Selvgjort er velgjort
på Mosetertoppen
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De ville ha en moderne og praktisk fjellhytte uten småruta
vinduer. Kort avstand hjemmefra var en forutsetning.
Resultatet ble en kundetilpasset variant av Leve Hytter,
og reisetida ble en liten drøy time.

4.

Av Åse Kari Gravråk
– Vi var ute etter en lokal leverandør som designet en moderne og
robust stil, derfor valgte vi Leve, sier Erland Ørbekk.
– Hytta ble levert med reisverk, derfra gjorde vi alt som måtte gjøres
med panel, gulv, tak og isolering. Han er av typen handyman og
liker å ha prosjekter på gang, så da ble det også naturlig å snekre
senger til tre soverom, garderobeløsning og terrasse med levegg i
glass.
Familiens samlingspunkt
Lise og Erland Ørbekk bor på Gjøvik. Hun jobber i kommunen
som familieveileder og han er leder i framtidsteknologi i Nammo
på Raufoss. Sammen har de sønnen Mats (17), og Erland har tre
voksne barn fra et tidligere forhold. Hytta på Mosetertoppen har
blitt et kjært samlingspunkt for hele familien, og de bruker hytta
så ofte de kan.
– Selv om hytta ikke er kjempestor har vi plass nok, sier Lise mens
hun skjenker i mer kaffe. – Her har vi egentlig alt vi ønsker oss. De
hadde hytte på Gålå i flere år før de bestemte seg for å selge og heller se seg om etter noe som lå nærmere Gjøvik. En enklere hytte og
kortere reisevei var det de hadde behov for, og siden desember 2016
har Mosetertoppen blitt deres andre hjem. Drøye 100 kvm boareal
rommer stue med åpen kjøkkenløsning, TV-stue med sovesofa, tre
soverom, ett bad og badstue + ekstra toalett. Store vindusflater
slipper inn masse lys og gir nydelig utsikt.
Løypenettet, ski inn og ski ut
Erland har nettopp kommet inn fra skitur. Lett svett i luggen står
han med kaffekoppen i hånda mens han skryter av skiforholdene i
området.
– Koblinga til løypenettet her er utrolig bra, og kombinasjonen
ski inn og ski ut for både langrenn og alpint er formidabel. Og
Plukkerud & co., de som har forberedt tomtene og hytteområdet
her, de har gjort en skikkelig god jobb. All ære til dem.
Uthus i Leve-design
Med mange folk på hytta følger også ski og utstyr. Et uthus måtte
til, men når lederen i framtidsteknologi skal sette opp uthus blir det
noe annet enn ferdigmoduler fra Litauen.
– Jeg ønsket en minikopi av hytta så jeg tegna og bygde sjøl, sier
Erland. – Jeg bestilte varer fra Leve for å få samme treverket, og jeg
brukte samme takkonstruksjon og design.
Resultatet ble altså et uthus, eller en utvidet smørebod i Levedesign, på ca.11 kvm.
– Men vi skulle gjerne hatt litt mer garderobeplass på to av soverommene også, sier Lise. – Det blir mange døgn på hytta i løpet av et år,
og spesielt på vinteren blir det både mye oppakning som alle har
med seg. Da kan det bli liten plass til oppbevaring.
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1. Panoramautsikt fra verandaen. 2. Nydelig solnedgang. 3. Store vindusflater
slipper inn lys og gir utsikt. 4. Lise og Erland stortrives på hytta, året rundt.
5. Hytteeieren tegnet og bygde uthuset selv, en miniopi av hytta. 6. En grillmiddag ved betongbordet. Fra v.: Mats og Erland Ørbekk, Audun Krogstad,
Ida og Erik Ørbekk.
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Sommer som vinter
Fantastiske turmuligheter utnyttes sommer som vinter. Sykkelturer
på kjerrevei og sti, eller turer til fots.
– Det er mulighet for å gå sju fjelltopper på en dag, sier Lise. Hun
gikk fire av dem i fjor sommer. – Jeg gikk over Hitfjell, Reinsfjell,
Kriksfjell og Hafjelltoppen, en flott femtimers tur som kan anbefales. Og det aller beste etter turen? Det må være å lande ute på
terrassen eller inne i stua med kald drikke og bare nyte panoramautsikten. Eller kanskje ute i de støpte betongmøblene? Gjett hvem
som har støpt.
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Lise og Erlands

SKITUR-TIPS
FRA MOSETERTOPPEN

Ski og utstyr
krever sin plass,
og smøreboden
blir hyppig
brukt.

Rognhaugen, Lienden, Sjøseterkrysset og Hitvegen.
Fin runde med flott utsikt. Ca. 15 km
Rognhaugen, Svartåsen og Kjerringknappen. En fin
variert runde over gamle setervanger. Ca. 25 km.
Hitdalen og Reinsfjell via Sjøsetra. Her er noe mer
åpent høyfjellsterreng. Ca. 25 km

GOD
TUR!
Det originale

BUNADSØLVET
for Lillehammer og Gudbrandsdalen

Det originale bunadsølvet
med lokal tilhørighet og
historiske røtter tilbake til
17- og 1800-tallet, får du
hos oss. Våre unike modeller
produseres hos anerkjente
Sylvsmidja på Voss.
Vi lagerfører komplette sett
med bunadsølv til nesten alle
Norges bunader. Livstidsgaranti mot fabrikasjonsfeil.

Egen outlet, kaffebar og
lademuligheter for el-bil.

Eget verksted i butikken
hvor vi reparerer og pusser
opp alt av bunadsølv fra hele
Norge.

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

Kom innom butikken eller se
www.frisenberg.no
BESTILL PÅ NETT

MANDAG - ONSDAG
MONDAY-WEDNESDAY

10 - 17

TORSDAG - FREDAG
THURSDAY - FRIDAY

og få varene
sendt hjem!
Du kan også
hente i butikken.

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

10 - 20

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

Alltid det nyeste for de
gode opplevelsene fra
SWIX, Ulvang, TOKO,
Lundhags og Helsport!

LØRDAG
SATURDAY

Storgt. 74, Lillehammer. Tlf. 61 25 03 36
www.frisenberg.no
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10 - 16

BELIGGENHET
LOCATION
Blåswixvegen 5,
2624 Lillehammer.

