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Nå er det ikke mange dagene igjen før det nye 
forretningsbygget på Sør-Skei skal åpnes. 
Skeiporten er navnet, og her skal Sport 1 og 
matbutikken Joker fylle bortimot 1900 kvadrat-
meter. Hele tomta er på 5-6 mål, utgangspunk-
tet er 70 parkeringsplasser foran bygget, mens 
varemottak og parkering for ansatte blir på 
baksiden. 

Av Åse Kari Gravråk

– Dette er kjempespennende og vi gleder oss til åpning, sier 
Freddy Knutrud i Sport 1. Han ble headhuntet til stillingen som 
butikksjef og begynte allerede 17. august. Han har 19 års fartstid 
fra Sport 1 i Gausdal, pluss et par år med salg innen kurs og kon-
feranse på Fefor Høyfjellshotell. 

– Det er moro å være med å planlegge og fylle opp butikken 
trinn for trinn. Her blir det fullt sortiment og selvsagt mye ski på 
vinteren. Vi skal også ha utleie av langrennsski i første omgang, 
og neste sommer planlegger vi sykkelutleie. Det blir stort fokus 
på tur og fritid. 
Sammen med Freddy Knutrud møter vi driftssjef Tommy 
Ottinsen-Åsen og daglig leder Geir Husum. Alle tre har sterk tro 
på at dette skal bli den aller fineste butikken av de 14 

Sport 1-butikkene som tilhører Husumgruppen.

– Det gjør noe ekstra med en sånn type beliggenhet som vi har 
her på Skei, sier Tommy.  – Vi får mulighet til en litt annen atmos-
fære rundt butikken. I tillegg blir det såpass stort at vi kan skape 
en noe mer innbydende butikk enn det vi normalt kan gjøre i en 
liten senterbutikk. Her på Skei har vi gode muligheter til å få det 
veldig fint.

Lokale på ca. 130 kvadratmeter er ledig
– Vi har faktisk ledig rundt 130 kvadratmeter i bygget, men vi har 
ikke funnet leietaker enda, sier Geir Husum. – Dette er ikke 
avklart, men det hadde vært veldig fint om det hadde blitt en kafé 
eller servering av noe slag.

Jokerbutikken åpner i oktober/november
Jokerbutikken skal fylle 750 kvadrameter med dagligvarer i det 
nye bygget.

– Vi gleder oss til å flytte inn i lokaler som er tre ganger så store 
som det vi har hatt hittil, sier Kirsti Seielstad som fortsetter som 
daglig leder. 

 – Vi vil utvide åpningstida på torsdager, da er det mange som 
reiser til fjells på hyttene sine. 

Velkommen til
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SKEIPORTEN
Bildet til venstre: 
Fra venstre Tommy Ottinsen-Åsen,
Freddy Knutrud og Geir Husum.

Det nye forretningsbygget på Skei har reist seg i rekordfart


