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Hytteeiere i midtdalen bruker
hytta 77 døgn i året og legger
igjen en milliard kroner: – Å

kjøpe hytte på Kvamsfjellet er
det lureste vi har gjort

 Av Einar Almehagen

Publisert 14. april 2019

 

Å være hytteeier i midtdalen er strålende, skal vi tro den ferske

hytteundersøkelsen som nå er klar. Hytteeiere bruker hytta mye mer og

legger igjen flere kroner enn for sju år siden. Og de er fornøyd med stort sett

alt.

Det er også Ingrid Dimmen og Oddleiv Sæle fra Lillehammer. De kjøpte tomt i

Sildtjønnlia på Kvamsfjellet i 1999 og bygde hytte året etter. Her har de

tilbrakt rundt 50–60 døgn i året. Nå som de er pensjonister blir det enda mer.

– Det er nærheten til fjellet, til Rondane. Det at du bare kan spenne på deg

skiene rett utenfor hyttedøra og legge i vei. Det samme med sykkel. Det er en

utrolig kvalitet med å være her, sier Sæle, som har vært toppleder i

kraftbransjen i en årrekke.

Det var et vennepar som introduserte dem for Kvamsfjellet. De hadde kikket

på Hafjell, Kvitfjell, Gålå og Fefor. Men det var først da de kom hit at det sa

pang.

– Jo, det kan jeg godt si deg. Det var høye fjell og vatn. Jeg er fra vestlandet,

vet du, så dette måtte jeg ha, ler Dimmen.

Paret har tre barn, og etter hvert nå også barnebarn. Da kan det bli trangt om

saligheta. Å bygge på, er ikke en fremmed tanke. Særlig ikke nå som Nord-

Fron kommune har på høring muligheten om å bygge 150 kvadratmeter på

tomta. Blir det resultatet, setter Sæle i gang.

– Vi har allerede snakket om det. En vinkel eller et nyt anneks. Vi få se.

Vann og kloakk kommer også. Det legges nå. Å knytte seg til dette koster flere

hundre tusen kroner, men er verdt det, mener ekteparet. Strøm har de fra

før.

– Og handle gjør dere også lokalt?

-Ja, vi handler enten på Kvam eller i Ringebu. Og på Rustuggusetra på fjellet

her. Jeg husker Målfrid bakte ferske brød der hver morgen. Det var bare å ta

på seg skiene og rusle dit for å kjøpe. Det tilbudet der setter vi veldig pris på,

sier Sæle.

Av arrangementer er det Peer Gynt stemne som troner øverst for ekteparet.

De har vært på Rondaståk også, men føler at de ikke passer inn rent

aldersmessig.

– Jeg sto i dokø der da ei jente bak meg spurte; hva gjør du her som er så

gammel? Ha-ha. Hun var vel ikke helt edru, men likevel. Nå er det barna våre

som går dit, sier Dimmen.

HYTTEUNDERSØKELSEN

* 30 prosent av 8.400 hytteeiere i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron har

svart

* Undersøkelsen er utført av Norsk Turistutvikling for Regionrådet i Midt-

Gudbrandsdal

* Hytta blir brukt 77 døgn i året

* Totalt forbruk er over 1 milliard i året, mot 500 mill. i 2012.

* 83 prosent av hytteeierne har deltatt på lokale arrangementer i løpet

av de siste tre år

* Over 80 prosent er fornøyde med lokalsamfunnet

* 78 prosent er opptatt av døgnbemannet legevakt, mens 74 prosent er

opptatt av lett tilgang til ambulanse, politi og brannvesen.

* 60 prosent har planer om standardheving de nærmeste år.

Svarene i hytteundersøkelsen er som Mozart i ørene på daglig leder i

Regionrådet for Midt-Gudbransdal, Irene Teige Killi. Tallene har forandret seg

vesentlig siden forrige undersøkelse i 2012. En svarprosent på 30 er heller

ikke så ille. Undersøkelsen gikk ut til 8.400 hytteeiere.

– Det som overrasker meg mest, er hvor mye mer de bruker hytta. Fra 54

døgn i 2012 til 77 dager nå. De legger også igjen mye mer penger nå enn for

sju år siden – fra 500 millioner til en milliard. Og en vesentlig ting til; 60

prosent av dem som har svart har planer om å bygge ut eller heve

standarden de nærmeste årene. Lokale håndverkere trenger ikke frykte for at

de blir arbeidsledige med det første, mener Teige Killi.

– Stort potensial her altså?

– Ja, jeg vil si det. Svarene viser at vi har gjort mye bra siden 2012 også, men

at det fortsatt er potensial. Hytteeierne utgjør en viktig faktor for å

opprettholde tilbud i lokalsamfunnene. Det gir et bedre tilbud til oss som bor

her fast også. Det er noe å tenke på, mener Teige Killi.

Næringssjef i Ringebu, Frode Martinsen mener undersøkelsen gir viktig

informasjon til næringsliv og kommuner. Dette er egentlig en vinn-vinn

situasjon.

– Det ser ikke ut til at det blir noen skuldersesong på håndverkere framover.

Alt i alt var det mye positivt å ta med seg. Hytteeiere setter pris på lokalmat,

kafétilbud og at vi er et godt vertskap også. Det er en flott honnør, mener

Martinsen.

 

 Bolig  hytte  Ringebu  Kvam  Lillehammer  Nord-Fron  næringsliv

Kommentarer til denne saken

 

Det er nærheten til fjellet, til Rondane. Det at du bare kan spenne på deg skiene rett utenfor hyttedøra og

legge i vei. Det samme med sykkel. Det er en utrolig kvalitet med å være her, mener ekteparet Ingrid Dimmen

og Oddleiv Sæle. Barnebarnet Emil på to år bør ha ambisjoner om å gå Furusjøen rundt om noen år, mener
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Hytteundersøkelsen for midtdalskommunen viser at hytteeiere bruker hytta 77 døgn i året. Samme tall i 2012

var 54. Foto: Einar Almehagen

 

Loading...

Til toppen

15.04.2019, 09*37
Side 1 av 1


