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En fryd 
å komme 
til hytta

De kan fylle opp kjøleskapet ditt, forberede maten, dekke bord 
og tenne opp i peisen så alt er klart når du kommer på hytta. 

Og når du har reist kan de sørge for vask. Nå har nemlig 
concierge-tjenestene kommet til Skei!

Av Åse Kari Gravråk
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Enten du skal på hyttetur med familien, med venner eller med jobben, 
kan Kjersti Tangen og May Reni Kraabøl avlaste med praktiske gjøre-
mål som innkjøp, matlaging, rydding og vask. Høres fantastisk ut, ikke 
sant?

Jordnært og litt lyxig
Concierge-tjenester høres veldig fint ut, skikkelig fransk og eksklusivt. 
Enkelt oversatt betyr det servicetjenester, eller ekstraservice er kanskje 
en bedre oversettelse. Men hvorfor ikke bare kalle det ekstraservice? 
Noe som alle kan uttale?
– Vi vil fremstå som joviale og jordnære, men samtidig er vi litt jålete, 
innrømmer May Reni. De presiserer at de er veldig nøye og gir det lille 
ekstra, det skal være litt lyxig touch over det hele. Nettopp derfor 
har de valgt å kalle det concierge-tjenester. 

Ilddåpen
FRYD på hytta AS ble etablert i vår. Selve ilddåpen fikk de i juni da 
de skulle tilrettelegge for et tredagers opphold for tjue personer. De 
bestilte full pakke med innkjøp, matservering, rydding, kokkekamp og 
aktiviteter. May Reni og Kjersti fikset fra morgen til kveld, sent og tidlig. 
Under kokkekampen hadde de innleid kokk som hadde med seg sjøl-
fiska ørret fra Øyerfjellet. Hele opplegget ble godt mottatt, stemningen 
var høy og tilbakemeldingene gode. Ilddåpen ble bestått med glans.

Lokale matprodusenter
– Det folk vil ha mest hjelp til er mat, sier Kjersti. – Innkjøp og tilbered-
ning av mat. Vi har mange lokale matprodusenter som vi samarbeider 
med. Nå tilbyr vi ulike pakkeløsninger alt etter hvor mye avlastning og 
hjelp som trengs. Foreløpig er vi i startfasen og må føle oss litt fram. 

Frustrert oslomann satte i gang prosessen
Det var under et middagsselskap før jul i fjor at May Reni fikk høre 
om en hytteeier fra Oslo som ikke hadde rukket å kjøpe juletre før jul, 
alt var utsolgt, absolutt alt! Han var frustrert, fortvilet og stressa. Det 
begynte å kverne i hodet hennes ”Jeg kunne skaffet juletre, jeg kunne 
pynta treet og jeg kunne tatt det ned igjen etter jul. Hmmm…… ” 
Ideen spant rundt noen dager før hun sendte en sms til Kjersti.  Hun 
ville høre med venninnen om hun ville være med på dette her. Svaret 
kom umiddelbart. Yesss! Tommel opp! Dette får vi til! Dermed var frøet 
sådd.

Gode forberedelser
Venner og bekjente innen restaurantbransjen og næringsliv ble kon-
taktet for tips og råd. Research og møter ble gjennomført, planer ble 
lagt. Alle de møtte var positive og engasjert. To av de som hadde 
god tro på ideen, konseptet og markedet var Bjørn Ågotnes og Geir 
Husum. Kort fortalt endte det med at FRYD på hytta AS ble dannet. 
Bjørn og Geir gikk inn i styret og som mentorer, Kjersti og May Reni  
skulle drifte og gjennomføre. 

Spennende fremover
– Nå har vi startet i det små på Skei, sier Kjersti. -– Høsten og vinteren 
blir spennende for oss. Så får vi se, kanskje kan det bli flere hytteområ-
der etter hvert. 

Så får vi bare håpe at oslomannen som ikke rakk å kjøpe juletreet tids-
nok i fjor får vite at i år kan han få levert både juletre, julepynt og ribbe 
med surkål om han vil. Mer fryd på hytta får han neppe.

Vi vil fremstå som joviale og jordnære, 
men samtidig er vi litt jålete 

May Reni Kraabøl
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