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www.lygnalia.no
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Kun én time fra Oslo
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VELKOMMEN TIL
LYGNA HYTTEGRENDER!
Lygna har gjennom alle tider vært et herlig ski- og friluftsområde – og nå har
du muligheten til å bygge deg drømmehytta i et landskap som viser seg fra
sin vakreste side, enten det er sommer eller vinter.
Lygnaområdet ligger sentralt plassert bare én
times kjøring fra Oslo, som gir mange en enkel og
grei reisevei til et deilig avbrekk fra hverdagen. Her
kan du boltre deg i flotte turløyper, finne ditt
favoritt-fiskevann og nyte fantastisk, norsk natur
hele året.
Med ski på beina …
Med et flott skianlegg, en 10 kilometers lysløype
og mer enn 200 kilometer skiløyper daglig preparert hele sesongen, får skientusiastene fylt alle
sine behov. Lygna Skisenter er regionalanlegg
for langrenn og skiskyting, og har eget snøproduksjonsanlegg som sikrer gode snøforhold
til enhver tid.

… og ro i hodet
Muligheter til ulike aktiviteter står sentralt for
mange i valg av hytteområde, men å finne ro og
skape hygge er like viktig. Her finner du den
perfekte basen, og skuldrene senkes straks du
ankommer. Gå lange turer i flott turterreng sammen med familien, eller trekk deg tilbake og nyt en
god bok i solveggen.
På Lygna skapes det hyttelivet du ønsker deg
– opplev det selv!
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VEIEN FREM TIL I DAG
Lygna Hyttegrender ble til som følge av et samarbeid mellom Brandbu og
Tingelstad Almenning (BTA) og Lygnalia Grunneierlag (LLG).
Vårt ønske var å tilby attraktive tomteområder for
hyttebygging, med utgangspunkt i et fantastisk
område med utallige muligheter. Suksessen var
umiddelbar, og de første tomtene som ble lagt ut
for salg ble revet vekk på et blunk, med hytter
oppført på samtlige.

rekke ferdig regulerte tomter for salg med utsikt
vestover mot Gaustatoppen, Vassfaret, Norefjell
og Vikerfjell. Over et tjueårsperspektiv er det
enkelt å se for deg at det vil ligge mange hundre
nye hytter i det naturskjønne Lygnaområdet.
Kanskje en av dem vil være din?

I dag ser vi en betydelig pågang hver gang nye
tomter legges ut, og Lygna Hyttegrender har en

LYGNALIA GRUNNEIERLAG
Eies av 14 grunneiere, som med sine
eiendommer grenser til BTAs område.
LYGNASÆTER
Kjent landemerke for møter, mat og overnatting helt siden 1964.

BRANDBU OG TINGELSTAD ALMENNING (BTA)
En bygdealmenning som eies av nær 590 bruksberettigede i Gran kommune, og som eier store
skogsområder på øst- og vestsida av Randsfjorden.
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LYGNASÆTER HOTELL
EN ATTRAKSJON I SEG SELV
Det anerkjente og tradisjonsrike Lygnasæter Hotell ligger på Hadeland, tett på
områdets rike historie og kulturminner. Med en ektefølt lidenskap for både
kvalitet, kultur og lokale mattradisjoner, gir hotellet deg en god helhetsopplevelse.
Enten du besøker Lygnasæter som kursgjest, i
selskap, som turgjenger eller tilfeldigvis stopper
innom, vil du alltid møtes av blide ansatte som gir
deg god service. Hotellet er viden kjent for
kjøkkenet sitt. Dette er «hotellets hjerte», og
herfra kommer alt fra velsmakende, tradisjonell
Hadelandskost til kulinariske, eksotiske retter.
Lokale råvarer – som multer, sopp og elgkjøtt –
hentes fra skogsområdet utenfor, og menyen
varieres etter årstidene.

En gang gjest, alltid gjest
Lygna Skisenter er Lygnasæters nærmeste nabo,
og det er et myldrende folkeliv gjennom hele
sesongen. Med 400.000 årlige besøkende i
Lygna-området, er hotellet fullbooket store deler
av året og vertskap for gjester fra hele verden.
Ønsket er å vise i praksis at Lygna er en foretrukken destinasjon, og ved å gi alle besøkende en god
opplevelse fra første stund, skaper de bånd som får
folk til å vende tilbake – år etter år.
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Din lokale Blikkenslager
kun 10 min unna.
Butikk åpen fra 07:00 – 16:30,
gå inn på vår nettside for
mer info:
www.Blikkogtakservice.no
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ET VINTEREVENTYR
Vinteren på Lygna og Hadeland er et kapittel for seg. Her kan du oppleve snø
og minusgrader på samme tid som hestehoven spirer og gror i Oslo.
Stabile innlandsvintre, attraktive skiløyper, Lygna
Skisenter og et fantastisk turterreng, gjør Lygna til
et flott område for vinterturisme. Sesongen
begynner gjerne i oktober, og løypemaskinene er
i sving så snart det er mulig, og holder det gående
helt til over påske.
Løypene er over 200 km lange og kjøres opp av
Øståsen Skiløyper, og løypenettet er kjent for sin

gode kvalitet og preparering. De brede traseene
går i et variert og kupert terreng, og de aller
fleste løypene er kjørt med tanke på både klassisk
og skøyting.
Løypene blir preparert ved snøfall, ved arrangementer og renn og før hver helg. Løypenettet på
Lygna henger sammen med løypenettet til Skiforeningen mot Oslo, Romerike og Gjøvik.

2000 m2 møbler og interiør
til hus, hjem og hytte.
Velkommen!

HADELAN

M. Carlsen & Sønn AS
Storlinna 88, 2760 Brandbu
Tlf. 61 33 68 80
E-post: post@mcarlsen.no

ANDFOSSEN S
ÅPENT 10-19

HADELAND AS

ANDFOSSEN SENTER - TLF. 61 33 86 70
ÅPENT 10-19 (16)
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DET BESTE AV SOMMEREN
I sommerhalvåret er Lygna en storslagen opplevelse. Her kan du boltre deg i
vakker natur – med merkede turstier, rike fiskevann og flotte sykkelstier. Her
kan du dra til skogs etter bær eller sopp, eller la jaktinteressen våkne til liv.
Øståsen er et flott område sommerstid, og det
finnes mange fine fiskevann og badesteder. DNT
Hadeland har med sine 1000 medlemmer ansvar
for ca. 200 km blåmerkede løyper i Lygnaområdet
og ellers på Hadeland. Jotunheimstien fra Oslo til
Jotunheimen går over Lygna.
Turlaget arrangerer fellesturer stort sett to ganger
hver uke mesteparten av året, og det er mange
aktiviteter for barn gjennom Barnas Turlag og for
ungdom med DNT-Ung. Gjennom Hadeland O-lag
får du også oppdaterte kart over Lygnaområdet

med turorienteringsposter hver sommer.
Bading står selvsagt også på programmet på
sommertid, og langs Randsfjorden ligger mange
fine badeplasser, som Eidsand, Røykenvik og
Skutelandet.
Fjorda er et eldorado for kanopadling, og Brandbu
og Tingelstad Almenning, Vestland kanoutleie og
kommunen har tilrettelagt områder for dette.
Mange skogsveier egner seg utmerket til hyggelige
sykkelturer.
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61 24 80 30 // ramsøy.no
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MER ENN ET BYGG
Det er mange ulike grunner til å ville bygge seg hytte – men ofte er det et
ønske om et sted man kan oppleve noe helt annet enn det vanlige livet
bringer med seg.
Et fristed. En kilde til opplevelser som man ikke får
i alle de ukene som bare rusler av sted. På hytta
finner du den roen som man ikke alltid greier å
fange i hverdagen.

Lygna er stedet.
Det er bare å komme og finne din plass.
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ALMENN
ER DU HYTTE-/TOMTEEIER?
Montér Almenningsbutikken tilbyr
EKSKLUSIVE BETINGELSER for
deg. Du får rabatt på ALT i
byggevarehuset, med unntak av
kampanjevarer og fast lavpris (som
allerede er rabattert). Vi leverer
også på hyttedøra/tomta for deg
hvis du registrerer deg som kunde
– så kan alt ligge klart når du
kommer frem.
Vennlig hilsen din lokale Montér.

Noen eksempler på dine rabatter:

÷42%
÷25%
÷20%
÷30 %

på trelast,
konstruksjonsvirke,
kledning og panel
på garderober
på gulv
på beis og maling

Montér Almenningsbutikken

Storlinna 122, 2770 Jaren
Tlf. 48 29 11 11. Åpningstid 7–17 9–14

Ta turen
innom for en
uforpliktende
prat!
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BYGG HYTTA MED TRYGGHET
Det er stadig byggeaktivitet i Lygnaområdet, og det reises hytter i alle
størrelser og fasonger. Alle har vi ulike ideer om hvordan drømmehytta ser ut.
På Lygna ligger hyttetomtene idyllisk til med gode utsiktsforhold.
Det er alltid en fordel at hytta i størst mulig grad
tilpasses omgivelsene, slik at både bygget og
naturen rundt får gjort det meste ut av seg.
Sammen med dyktige fagfolk vil dere finne gode
og gjennomtenkte løsninger – som gjør hytta til
nettopp det stedet du ønsker deg!
En fritidsbolig skal vare gjennom generasjoner.
Barn og barnebarn skal leke rundt hytteveggene

BRØDR.
TINGELSTAD A/S
• Graving
• Sprenging
• Veibygging
• Vann og kloakk
• Tomtearbeid

• Tekniske anlegg
• Planering
• Transport
• Mobilt knuseverk

Tlf. 916 22 747

Hallumsvegen 27, 2730 LUNNER • E-post: post@tingelstad.no

tiår etter at bygget ble reist, og det krever at
prosjektet gjennomføres med solide materialer
og god fagkunnskap.
Du velger selv hvem som skal bygge hytta du
ønsker deg – men vi hjelper gjerne til med å sette
deg i kontakt med våre gode samarbeidspartnere
og leverandører, som vi vet leverer et produkt som
er av høy standard og varig kvalitet.

Utført alt av grunnarbeider med løypetrasser,
kulverte, plasser og veger for Lygna Skisenter
over flere år fram til NM på ski 2017.
Vi har også utført grunnarbeider for mange
av hyttene på feltene til
Brandbu og Tingelstad Almenning.
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Vi valgte Lygna fordi kjøreturen er kort fra
Lillestrøm, og vi slipper unna køproblematikk til
og fra. Gode snø- og sykkelforhold er også
viktig for oss, og det fant vi her. Det er et rolig
område, og naboskapet her er veldig bra!
Forholdet til grunneier har også vært svært
godt.
Bjørn Kristian og Bente N. Berge

Vi hadde kjennskap til området fra barndommen, og har vært her gjennom årene, både om
vinteren og høsten. Begge har bare blitt mer
og mer glad i området – ALT her oppe gjør at vi
trives! Vi valgte faktisk å selge hytte på fjellet
for å komme nærmere de flott preparerte
løypene her – og det har vi ikke angret på!
Forholdet til naboene er fantastisk, og vi møter
stor positivitet også fra grunneierne. Både BTA
og Øståsen Skiløyper er veldig lydhøre for
ønsker vi måtte ha.
Stein og Lise Berthelsen

Vi vurderte hytte ved sjøen og hytte på fjellet
før vi kom frem til Lygna. Som småbarnsforeldre er det viktig at bilturene ikke blir for lange,
og gode priser på tomt og hytte fra Familiehytta gjorde at hytta ble en realitet!
Her på Hadeland har vi møtt kun herlige
mennesker som alltid stiller opp når det trengs!
Lygna har et fantastisk turterreng med nydelig
utsikt, og kombinasjonen av langrenn, aking,
gåturer og grilling ute med gode naboer passer
flott for en småbarnsfamilie. I vinter har grunneierne også kjørt opp løyper til hver eneste
hytteeier, laget til egen akebakke og arrangert
NM på ski for de små. Og har barna det bra, har
vi det bra!
Jørgen Stensrud og Kristine Stai Stensrud
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TINDEHYTTER
NÅR KVALITET TELLER
Firmaet er sentralt beliggende i hyttemarkedet
med plassering i Ringebu, og har Gudbrandsdalen
som hjemmeområde. Lygna er også en del av
lokalmiljøet og et viktig marked, og Tindehytter
ser frem til å være en aktiv leverandør i Lygnaområdet fremover. I Tindehytter jobber det over
80 ansatte, fra salg til prosjektering til snekkere,
og virksomheten har 40 egenansatte snekkere.

Firmaet har hatt en sterk utvikling de siste årene,
og fra en omsetning på 250 mill i 2016 regnes det
med ytterligere vekst i 2017, med leveranse av
200 hytter.
Som kunde kan du stole på at Tindehytter har full
kontroll på både produksjon og levering for å innfri
den kvaliteten hyttene skal ha!

Sett hverdagen på pause – i en Tindehytte
Vi bygger rammene rundt ditt hytteliv, slik at du får det akkurat sånn du vil ha det.
Derfor har vi utviklet ulike serier kvalitetshytter – alle med sine særtrekk og egenskaper.
Hvordan ser du for deg ditt hytteliv?

Illustrasjonen viser det totale området som er satt
av til hytter, med tomtestørrelser fra ca. 940
kvadratmeter og oppover. Alle tomtene er selveiertomter og ligger i et åpent skogsterreng.

www.lygnalia.no

Hyttedrømmen en time fra Oslo

Realiser hyttedrømmen din i Lygna hyttegrender!

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og
visning av tomter.

Hyttefeltene 1-5 tilhører BTA og A-F Lygnalia

For mer informasjon:

www.lygnalia.no
www.hyttetomterlygna.no
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Løypeprofil 5 km rød - klassisk

Gran IL,
gelstad

Løypeprofil 5 km rød - klassisk

Løypeprofil 5 km blå - fri teknikk

LYGNA SKISENTER
Løypeprofil 5 km rød - klassisk

Løypeprofil 5 km blå - fri teknikk

Arenaen ligger 700 m nordvest for Lygnasæter. Ankomst er enten på ski
gjennom undergang RV. 4 fra Lygnasæter, eller ved avkjørsel fra RV. 4 ca.
1 km nord for Lygnasæter. Det er rikelig med parkeringsplasser i nærheten
av arenaen.
Anlegget består av start-/målområde, tidtakerhus,
rennkontor og et stort felleshus med kafeteria,
kjøkken, toaletter og garderober. Det er nå tre
hovedløyper fra arenaen. 5 km rød, 5 km blå og
sprintløype – ut fra dette kan det lages sløyfer og
løypelengder etter alle tenkelige behov.

vært et permanent anlegg for snøproduksjon. Når
det nå er laget plass for å deponere snø rett ved
anlegget, har skisenteret mulighet til å tilby gode
forhold enda tidligere. I løpet av sommeren 2017
vil etter planen deler av løypenettet, ca. 3 km, bli
asfaltert og tilrettelagt for rulleski.

Skistadion og skiskytteranlegget er belyst, og det
er også ca. 4,5 km av løypene. Sammen med lysløypa ved Lygnasæter, er det dermed ca. 10 km
lysløyper i området.

Lygna Skisenter eies og drives av Brandbu IF, Gran
IL, Jaren IL, Moen Sportsklubb, Tingelstad IF,
Tingelstad Skiskytterklubb og Søndre Ål
Sportsklubb.

Lygna Skisenter ligger 620 m.o.h. og er av den
grunn veldig snøsikkert. I tillegg har det fra 2008

www.lygna-skisenter.no

Løypeprofil 5
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NYE
LUSHAUGHYTTA
Hadeland Orienteringslag har drevet servering
på Lushaugen siden 1959, fra gamlehytta på
toppen. I 1972 var Lushaughytta ferdig der den
ligger nå. Den er bygget og drevet på dugnad
av lagets medlemmer, og almenningen holder
fri grunn.
O-laget skal nå utvide hytta med ny kafe og
nytt kjøkken, og den gamle hytta bygges om.
Vi vil skape en trivelig møteplass i tre med bærekraftige løsninger for energi, vann og utslipp.
Velkommen til ny Lushaughytte!
Planlagt byggestart våren 2018
Ferdig hytte innen desember 2018
Arkitekt: Henning Wien, tegn_3

VENÅSEN RØRSERVICE AS
Venåsen Rørservice AS er en autorisert rørleggerbedrift som ble stiftet i 1985. Vi har 5 butikk- og entreprenøravdelinger.
Alle våre butikker lagerfører det meste til VVS-markedet. Store baderomsutstillinger.

VI UTFØRER ALT INNEN VVS-FAGET
Rehabilitering og nybygg:
• Levering og montering av alt VVS materiell
• Installasjon av vannbåren varme
Oppussing av bad
• Vi tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger
Nytt kloakkanlegg
• Vi ordner med grunnundersøkelser, søknadspapirer og de
håndverkerne du trenger

For deg som ønsker kvalitet og service!
BRANDBU 61 33 58 80 • GRAN 61 33 20 38 • HARESTUA 61 33 27 10
JEVNAKER 61 31 43 38 • HØNEFOSS 32 12 66 64 • ViKERSUND 32 78 31 90
DØGNVAKT TLF. 980 02 000 • www.venaasen.no • Kjør til døren - parker gratis!

Serveringsstuer på Hade
Gjøvik, 60 km fra Lygna på ski

Rv. 4 Gjøvik

Høgkorsplassen
7,5 km fra Lygna
på ski

Lygnasæter
hotell, Lygna

Rv. 4 Oslo
Oslo, 72 km fra Lygna på ski

elandsåsen

Maskinpreparert løype
Scooterpreparert løype
Lysløype

Øståsen Skiløyper
Øståsen Skiløyper ble stiftet i 1986 og er et samarbeid
mellom 8 lag/foreninger. Modellen Øståsen Skiløyper er
oppbygd etter er unik i landssammenheng. På kryss og
tvers, fra nord til sør finnes løyper som jevnlig kjøres med
løypeprepareringsmaskin og scooter. I dag preparerer vi
over 200 km med skiløyper inkl. løypene i Lygna skisenter.
Hvert lag/forening har sitt ansvarsområde av løypenettet.
Utbedringer og vedlikehold blir utført på dugnad. Mange
hundre timer er gått med til kvisting, rensking og merking
av løypene. Videre er det bygget klopper og bruer. Mange
av traséene er også planert med gravemaskin.
Følgende lag/foreninger er med i Øståsen Skiløyper:
Søndre Ål Sportsklubb, Gran Idrettslag, Jaren Idrettslag,
Moen Sportsklubb, Brandbu Idretsforening, Hadeland O-lag,
Tingelstad Idrettsforening, Midtre Brandbu Ungdomsog Idrettslag.
Løypenettet er sammenhengende fra Gjøvik til Oslo,
med føremelding daglig fra Markadatabasen.
Løypenettet er godt merket i alle kryss med navn, km,
og «Her er du nå»-kart.
Øståsen Skiløyper finansieres ved støttemedlemmer,
næringslivet og kommunalt tilskudd.

Lushaughytta
4 km fra Lygna
på ski

Sagvoldstallen
14 km fra Lygna
på ski

Rv. 180 Hurdal

Øståsen Skiløypers
turkart selges på
serveringsstuene,
sportsforretnin
ger, almennings
kontorene og
bokhandlene
i Gran kommune.

Måles
tokk 1:5
0 000
Pris 15
0,-
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Vil du støtte løypekjøringa?

Nå kan du vippse oss!
Øståsen skiløyper
Nr.

85578

Tusen takk for støtten!

Øståsen
Skiløyper
www.hadeland-ski.no

Tint kommunikasjon
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OPPLEVELSER I KØ
Hadeland har mye å by på også for deg som er nysgjerrig på andre ting enn
ski og turer i skog og mark. Distriktet er tradisjonsrikt både innen kunst og
kultur, og her er det mange muligheter for spennende opplevelser.

SKI- OG
SYKKELSERVICE
Trenger sykkelen din litt service eller
skiene dine smøring? Vi gjør jobben for deg!
Vi kan tilby deg full service på sykkelen din
(også vinterlagring) og vi smører og klargjør
skiene dine til neste skitur.
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Velg miljø, velg lokalt,
velg Glitre Energi
- din lokale strømleverandør.

glitreenergi.no | fb.com/glitreenergi
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Hadeland har en rik historie, og du kan severdigheter og minnesmerker fra både vikingtiden og
middelalderen. På Granavollen og Tingelstadhøgda
finner du både middelalderkirker og et rikt kulturlandskap. Søsterkirkene og Steinhuset er vakre
bygg som er verdt å se, og du kan også besøke
Prestegårdshagen og Kultursenteret Glasslåven.
På Hadeland Folkemuseum kan du besøke Halvdan
Svartes grav, og ved Kistefos Museet får du et
innblikk i industrihistorien gjennom ulike utstillinger.
De fleste av oss kjenner til Hadeland Glassverk, og
her finner man både flott glasskunst og mange
opplevelser for hele familien. Grinakervev er en av
de få gjenværende damaskveverier, hvor det
fremdeles veves bl.a. linduker og det tradisjonsrike

busserullstoffet. På Hadeland finner du også en
rekke kunsthåndverkere innen keramikk og sølvarbeid.
Hadeland har også en rekke flotte spisesteder
beliggende fra Røykenvik i Nord til Roa i Sør.
Mange av disse byr på lokal mat og drikke, og gir
utrolig fine matopplevelser. Det er ikke uten grunn
Hadeland kalles for Norges Toscana!
Fremdeles ikke funnet det du leter etter? Reis med
kanefart vinterstid, dra på gårdsbesøk, finn ut hva
området har å by på av guidede turer – og er du
glad i det våte element, finnes det også et badeland hvor du kan ta en dukkert!

Notater

FAMILIE

vennlig

skisenter

@ skihurdal
VARME GRILLER

GRATIS VED TIL BÅL
DEILIG MAT I SKISTUA
NYPREPPA LØYPER
FLOTTE FAMILIEBAKKER
UTFORDRENE TRASEER
SKICROSS
SKIUTLEIE

Velkommen
til Akershus største
alpintanlegg!

1

SKIHURDAL - kun 35 min. fra Lygnasæter!

Steinsjøveien 11 / +47 63 92 02 00 / www.skihurdal.com

AKERSHUS’ STØRSTE FAMILIEANLEGG
Hurdal Skisenter har 11 nedfarter, egen barnebakke
og akebakke, og egner seg utmerket for en dagstur
for hele familien. Her er det godt preparerte nedfarter
som passer for alle – fra nybegynnere til eksperter.

Skisenteret får mye ros fra besøkende, også for maten
vi serverer og våre økologiske kanelsnurrer, som har
blitt en favoritt for mange!
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Eirik Enge - tlf. 472 44 600
E-post: ee@saltdalshytta.no

Bygg hyttedrømmen din med BoligPartner
Bestill vår
hyttekatalog på
boligpartner.no

Strandgata 38, 2821 Gjøvik
Tlf: 47 80 17 00 | gjovik@boligpartner.no

Alt innen elektrisk installasjon
Spør oss om pristilbud på installasjon i din hytte
Kontakt oss gjerne på E-post: petter@ainstall.no

Mohagasvingen. 1, 2770 Jaren, tlf. 40 47 72 00

www.ainstall.no

Ainstall 185x55.indd 1

14.02.2014 12:12:25

Alt innen varme og sanitær

Tlf. 450 15 108 • E-post: post@pukk1.no

www.pukk1.no
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Ola Hoff
Entreprenør AS
Virksomheten ble etablert i 1978.
Utfører grunn- og terrengarbeid, grøntanlegg, steinlegging m.m.
Hugging og rydding.
Utleie av arbeidskraft.

Steinbrøttet 9, 2743 Harestua
henning@hadelandvvs.no • Tlf. 918 21 026

Ta kontakt for nærmere informasjon!

Tingelstad, Kongevegen 82, 2770 Jaren • E-post: olhoff2@online.no
Tlf. 61 33 55 90 • Mobil: 91 53 55 90

Tlf: 930 15 317 • E-post: lunner@myrvang.no

Vi har alt til hytta!
Hage • Hund • Friluftsliv • Jakt

Man. - tors. 09 - 17
Fredag
09 - 18
Lørdag
09 - 15

Hadelandsveien 2374
2730 Lunner

Tlf.: 03520
www.felleskjopet.no
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Veien videre
Hyttebygging på Lygna har vært en suksess! Fra den spede starten med
20 tomter i 2006, har utviklingen de siste årene virkelig skutt fart.
For årene 2014, 2015 og 2016 er det solgt 50
tomter i snitt på Lygna hvert år, og etterspørselen
øker! Det er særlig den behagelige reiseveien fra
Oslo som er attraktiv, i tillegg til den flotte og
snøsikre naturen.
I 2017 ble det arrangert NM-langrenn på Lygna
med stor suksess. Skisenteret har investert nærmere kr 40 mill. i anlegg, og ei ny rulleskiløype står
nå for tur. Snøproduksjonen er oppgradert, og
anlegget blir et flott regionanlegg for skiidrett i
Oppland. Et anlegg som også vil få mange brukere
fra Akershus.
Samarbeidspartnerne på Lygna har siden 2014
arbeidet med Lygna som egen destinasjon. Det
er gjennomført markedsundersøkelser vedr.
hyttefolkets ønsker, og det er utarbeidet en
strategiplan for videreutvikling av Destinasjonen.

Vi har hele tiden lagt vekt på at utviklingen skal
være bærekraftig og klimapositiv. I forbindelse
med dette arbeider vi nå med modeller for å se om
framtidens hytter kan utvikles til å sette mindre
fotavtrykk på natur og klima. Det arbeides for å se
om framtidens hytter kan bli klimapositive, ved
bruk av riktige materialer til bygg, og teknologisk
framtidsmessige smarte løsninger for vann, avløp
og kraft. Vi tenker massivtre, solceller, lokale
biologiske renseanlegg, m.m. Og allerede i dag er
det mulig å nå hytta fra Oslo, med de aller fleste
elbiler. Eller man kan bruke Gjøvikbanen og buss!
Opplevelsestilbudet på Lygna er allerede
svært mangfoldig, men det arbeides videre for å
utvikle bærekraftige attraksjoner med basis i
Lygnanaturen. Attraksjoner som sørger for at
Lygna blir din foretrukne destinasjon både
sommer og vinter.

Hilsen fra BTA, Lygnalia og Lygnasæter

30 I LYGNA HYTTEGRENDER

TAKK TIL VÅRE
STØTTESPILLERE
Eiksenteret Jaren
Eiksenteret Jaren
Sørvangsbakken 21, 2770 Jaren • Tlf. 61 31 38 50

Sørvangsbakken 23 2770 Jaren • Tlf: 61 31 38 50

IMPORTØR: BEREMA AS

• FAGKUNNSKAP
• SERVICE
• DELELAGER
• INNBYTTE
• FINANSIERING

Med suveren bredbåndskapasitet og smarte TV-tjenester
kan du slappe av med en god film
og TV-underholdning etter en
lang dag i skisporet.
ESPERVIK DESIGN

VELKOMMEN
til Elkjøp!

Kjøkken
• Hvitevarer •
• Lyd og bilde
• Småelektrisk
Tele
• Data • Foto •

SE VÅR FLOTTE KJØKKENAVDELING
I NITTEDAL, VALDRES HORTEN OG HADELAND
Stort utvalg av kjente merkevarer!

30 DAGERS
ÅPENT KJØP

GIGANTISK
UTVALG

Ikke fornøyd? Ta med varen og kvitteringen tilbake innen 30 dager og få
pengene tilbake. Gjelder alle produkter
med unntak av mobil og varer solgt
med abonnement.

Hos Elkjøp kan du se det meste
som finnes på markedet. Det gir
deg mulighet til å sammenligne
og velge som du ikke har noe
annet sted.

VALDRES

Leira
2000 kvm.
Tlf. 61 36 29 90
10 –19 (16)

ALLTID 100% TRYGT KJØP!
DOKKA

Bergfossenteret
1500 kvm.
Tlf. 61 11 05 61
10 –19 (16)

HADELAND

SOGN

Andfossen
1800 kvm.
Tlf. 815 32 000
10 –19 (16)

Kaupanger
1600 kvm.
Tlf. 815 32 000
10 –19 (16)

HORTEN

Linden park
2200 kvm.
Tlf. 815 32 000
10 –20 (17)

NITTEDAL

Bjertnestangen
1700 kvm.
Tlf. 815 32 000
10 –20 (16)

Reparasjon frontrute • Skifte frontrute • Alt i bilskade retting-lakk
Vedlikeholdsservice • Reparasjon mekanisk og elektronikk
Vi samarbeider om å ta vare på hele bilen for dere.
Dette gjelder reparasjon og utbedring av skader på alle bilmerker.
Det er vi som kan

BILGLASS!

Vi harGlass-skade?
lånebil og leiebil.
Velkommen til oss!

❑ Alt i bilglass
❑ Alle bilmerker

Q Alt i bilglass
Q Alle bilmerker

Tlf. 61 32 89 60
www.hadelandbilglass.no

A/S
Tlf. 61 33 59 80/971 92 090

Tlf. 61 33 21 00

Tlf.www.hadelandbilglass.no
61 33 21 00/918 21 012

MOHAGALIA 8, 2770 JAREN | TLF. 61 33 88 77

Tlf. 61 33 88 77/915 30 200

ROA A/S

Tlf. 613 28 613
E-post: lygna@lygna.no
www.lygna.no

Olav Struksnæs
Tlf: 415 36 000
E-post: olav@b-t-a.no
www.b-t-a.no

www.hyttetomterlygna.no

www.lygnalia.no

Aksel Grinaker
Tlf: 950 70 819
E-post: aksel@lygnalia.no
www.lygnalia.no

• xxxx • www.jsnorge.no

Hyttedrømmen en time fra Oslo

