Bergsgrende

Hyttegrend på Dovre

Tomtene ligger sørvendt med gode solforhold
plassert cirka 850 m.o.h.:
Tomtestørrelser:
Vann og avløp:
Strøm:
Priser fra
Avstand fra Dombås:
Nærmeste butikk:

1500 – 2000 m2
offentlig
jordkabel til tomtegrense
kr 360.000,15 km
4 km (Dovre)

Oversikt over ledige tomter

Solgt

Ledig

Scann QR-kode
for oppdatert
tomtekart

Dovre i

solnedgang

Tenk å sitte på trappa foran hytta med en kaffe når
sola står opp og suge til seg dufter, lyder og inntrykk
når Dovre våkner til liv. Eller når du i kikkerten
ved solnedgang ser den bakerste reinen i flokken
forsvinne i skyggene. Og stillheten. Du kan lytte til
fred og ro, bare avbrutt av en og annen lyd fra et rikt

dyreliv. I Bergsgrende Hyttegrend på Dovre kan du
finne ro, eller aktivitet. Alt etter hva du ønsker. Her
har syv grunneiere slått seg sammen og tilbyr romslige
hyttetomter. Her øverst i Gudbrandsdalen ved inngangen til Grimsdalen og Rondane finnes fantastiske
muligheter for turer året rundt i den vakre fjellheimen.
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Et eldorado for
jakt- og turmuligheter
Vi valgte Bergsgrende med tanke på de gode jaktog turmulighetene både sommer og vinter. Om
sommeren er det kort vei til mange turløyper og
dessuten flotte sykkelmuligheter inn Grimsdalsvegen
og på Dovrefjell. Vinterstid er det nok av oppkjørte
skiløyper med mange og lange turer innover fjellet.
Det er heller ikke langt til alpinanlegget på Dombås.
I området er det også gapahuker som alle kan få
bruke. For oss som driver med hundesport er det
gode treningsmuligheter på Dovrefjell. I tillegg kan
man jakte både rein og småvilt. Det er mye variert
dyreliv her. På vei hit kan man stoppe på butikksentre både ved Otta og Dombås for forsyninger.
Og det er lett adkomst både sommer og vinter med
brøyta vei fram til hytta.
Arnhild og Egil

Perfekt beliggenhet
Sommeren 2001 kjørte vi innom
Dovre på vei til et feriemål og vi falt
da pladask for Bergsgrende p.g.a.
beliggenhet, naturskjønnhet og
nærhet til fantastiske turområder.
Fjellområdene er med sine slake og
til dels viddepregede formasjoner,
lettgåtte og oversiktlige. Vinterstid er
hovedaktiviteten primært skigåing for
vårt vedkommende. Det er nærløyper
og løyper som krever en kortere biltur.
Videre er det glimrende forhold for
«off-pist» utenfor preparert løypenett
og innover i fjellheimen. For oss som
bor i det sentrale østlandsområdet har
veistandarden de senere årene gradvis
blitt bedre slik at turen frem til hytta
går fint. Bergsgrende ligger i hjertet av fjell-Norge med Rondane i sør,
Dovrefjell i nord, Jotunheimen lenger
sør-vest, Ranheimen mot vest. Rett
utenfor hytteveggen er det urørte, litt
sånn «Lars Monsen»-områder. Til slutt
en stor bonus: Det er svært lite mygg i
området!
Bjarte Røsnes

VI UTFØRER ALT
INNEN BYGG!
TA KONTAKT PÅ
TLF. 90 51 95 06
www.mesterbygg.as
dombas@mesterbygg.as

GODKJENT
VÅTROMSBEDRIF

T

Aktivitetstilbud

i nærområdet

Turgåing med og uten ski
Like ved Bergsgrende Hyttegrend ligger både Dovre
og Rondane nasjonalparker og gir deg dermed fantas
tiske muligheter for natur og friluftsliv. Her kan man
oppleve mange dyrearter i skogsterreng og på snaufjellet. Her er du garantert snø om vinteren og dermed
også står ski-mulighetene åpne. Både for langrenn
og alpint. Ved Dombås Skiheiser kan du la skiene få
fart i nedoverbakke, mens på snaufjellet på Dovre og
Rondane – kan du gli bortover i preparerte løyper.
Jakt og fiske
I nærheten av Bergsgrende finner du både fjellvann
og elver hvis du er glad i å fiske. Ved vannene kan du
få tilgang til båt slik at du kan benytte både garn og
oter. I tillegg er det også jaktmuligheter på fugl, småvilt og storvilt, dersom du har søkt tillatelse.
Tour de Dovre
Kan det bli flottere enn å ta en sykkeltur gjennom
de tre nasjonalparkene Dovrefjell-Sunndalsfjella,

 ondane og Dovre. Her får du flotte sykkeletapper
R
som du tilpasser etter egen fysisk form og tempo. Ruta går mellom Dombås, Hjerkinn, Folldal,
Grimsdalen og Dovre.
Moskussafari
Både barn og voksne kan synes det kan være både
morsomt og spennende å få øye på Moskusen på
Dovre. Disse flotte dyrene kan spores tilbake til 30 000
til 100 000 år siden her i Norge, men døde ut etter
siste istid. Moskusen som vi har her nå er satt ut med
kalver hentet fra Grønland. Nå har stammen vokst
til 200 – 300 dyr. NB! Husk sikkerhetsavstand på
200 meter, hvis du skulle få øye på flokken. Den kan
løpe 60 km/t.
Kulturminner
Hvis interessen er innen kultur, folklore og historie,
så kan det passe med besøk på ulike kulturminner i
nærheten. F.eks. Dovre kirke, Tofte gård, Grimsdalen,
Olavskilden og minnesmerke om skottetoget.

Vi tilbyr alle typer tekniske løsninger og rørleggertjenester innen fjernvarme,
varmeanlegg, varmepumper, kjøleanlegg, sprinkleranlegg, sanitær- og baderom.
Vi leverer gode energibesparende løsninger til privatboliger, skoler, offentlige institusjoner,
industri og privare næringsbygg.

Den gode
stemningen
lager du selv,
men vi legger til
rette for den

Vi utfører alt innen
sterk- og svakstrømsinnstallasjoner
i hytter, boliger
og næringsbygg.

Tlf. 61 24 26 50 · Romsdalsvegen 120
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Fra Oslo/Trondheim:
Ta av E6 på Dovre
ca 13 km syd
for Dombås mot
Grimsdalen/Rondane.
Kjør deretter 3–5 km
opp til
Bergsgrende 
Hyttegrend

Hyttegrend

Kontaktinfo:
Odd Leif Angård: 900 99 015 – oddla@online.no
www.dovrehytter.no/bergsgrende-hyttegrend

FJELLBANKEN
SpareBank 1 Lom og Skjåk
vi bankar for folk og framtid. Gjer du det same, slår vi
gjerne følge.
Vi er stolte av vårt ansvar og vår arv, og tek aktiv
del der gode initiativ og idear dukkar opp.
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