En spesiell oppfordring går til våre venner i hytteområdene
- legg turen til Lillehammer. Her foregår det masse, og i fellesskap
skaper vi god stemning.
Det sier Wenche Haug Almestrand, daglig leder i Lillehammer
Sentrum drift.
Hun retter spesiell oppmerksomhet mot aktivitetene for barn og
unge: Gratis kokkekurs i festivalteltet og inspirasjonsdagen for
ungdomsskoleelever fredag. Hit kommer blant annet elever fra
skolene i Øyer som har hatt kjøkkenhage på timeplanen.

Strandtorget er for første gang med på Mataukfestivalen. - Dermed er hele
byen med på festen, sier senterleder Erik Skjellerud og dgl leder Wenche
Haug Almestrand i sentrumsforeningen.

Mat fra hagen er
årets tema for
Mataukfestivalen
og Wenche Haug
Almestrand i sentrumsforeningen
er blant dem som
høster poteter og
grønnsaker fra egen
kjøkkenhage.
Alle foto:
Anne Stokke

Av Anne Stokke
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Mange sliter med betaling
i bommene, og synes satsene er for
høye til å kjøre inn på fjellvegene.

Økte priser for å kjøre bil på fjellvegene, samt vansker med å få
registrert kjøringen, har ført til at
mange dropper koseturen til Åstadalen, eller multeturen de hadde
sett frem til.
I sommer har det vært mange innlegg på sosiale medier, som ikke
er fornøyd med Norgesbom og de
prisene de opererer med.

Bompriser og betalingsmåte
skaper irritasjon hos mange
For hvis man skal til traktene ved Nyskolla, kan en tur fra Sjusjøen og tilbake komme
opp i den nette sum av 375 kroner. Det kan
bli en dyr fjelltur eller dyre multer, i en tid
da prisene på alt annet også har eksplodert.
Tom Fjeldstad forteller at da han og kona
skulle gå en fjelltur i traktene øst for Nyskolla, passerte han den nye bommen som
er satt opp på grensa mellom Ringsaker og
Øyer. Vi betalte 65 kroner, men da vi kjørte
tilbake mot Sjusjøen plinget det i telefonen,
og nye 105 kroner var belastet. Det samme
som vi betalte da vi kjørte inn ved Storåsen.
Det ble en dyr fjelltur, innrømmer Fjeldstad.
Per Erik Knutsen sier i et innlegg at prisen
for å kjøre på fjellvegene i Ringsaker er
260 prosent mer enn på Fåberg/Lillehammer-sida, der det koster 40 kroner.
Mange har også forklart at de har problemer med å få betalt. De har registrert
bilens nummer og forsøker å få betalt, men
strever. Ofte ender det med et ekstra pålegg

i prisen. Dette har skremt mange, spesielt
eldre, som ikke er så vant til å bruke apper
og data. Resultatet er at de lar være å dra
til fjells.
SVIKTENDE SETERBESØK
Helena Frogner på Kvarstadsetra forteller
at besøket på setra har hatt en liten nedgang i sommer, til tross for at pandemien
nå er over. Om det skyldes høye bomavgifter
eller vansker med å betale, har hun ingen
formening om, men det er et vanlig samtaleemne blant gjestene vår, forsikrer hun.
- Er det slik at man ikke vil at folk skal
komme til fjells, undrer hun, og hadde gjerne sett at det ikke var så dyrt og vanskelig
å komme seg gjennom de fire bommene i
Ringsakerfjellet.
MÅ SVARE KOMMUNEN
Bestyrer Per Fineid i Pihl forteller til Sjusjøposten at han ikke har fått mange klager

verken på pris eller betalingsmåte, men
har forståelse for at det kan være vanskelig
for en del. Da må de gjerne komme innom
Pihl, eller om de passerer Storåsen, kan de
alltids få veiledning på kontoret der.
Det er Ringsaker kommune som må
godkjenne om private vegholdere kan kreve
inn bomavgift, og hvor mye. Det er også
kommunen som skal avgjøre størrelsen på
avgiften, heter det i veglovens paragraf 56.
Ringsaker kommune har derfor bedt Pihl
om en redegjørelse for hvordan bomavgiften er beregnet, og har også bedt om en
forklaring på hvordan Ringsaker Fjellveger
er organisert.
- Dette har vi sendt kommunen, forteller
Fineid.
Mange har etterlyst et enklere system, som
for eksempel når vi kjører på E6, men dette
har vi ikke lov til å bruke, sier Fineid.
Av Einar Lyngar

Alger i Sjusjøen
På sensommeren var det mange som la merke til at vannet i
Sjusjøen ble stadig grønnere. Spesielt nær land.
Kommunen er varslet, men ingen Sjusjøposten har snakket
med, har noen forklaring på hva som har skjedd, og om dette er
forbigående.
Forhåpentligvis blir det tatt vannprøver, og vi kan få et svar på
hva som er skjedd.

Vannet er helt grønt ved Trivselsplassen.
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Mezzosopran
og operastjerne Ingeborg
Schübeler
Gillebo fra
Øyer kommer.
Foto:
Kolonihaven

Det blir nok
en blanding
av talkshow
og konsert
når Arve
Tellefsen forteller om sitt
musikerliv.
Foto: Per
Heimly

VELKOMMEN: Silje Flatmoen driver Hev kafé i Ringebu og er en mange lokale verter under musikkfesten. Hun tar i mot Kvarts i den frodige gågata. Foto: Anne Stokke

Mønstrer mesterlag nok en gang
Arve Tellefsen, Ingeborg Gillebo,
KORK, Kvarts, Ragnhild Hemsing,
Mari Midtli og flere til. Du møter
dem på an arena nær deg under
Gudbrandsdal Musikkfest.
- Musikkfesten er en fantastisk måte å få
vist fram hele kultur, næringsliv reiseliv,
landbruk og mat – kort sagt det vi
driver med her i Gudbrandsdalen, sier Silje
Flatmoen, leder for kafé Hev i sentrum av
Ringebu. Hun tar i mot Kvarts anført av
Øystein Rudi til lunsjkonsert i gågata.
- I fjor var det tullete fullt da vi hadde
festivalkonsert, håper det gjentar seg når
dalens egen folkemusikkgruppe Kvarts
speller opp.
ALT UNDER ETT
Festhelgen har som mål å samle hele
dalen i ett arrangement.
Det rommer først og fremst musikkopplevelser med utøvere valgt på øverste hylle
- klassisk og folkemusikk hever for seg og
sammen.
Samtidig er det et mål å vise øvrig kulturliv i dalen, matkultur, industri og øvrig
næringsliv.
Og ikke minst, gjøre alt dette tilgjengelig
for publikum.
- Når alle gode krefter arbeider sammen,
er det mulig å få til mye. Og ved å bytte ut
noen arenaer og spillesteder hvert år for å
slippe andre til, håper vi å få fram mangfoldet, og gjøre det enklere for fastboende,
fritidsbeboere og andre ferierende å kom-
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me seg på konsert. Det sier Vivian Haverstadløkken, daglig leder for Gudbrandsdal
musikkfest.
FABRIKK OG KIRKE
Noen spillesteder er overraskende og
uvanlige.
Som Tinde Hytters store fabrikkhall på
Vinstra, som kan romme innpå 1000 publikummere.
Der foregår åpningskonserten, med hele
landets KORK, fiolinisten Ragnhild Hemsing
fra Valdres, felespiller, folkemusiker og
komponist Bjørn Kåre Odde fra Lom, folkesanger- og musiker Mari Midtli fra Sel, og
mezzosopran på de gjeveste internasjonale
scener, Ingeborg Schübeler Gillebo fra Øyer.
Dirigent er Peter Szilvay.
Sammen med stjernelaget opptrer 70 barn
og unge fra hele dalen under ledelse av
Elsine Haugstad.
- Helt fantastisk at industriaktører i salen
åpner dørene sine for musikkfest. Lonbakken mek. verksted på Skansen på Otta

gjorde tilsvarende med Solveig Kringlebotn
som gjest, sier Haverstadløkken.
TELLEFSEN STADIG MED
Arve Tellefsen blir å oppleve både i Kulturhuset Banken på Lillehammer og på
Rudi gard på Sør-Fron, i konsertlåven hos
Øystein Rudi.
Det var for øvrig disse to karene som
sammen med Kjetil Bjerkestrand og Vegard
Moshagen klekket ut ideen om en musikkfest som kunne inkludere hele Gudbrandsdalen, første gang presentert i 2017.
HØST I DALEN
- Musikk, mat og overnatting er pilarene vi
bygger på, sier Haverstadløkken.
Tidspunktet burde passe fint nå: Høst i
fjellet, folk på hyttene og litt lavere tempo
enn i sommerukene. Tid for høstfest i dalen!
Til dem som ikke bor på hytta:
Vi har pakkeløsninger med overnatting.
Av Anne Stokke

Kringkastingsorkesteret spiller på fabrikkgulvet hos Tinde, sammen med et dryss stjernesolister.
Foto: Julia Marie Nagelstad

Vurderer du salg
av din fritidsbolig på
Sjusjøen eller Nordseter?
Jeg kjenner området, kan tilby en målrettet markedsføring,
og er klar til å bistå deg i salgsprosessen. Ta kontakt med
meg for en uforpliktende og hyggelig prat.

Eiendomsmeglerfullmektig

Emil Intelhus Brøto
E-post: emil.broto@em1innlandet.no
Telefon: 911 51 567
Adresse: Kirkegata 77, 2609 Lillehammer
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Kulturkalender - høsten 2022
OKTOBER
01.		 Arve Tellefsen, Kulturhuset Banken
01.		 Høstmarked på Sjusjølunga, Sjusjøen
01.		 Familiedag på Sjusjølunga, Sjusjøen
01.-02		 Gudbrandsdal Musikkfest
01.-02		 Høståpent i Lilleputthammer, Øyer
01.-02		 Høstferie i Hafjell Lekeland, Øyer
01.-02		 Høstferie i Hunderfossen Eventyrpark
02.		 Redbull 400, Lysgårdsbakkene, Lillehammer
03.		 HeimQuiz, Heim Gastropub, Lillehammer
03.-09		 Ridning på Dalseter Høyfjellshotell, Espedalen
01.-09		 Høstferie- og avslutningshelg i Hafjell Bikepark, Øyer
01.-09		 Høstferie hos Sjusjøen Husky Tours
01.-16		 Høstferieprogram på Norsk Vegmuseum
01.-16		 Høstferie i Hunderfossen Eventyrpark
01.-16		 Høstferie på Barnas Gård Hunderfossen
01.-16		 Høstferie på Venabu Fjellhotell, Venabygdsfjellet
02.		 Arve Tellefsen, Rudi Gard
05.		 «Å for en elsker», Kulturhuset Banken, Lillehammer
06.		 Champions League Håndball:
		 Elverum vs Barcelona, Haakons Hall, Lillehammer
07.		 «Å for en elsker», Kulturhuset Banken, Lillehammer
07.-08		 Lillehammer Mataukfestival
07.-09		 Høståpent i Lilleputthammer, Øyer
07.-09		 Høstferie i Hafjell Lekeland, Øyer
08.		 Skeimessa 2022, Skeikampen
08.		 Skeikampen Opp
08.		 Larsen`s Last Chance på Eftasbluesen,
		 Lillehammer Mikrobryggeri
08.		 Dødsfest 22, Felix Pub & Scene, Lillehammer
08.-09		 Høstferie i Hunderfossen Eventyrpark
10.		 HeimQuiz, Heim Gastropub, Lillehammer
10.		 Rosa Sløyfe-løpet, Lillehammer
13.		 Randi Marie med band, Rudi Gard
10.-16		 Ridning på Åsli Ridesenter, Åsmarka/Sjusjøen
11.-12		 Høstferie i Hunderfossen Eventyrpark
13.-16		 Høståpent i Lilleputthammer, Øyer
13.-16		 Høstferie i Hafjell Lekeland, Øyer
14.		 Dagfinn Nordbø og Det Norske Poesi &
		 Satireorkester på Fredagsjazzen,
		 Lillehammer Mikrobryggeri
14.		 Quizkveld på Skåbu Fjellhotell, Skåbu
14.-15		 Kunstutstilling -Kristian Finborud, Stavsplassen
17.		 HeimQuiz, Heim Gastropub, Lillehammer
20.-23		 Døla Jazz – Lillehammer Jazzfestival
21.		 Riksteateret: Ved Målet, Maihaugsalen, Lillehammer
21.		 «Tett på» Erlend Viken Trio, Rudi Gard
21.-23		 Stavsmartn, Tretten
21.-23		 Kunstutstilling-Kristian Finborud, Stavsplassen
22.		 Dr. Bekken og Richard Gjems,
		 Lillehammer Mikrobryggeri
22.		 Mosaikk, Kulturhuset Banken, Lillehammer
24.		 Sitt & Lytt – Høgtlesning for vaksne,
		 Lillehammer Bibliotek
24.		 HeimQuiz, Heim Gastropub, Lillehammer
26.		 BAdesKen – Ja, vi elsker dette landet,
		 Maihaugsalen, Lillehammer
27.		 Mens vi venter på no`godt, Maihaugsalen, Lillehammer
28.		 Festkonsert med Trondheimsolistene og
		 Håkon Magnar Skogstad, Kulturhuset Banken
28.-29		 Så som i himmelen, Maihaugsalen, Lillehammer
29.-30		 Fotokurs for viderkomne inkl. viltaften,
		 Venabu Fjellhotell
30.		 Alltid annleis, Kulturhuset Banken, Lillehammer
31.		 HeimQuiz, Heim Gastropub, Lillehammer
NOVEMBER
02.		 Artighet varer lengst, Kulturhuset Banken,
03.		 Ingebjørg Bratland, Maihaugsalen, Lillehammer
04.		 Halvor Johansson – Standup spesial, Maihaugsalen
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05.		
05.-06		
07.		
07.		
09.		
09.		
12.		
12.		
13.		
14.		
14.		
16.		
16.		
17.		
17.		
18.		
19.		
20.		
		
21.		
24.		
		
		
24.		
25.		
26.-27		
28.		
		

Tore Sagen gjør Standup, Maihaugsalen, Lillehammer
Lillehammer Indoor Cup 2022
Jimmy Carr – Terribly Funny, Maihaugsalen
HeimQuiz, Heim Gastropub, Lillehammer
Odd Nordstoga med band, Maihaugsalen
“Tett på” Ørnulf Dykvam Juve, Rudi Gard
Drøymt I sten, Kulturhuset Banken, Lillehammer
Nils Ingar Aadne, Maihaugsalen, Lillehammer
Tornerose, Maihaugsalen, Lillehammer
Riksteateret: Detektivbyrå nr 2, Maihaugsalen
HeimQuiz, Heim Gastropub, Lillehammer
May Britt Andersen med band, Maihaugsalen
Slik takler du idiotene på jobb, Kulturhuset Banken
Julegateåpning i Lillehammer sentrum
Melissa Horn, Maihaugsalen
Jaa9 og OnklP, Felix Pub & Scene Lillehammer
Hockey Classic 2022, Lillehammer vs Stavanger
Trollgeir og Onkel Nut feirer bursdag,
Kulturhuset banken, Lillehammer
HeimQuiz, Heim Gastropub, Lillehammer
Chopin, hans liv og de berømte klaverstykkene
med Håvard Gimse,
Kulturhuset Banken, Lillehammer
Julekonsert med Ewa Weel Skram, Maihaugsalen
Kevin Vågenes – Singel i parterapi, Maihaugsalen
Maihaugens Julemarked, Lillehammer
Sitt & Lytt – Høgtlesning for vaksne,
Lillehammer Bibliotek

DESEMBER
02.-03		 Julemarked I Lillehammer sentrum
02.-04		 World Cup Lillehammer
05.		 HeimQuiz, Heim Gastropub, Lillehammer
09.-10		 Julemarked i Lillehammer sentrum
10.		 Putti Plutti Pott, Maihaugsalen, Lillehammer
11.		 Christmas with Nordic Tenors, Maihaugsalen
12.		 HeimQuiz, Heim Gastropub, Lillehammer
12.		 Julekonsert Secret Garden, Maihaugsalen
12.		 Deilig er jorden med Rein Alexander, Anita,
		 Christine og Marie, Lillehammer Kirke
13.		 Lang desembernatt - Frode Alnæs med Odd Nordstoga,
		Maihaugsalen
15.		 Adam Douglas: An American Holiday, Maihaugsalen
17.		 Rine inn – Viser på veien med Lars Bremnes &
		 Maria Haukaas Mittet,
		 Maihaugsalen, Lillehammer
19.		 Juleshow med Øivind Blunck, Tor Endresen,
		 Reidun Sæther, Trond Nagell-Dahl og Erling Solland,
		Maihaugsalen

UTSTILLINGER

LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM
Frem til 16.okt
Stepping out!
Hele året		
Dahl. Thaulow, Backer, Weidemann….
26.11-02.04		
Konrad Mägi – Estlands store maler
MAIHAUGEN
Hele året		
Frem til 09.04		
Hele året		
Hele året		
Hele året		
Hele året		
Hele året		

Impulser
Et transilvansk puslespill
Langsomt ble landet vårt eget
Hvor mange tonn?
Håndverksmiljøer
Bygda som et samlet hele
Anders Sandvigs tannlegekontor

GALLERI ZINK
03.09-02.10		
08.-30.10		
05.-27.11		
30.11-08.01		

Ilma/luft
Dølajazz festivalutstilling 2022 – Ronny Bank
Eva Harr
Juleutstilling – med over 50 kunstnere

23
18.mars

Birkebeinerrennet
Klassikeren på 54 km fra Rena til Lillehammer

Drømmer, stolthet
og glede – Birken har
distanser for alle! Velg
ditt arrangement på
birkebeiner.no.

birkebeiner.no
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Ditt
lokale
byggevarehus
Ovner og peiser
Du finner et stort utvalg av ovner og peiser i våre varehus

Alt du trenger innen
byggevarer, trelast,
hytteutstyr og maling.

Velkommen!
Uteprosjekt i høst?
Her finner du inspirasjon og
smarteløsninger for uterommet

Planer om å male?
Vi har alt innen terrassebeis, beis, dekkbeis, maling
og maleutstyr. Fargekart finner du på www.gaus.no

Ved og skogsutstyr
Verktøy til jobben finner du hos oss!

Gausdal Bjørndalsvollen 2
tlf. 61 27 03 03 | 07-17 (09-14)

Lillehammer Gausdalsvegen 6
tlf. 61 27 03 08 | 06:30-20 (09-16)

Hafjell Fiskehusvegen 23
tlf. 61 27 03 05 | 07-17 (09-14)

Mesnali Sjusjøvegen 1256
tlf. 61 27 03 11 | 07-17 (09-14)
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Scan QR-koden
med mobilkameraet

NYBYGG • BLIKKENSLAGERTJENESTER • TILBYGG • RESTAURERING

Trenger du dyktige
og lokale snekkere?
Vi utfører restaurering, tilbygg og nybygg. Våre snekkere
har svennebrev, mesterbrev, lang erfaring og godt rykte.
Det gjør oss til et trygt og profesjonelt valg for deg.
Vi leverer alt innen blikkenslagerprodukter.

Mer en
n3
erfarin 0 års
g
blikken innen
slager
faget!

Vi gjør hyttedrømmen din
til virkelighet!
tilgang
Vi har
ter i
på tom det!
mrå
Sjusjøo

Vi leverer 4 hyttemodeller
som standard men bygger
selvfølgelig etter dine egne
ønsker og tegninger.
Bygd av og med lokale håndtverkere, trelast og byggevareleverandører.
Bygd og Oppført etter gamle
og gode tømrertradisjoner og
oppført etter strenge krav til
kvalitetskontroller og HMS
dokumenter.
Alle hytter er levert og oppsatt
av Mesnali Bygg og
Blikkenslager as.

Se våre Hyttemodeller Sollifjell, Mostefjell, Midtfjell og Lunkefjell på

www.byggblikk.no

Hytte fra 67 kvm m/hems til 125 kvm m/hems.

Kontakt oss i dag for en trivelig prat og et uforpliktende tilbud!

Bygg: 62 36 31 10/932 17 057 • Blikkenslager: 934 11 952 • ole.j@byggblikk.no
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Retur: Sjusjøen Vel
Postboks 280
2612 Sjusjøen

Gratis befaring!

BESTILL VARMEPUMPE TIL HYTTA
Toshiba er en ledende leverandør av
smarte og effektive luft-luft-varmepumper. Varmepumpene er spesielt
tilpasset nordisk og kaldt klima, og kan
brukes til aircondition på sommeren.
Varmepumpen kan redusere strømkostnadene dine med opptil 40 %, og samtidig får du en
behagelig innetemperatur – året rundt. Enten
du er opptatt av teknologi, design eller interiør,
vil du finne en modell som dekker dine behov.
Ta kontakt med oss i Ramsøy for gratis
befaring, og vi hjelper deg med å finne riktig
modell til hytta.

Varmeeffekt
Strømsparing
Stillegående

FA R G E N E *

Funksjoner

Granitt

Skifer

Hav

Mørk isbre

Med en varmepumpe fra Toshiba får du:

Sand

Varm jord

Ullhvit

Nattsvart

*Finnes i flere fargevalg, for komplett oversikt se: toshibavarmepumper.no

Energiklasse A+++
WiFi-styring

612 48 030

post@ramsoyas.no
Løkkegata 16, 2615 Lillehammer
Vakttelefon: 90780443
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