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HJEM

Ingrid stortrives på hytta
hvor det verken er vei,
strøm, vanneller kloakk

Stine Stølsnes Faanes (26) og kjæresten ønsker å kjøpe sin første bolig sammen,
men trer den nyeboliglånforskriften i kraft fra 2020, får de lånemyemindre enn
de kan i dag. ØKONOMI side 16 og 17
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Nye
regler
kan
stoppe
Stines
bolig-
drøm

Ragna i Rødt
nekter å ta imot
politikerlønna på
900 000 kroner
NYHETER side 6 og 7

Yann-Erik de
Lanlay takket
nei til RBK
SPORT side 26 og 27

FysMed-klinikken kan bli lagt ned etter
25 år - pasienter fortviler NYHETERside10og11

COOP KAFFE
14 varianter. 225-250 g. Fra 80,00/kg.
1 pose fra 20,20. Gjelder ikke Xtra kaffe

GRANDIOSA
5 varianter. Fryst. 500-575 g.
Fra 43,48/kg. 1 pk fra 44,40
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LAKSEFILET M/SKINN
Pr.kg

GRANDIOSA GILDE KARBONADER/
KJØTTKAKER/KJØTTBOLLER

850 - 900 g. Pr kg fra 66,67
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Denneuka:
52 boliger,
derav
28nyheter

Ingrid,Carmenog
detenklehytteliv Side 8-11

Teresa tenkte alltid at sitt
nye hjem «Villa Vingero»
var en uoppnåelig drøm.

Side 12-14

Festlighus

Fem spørsmål om utleiedel i egen bolig. Side 2 og 3

FOTO:Håvard Egge
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Arkitektensdrømmehytte
-Hererdetverkenvei, strøm,vannellerkloakk.Heldigvis.Detvilleødelagtmyeavkvalitetenved
stedet, sier IngridSætherø, somharbygget sinhyttedrøm–en litenmoderne tømmerkassemed
plassbesparende løsninger– iVindøldalennord iTrollheimen.

TEKST OG FOTO: Håvard Egge



Hyttas uteplass: Ingrid ogCarmen
nyter utsiktenmot Fruhøtta.
Øverste bilde:Hytta går i ettmed
landskapet.
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PÅ HYTTA TIL

Ingrid og Carmen

Hvem: Ingrid Sætherø og den engelske
springer spanielenCarmen.

Hvor:Påhytta i Vindøldalennord i Troll-
heimen.

Hvorfor: Ingrid elsker det enkle hytteliv,
menhunhar latt det gå sport i å forske ut
hvordandet kan gjøresmestmulig prak-
tisk og komfortabelt uten de vanlige
fasilitetene.
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ra Trondheim tar det omkring to timer
i bil til den idylliske plassenVindøl-
dalen i Trollheimen.Veien går via E6,
E39, riksvei 65 til Røv, før den avsluttes
med én litenmil på bondevei langs
Vindøla og opppå fjellet.
- Da jeg fikk vite at det varmulig å

kjøpe en tomt rett ved Snota i Troll-
heimen, hvor jeg har gått såmange
flotte fjellturer, så var jeg aldri i tvil.

Dette er en drømsomgår i oppfyllelse, sier Ingrid Sæth-
erø, som til daglig jobber somarkitekt.
Ingrid kjøpte tomta våren 2014, og flyttet nærmest inn

på dagen.Medbålpanne og langbord rigget hun seg til
på det somskulle bli hyttas uteplass. Her ble drømme-
hytta tegnet og planlagt ned tilminste detalj.

Dypprosess
-Det har vært veldig artig og givende å ikke bare bygge
enhytte,men å få lov til å skape et sted, sier Ingrid, som
har vært opptatt av hvordandet hun satt opp skulle ligge
i forhold til landskapet og å gjøreminstmulige inngrep i
naturen.
Etter et halvårmed tankevirksomhet og valg begynte

grunnarbeidet. SyllstokkenAS laftet tømmerkassenpå
tradisjonelt vis,monterte den, satte inn vinduer og la
dukpå taket.
Utover det har Ingrid gjort alt selv.
-Naturligvismedmasse hjelp fra familie, venner og

godehyttenaboer, skyter hun inn.
Selv omhytta blemontert i 2015, og Ingrid brukte

Dusjrom: Sommerdusjenhar en varmtvannstank som
varmes opp av sola.

Praktisk:Vedkomfyren gir varme til stekeovnen.Det
gjør det lettvint å bake.

F
Utnytter plassen: Soverommet til Ingrid oghunden
Carmen er femkvadratmeter,menhar plass til opp-
bevaring bådeunder senga og i hyller under skråtaket.

Vakker natur:Ved siste bommenpå vei til Ingrid Sætherøs hytte kanmannyte utsikten av fjelltoppen Snota.

Anneks: I 2018 ble det bygd egen gjestehytte, slik at det
blir enklere for familie og venner å kommepåbesøk.
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bådehelger og ferier, var den ikke ferdig før sommeren
året etter.

Hjemmesnekrede løsninger
-Det er flere grunner til at det tok tid. For det første er
det ganske komplisert å sette opp innvendige vegger i en
tømmerkasse ettersomden siger og setter seg ti centi-
meter lavere ennutgangspunktet. I tillegg har det vært
nødvendigmedplassbygd innredning, forteller arkitek-
ten, somhar snekret oppdet somer av senger, sofaer,
benker og bord. Kjøkkeninnredningenplanla hun i
detalj, slik at den gikk oppmedmålene til IKEAshylle-
system Ivar.
Målet har vært å bygge en så litenhytte sommulig,

som samtidig er funksjonell, praktisk og enkel å drifte.
Resultatet er en litenmoderne tømmerhytte på 52

kvadratmetermed en romslig stue og kjøkkenløsning i
ett, to soverom, dusj, biodo og enbodpå drøyt ti kvad-
ratmeter. Nesten tremeter under taket, skyvedører til
begge soverommene og forheng forandusjen, samt at
det ikke går bort noe areal til ganger, gjør at den inn-
holdsrike hytta aldri føles trang.
-Det er faktisk sengeplasser til åtte her, forteller

Ingrid og viser framendobbeltseng påhennes soverom,
dobbeltseng i under- og overkøya på gjesterommet,
samt to sovesofaer på stua.
Makskapasiteten er testet én gang, og det gikk over-

raskende bra, ifølge Ingrid.
-Menomman skal være såmange erman avhengig av

fint vær, innrømmerhun.
Det spørs dog omkapasiteten kommer til å testes

Fritt for pyntegjenstander: Ingrid har ikke fokusert på pynt. Utsikten er kunsten og alle tingeneher skal kunne brukes til noe.
Til gjengjeld skal de være fine å se på og demåpasse inn.

særlig ofte, for i 2018 supplerte Ingrid stedetmed en
gjestehytte.

Ikke behov for pynt
Laftekassa består av solid tømmer fra innsida til ytter-
sida. Eneste isolasjonen er papirmasse i gulvet.
-Det finnes ikkenoe plast her. Det er en fordel når

hytta fryser ned omvinteren. Ettersomhele huset pus-
ter unngårmanogså fuktproblemer.
En annen fordelmed tømmerhytter, synes Ingrid, er

at ekte, solid, rent og ordentlig håndverk gjør at det ikke
trengs noe pynt.
-Her er det utsikten somer kunsten, sier Ingrid og

peker ut stuevinduet i retning fjelltoppenFruhøtta.
- Jeg har overhodet ikke fokusert på pynt. Alle tingene

her skal kunne brukes til noe. Til gjengjeld skal de være
fine å se på og passe inn.Det er viktig formeg, sier hun.
Til tross for at hytta er laftet, somer en tradisjonell

byggemetode, fremstår den veldigmoderne. En av grun-
nene til dette er de store vindusløsningene.
-Det er veldig viktig å få lyset og det fantastiske land-

skapet inn, også gir det en spenning i uttrykket, sier
Ingrid.

Omfavner det enkle hyttelivet
Ettersomhytta fryser omvinteren går det ikke an å legge
inn vann, og det er uansett ikke infrastruktur til det i
Vindøldalen.
- Jeg synes det er en stor fordel fordi det gjør hytta så

mye enklere å drifte og fører tilmindre bekymringer,
sier Ingrid, og framhever også det enkle hyttelivetman

fårmednaturen så godt bevart.
-Her er det verken vei, strøm, vann eller kloakk.Hel-

digvis. Infrastrukturen ville ført til store inngrep i land-
skapet, biler og støy.Det ville ødelagtmye av det som
virkelig er kvalitetenher. Et avmange eksempler er den
magiske stjernehimmelen vi har her i vinterhalvåret.
I stedet har Ingrid latt det gå sport i å forske ut hvor-

dandet enkle hyttelivet kan gjøresmestmulig praktisk
og komfortabelt uten de vanlige fasilitetene.
-Det har vært artig å tenkeut smarte løsninger og

finne lure produkter, sier Ingrid, og viser frem sommer-
dusjenhunhar bygd i sommer. På den fyllermanvannet
på en tank slik at det kan varmes opp av sola.

Elsker å være påhytta
Når det er helg eller ferie er det ikkenoe annet sted
Ingrid heller vil være ennpåhytta.Ogdet gjelder hele
året.
-Dette er en drømsomgår i oppfyllelse. Tenk åha et

sånt sted somermitt, og som jeg kandra til når jeg vil.
Det er enubeskrivelig følelse. Rett og slett. Følelsen av å
komme framhit, selv omdet erminusgrader inne er
bare helt fantastisk, sier hun.
Her kobler Ingrid av fra det hektiske bylivet hun er

vantmed til daglig.
- På hytta handler det omåkomme seg på tur hver

dag, sammehva slags vær eller sesong. Åholde varmen
oghente vann,mendet er ikkenoe stress. Det er ikke
noe annet jegmågjøre. Jeg leser ikke en gang aviser når
jeg er her, smiler hun.
hjem@adresseavisen.no


