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Hilde Rudå og samboer Espen Rolfsen 
har funnet sitt hytteparadis i Skeistølen 
Hyttegrend, et steinkast fra Austlid 
Fjellstue. Sammen med døtrene Leanna 
(11) og Nikoline (13), reiser de til fjells 
så ofte de kan. Og her har de feiret jul 
hvert år siden de bygde hytta i 2017. 

Tilhørigheten
– Jeg har alltid hatt tilhørighet til 
Skeikampen, sier Hilde. – Faren min 
hadde leilighet her før han bygde 
hytte samtidig med oss for ca. tre år 
siden. Og flere i familien, både onkler 
og tanter, fetter og kusiner har hyt-
ter på Skei. Vi pleier å være her hele 
jula, og på julaften blir det som regel 
Gammelseterrunden på ski, det er favo-
ritten! Jeg reiser som regel hjem noen 
dager for å jobbe litt, men er tilbake til 
nyttår. Da blir hytta fylt opp med gode 
venner fra Lørenskog, det har blitt fast 
tradisjon.

Turmulighetene
– Det aller beste ved å ha hytte her er 
de fine turmulighetene. Det å kose seg 
ute med hele familien, bruke området. 
På sommeren og høsten synes jeg det 
er kjempefint både til fots og på sykkel, 
gjerne innover Peer Gyntvegen. Men 
påsken ble jo veldig spesiell i år, og da 
var det veldig godt å komme tilbake 
etter at hytteforbudet ble oppheva. Og 
at skisesongen varte til langt ut i mai, 
det var ekstra deilig. 

– En annen ting vi er kjempefornøyd 
med er utsikten mot Skeikampen, sier 
Hilde. Og på sommeren har vi sol til 
langt på kveld. 

Inspirerer med bilder på Instagram
Hilde bor på Lørenskog og jobber som 
Visual Merchandiser (dekoratør). At hun 
har kreativ sans er helt tydelig. Inne i 
hytta er interiør, detaljer, form og farger 
nøye sammensatt på en lun og fin måte 
som gir god stemning. Hilde har blikk for 
detaljer, og på Instagram inspirerer hun 
mer enn tusen følgere med sine stem-
ningsfulle hyttebilder fra Skeikampen.
 
– Ja, jeg er veldig glad i interiør og bord-
dekking, og jeg elsker å gjøre det ekstra 
koselig på hytta, sier Hilde Rudå.

– Det aller beste ved å ha hytte på Skeikampen er de fine 
turmulighetene. Det å kose seg ute med hele familien, 

bruke området.

Av Åse Kari Gravråk

Feirer jul på hytta 
fjerde år på rad

Hilde på Instagram:
@hilderudaa


