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Nytt næringslokale med Joker 
og Sport 1 
Det nye næringslokalet på 1900 kvadrat-
meter blir det største forretningsbygget 
i Gausdal. Gravingen startet i vår og vil 
pågå hele sommeren. Bygget skal etter 
planen stå ferdig i oktober. Matbutikken 
Joker og sportsbutikken Sport 1 skal inn 
i de nye lokalene, og i følge byggherren 
Per Tore Teksum skal dette bli Norges 
fineste Jokerbutikk!

Geir Husum i Sport 1 vil satse på et stort 
vareutvalg med tyngde på tekstil og små-
varer. I tillegg vil de ha skiutleie og 
sykkelutleie. 
Bygget blir liggende i krysset der den nye 
vegen til Kjoslia og Austlid går. 

Nytt firma - Helgafossen AS 
Det er Ivar Rusten og Torgeir Sønstevold 
som har drevet Skei Hyttetjenester i 26 år 
som har gått sammen om et nytt selskap. 
Driften har foregått fra leid lokale, men nå 
har de dannet selskapet Helgafossen AS 
som har kjøpt eiendommen der de har 

vært leietakere i alle år. Der skal de bygge 
om for å få plass til en stor maskinhall. Det 
nye selskapet Helgafossen AS er eien-
domsselskapet, mens Skei Hyttetjenester 
er fortsatt selskapet som tilbyr tjenester for 
hytter, bedrifter og privatpersoner. 

Ny asfalt
En riktig gladnyhet - ny asfalt skal legges 
fra Svingvoll til Skei i sommer. Dermed 
er åtte kilometer med hompetitten snart 
historie.

Sykkelutleie 
Sykkelutleie (der det er skiutleie) i helger 
fra 13. juni. Utover sommeren vil det være 
åpent hver dag, også mulighet for guiding. 

Stolheisen på service
Stolheisen blir dessverre ikke åpen. Daglig 
leder i alpinsenteret Rune Slåsletten 
beklager, men de har noe som kalles 
15-års revisjon på heisene, noe som kort 
fortalt betyr at de plukkes ned bit for bit 
og sendes til ”service” til Østerrike. Dette 
er noe de er pålagt for å få videre driftstil-

latelse til vinteren, med andre ord en 
kvalitetssikring. 

Skeikampenfestivalen er avlyst
Årets festival er dessverre avlyst som følge 
av lovforbud knyttet til koronaviruset.

Alle som har kjøpt festivalpass har gyldige 
billetter for festivalen i 2021. Arbeidet med 
å reforhandle avtaler med artister for neste 
år er godt i gang, og de fleste har takket  
ja til å stille. Lansering av artistlisten vil 
være klar etter sommeren.

Status 
Skeikampen

Her kommer det største forretningsbygget i Gausdal


