Hyttedrømmen en time fra Oslo
www.lygnalia.no

LYGNA
Kun én time
fra Oslo
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Velkommen til

Lygna Hytteområde
Gjennom alle tider har Lygna vært et fantastisk ski- og friluftsområde
– og her har du muligheten til å bygge deg drømmehytta i et landskap
som viser seg fra sin vakreste side, uansett årstid.

Brandbu og Tingelstad
Almenning (BTA)
En bygdealmenning som eies av nær
500 bruksberettigede i Brandbu og
Tingelstad i Gran kommune, og som
eier store skogsområder på øst- og
vestsida av Randsfjorden.
Lygnalia Grunneierlag
Dannet i 2004 da 14 grunneiere,
gårdbrukere fra Tingelstadhøgda, gikk
sammen for å utvikle skogsområdene
sine til hyttefelt. Hytteområdet strekker
seg over et stort areal på ca. 1500 dekar.
Lygnasæter
Kjent landmerke for møter, mat og
overnatting helt siden 1964.
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Lygnaområdet ligger sentralt plassert kun
én times kjøring fra Oslo – noe som gir
mange en enkel og grei reisevei til et herlig
avbrekk fra hverdagen. Her kan du boltre
deg i flotte turløyper, finne ditt favorittfiskevann og nyte fantastisk natur året rundt.
Med ski på beina …
Med et flott skianlegg, en 10 kilometers
lysløype og 220 kilometer skiløyper
daglig preparert hele sesongen, får ski
entusiastene fylt alle sine behov. Lygna
Skisenter er regionalanlegg for langrenn
og skiskyting, og har eget snøproduksjons
anlegg som sikrer gode snøforhold til
enhver tid. Skisenteret har arrangert

 M i langrenn i 2017 og 2019, og er en topp
N
moderne skistadion.
… 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. Husk solkrem. På Lygna skapes
det hyttelivet du ønsker deg – opplev det
selv!
Lygna betyr – lugnt, rolig.
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Veien frem til i dag
Historien startet med at Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA)
samt Lygnalia Grunneierlag (LLG) bestemte seg for å samarbeide, og
dermed dannet Lygna Hytteområde.
Ønsket var å tilby attraktive tomter for
hyttebygging, med utgangspunkt i et unikt
område med mange muligheter. Det ble en
umiddelbar suksess, og de første tomtene
som ble lagt ut for salg, ble revet vekk på et
blunk, og hytter ble oppført på samtlige.
Siden 2014 har interessen for hyttetomter
vært så stor at utbyggerne har solgt
tomtene umiddelbart etter ferdigstilling. Vi
arbeider kontinuerlig for å tilby nye tomter,
og har i dag flere felter som er under
regulering og ferdigstilling. Lygna Hytte

område vil derfor i tida framover kunne
tilby en rekke ferdigstilte 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?
Med kun en times biltur fra
Oslo så er det kort vei til
hytteparadiset.

Velkommen til Lygna,

et meget barnevennlig område ca 1 time fra Oslo.
Sommeren på Lygna byr på flotte tur- og sykkelstier, og gode muligheter for jakt og fiske.
Kort vei til badestrand. Snøsikker vinter med tidlig snø og oppkjørte løyper. Alpinsenter ligger like i nærheten.

igt.no

Vår trivelige Te-hytte er en modell som har vært populær i mange år.
Her tar vi hensyn til solgangen, og gir rom for lune kroker utenfor stuedelen.

Den staselige Hå-hytten er romslig og moderne,
spesielt godt egnet for storfamilien.

Velger du en Luftig-hytte får du en moderne hytte
med effektiv planløsning og god romopplevelse

Vi hjelper deg med hyttedrømmen!
Kontakt oss for en trivelig hytteprat!
Besøk gjerne vår visningshytte på Norsk Hyttesenter, Hellerud.
Her møter du oss hver torsdag, fredag og lørdag

TLF. 970 96 000 | POST@BLANEHYTTER.NO | BLÅNE.NO
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Lygnasæter Hotell

– en plass hvor det beste er samlet på ett sted

Lygnasæter Hotell ligger i nærheten av skiløyper, tur- og sykkelstier, bade- og fiskevann, samt flott natur både sommer og vinter.
Vinterstid kan du gå så langt du bare ønsker på ski, med løypenett i
alle r etninger. Sommerstid er den samme naturen like idyllisk, med
kartlagte turposter, kanoutleie, sjakk, lekeapparater, sykkelstier og
områder for matauke som «bærplukking» og jakt.
En gang gjest – alltid gjest
Tradisjonell Hadelandskost med lokale råvarer til kulinariske, eksotiske retter er en stor del av hverdagen på Lygnasæter Hotell, som har sengeplasser
for opptil 83 p
 ersoner. Dette er fordelt
på n
 yoppussede hotellrom, Rødstua og
«Lygnahytta». Det gjestfrie og familie
drevne hotellet er 50 år i 2021. Vi som
vertskap setter vår ære i å videreføre gode

tradisjoner, enten en pause med nydelig
mat, et selskap, en bedriftssamling eller en
utflukt med familien.
Ta gjerne kontakt, så «skreddersyr» vi et
opplegg for ditt arrangement.
Ta turen ut døren på Lygnasæter Hotell,
og opplevelser står i hyggelig kø sommer
som vinter.

beitedyr. Vi2017
henstiller
alleplanen
som ferdes
av sommeren
vil etter
deler iav løypenettet,
skoger:
ca.våre
3 km,
bli asfaltert og tilrettelagt for rulleski.

nter
Vis hensyn!
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Bruk naturvett!

Lygna skisenter eies og drives av Brandbu IF, Gran IL,
sæter.
gang
RV. 4IL,
fraMoen Sportsklubb, Tingelstad IF, Tingelstad
Jaren
ca Skiskytterklubb
1 km nord
og Søndre Ål Sportsklubb.
ingsplasser
www.lygna-skisenter.no

dtakerhus,
eteria, kjøkken,

Løypeprofil 5 km rød - klassisk

km rød, 5 km
lages sløyfer
v.

t. Ca. 4.5
med lysløypa
m lysløyper i

v den grunn
hatt et
år vi nå har
nlegget, har vi
ligere. I løpet
av løypenettet,
ulleski.

Løypeprofil 5 km rød - klassisk

Løypeprofil 5 km blå - fri teknikk

u IF, Gran IL,
, Tingelstad
b.

www.lygna-skisenter.no

Løypeprofil 5 km rød - klassisk

Lygna Skisenter
Løypeprofil 5 km blå - fri teknikk

700 m nordvest for Lygnasæter

Rett nordvest for Lygnasæter ligger Lygna Skisenter. Her er det r ikelig
med parkeringsplasser, hvis du kommer med bil. Men du kan selvsagt
komme hit på ski via løypenettet også.
Her finnes det stadionområde med start/mål,
tidtakerhus, rennkontor samt et felleshus som
inneholder bl.a. kafeteria, kjøkken, toaletter og
garderober. I tillegg er det også et skiskytter
anlegg her. Lygna Skisenter er et nybygd og
moderne skisenter, som bl.a. har arrangert
NM i langrenn i 2017 og 2019, i tillegg til en
rekke andre store nasjonale renn.
Anlegget er belyst og det samme er cirka
4,5 km av løypene. Det er tre hovedløyper fra
arenaen: 5 km rød, 5 km blå og sprintløype. På
bakgrunn av disse kan man lage ulike sløyfer
og løypelengder etter behov.

Lygna Skisenter ligger 620 meter over havet
og er en av de mest snøsikre skianleggene på
Østlandet. For sikkerhets skyld finnes det her
også et anlegg for snøproduksjon.
På sommerstid kan man også benytte 3 km
med asfaltert løype for rulleski. På Lygna
Skisenter er det hele tiden utvikling, i 2020 ble
det bygd pump-trac-anlegg for sykkel, og det
planlegges anlegg for både skileik og skicross.
Senteret eies og drives av Brandbu IF, Gran
IL, Jaren IL, Moen Sportsklubb, Tingelstad
IF, Tingelstad Skiskytterklubb og Søndre Ål
Sportsklubb.

Løypeprofi
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Et vintereventyr

Kong Vinters rike
Stabile og snørike innlandsvintre gjør at Lygna og Hadeland tiltrekker
seg vinterturistene. Samtidig som våren kommer i Oslo kan du
fortsatt oppleve snø og minusgrader her.
Lygna Skisenter og et variert turterreng
gjør Lygna til et fantastisk område for
vinterturisme. Sesongen begynner gjerne
i oktober. Løypemaskinene er i sving så
snart det er mulig, og holder det gående
helt til over påske.
Løypene er 220 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.
Akebakken ligger i Brandbu og Tingelstad
Almennings hyttefelt, og ble åpnet i 2019.
Akebakken har blitt en herlig boltreplass for
barna, og et fint møtested for de voksne.
Båndet tar deg 102 meter opp i bakken,
og gir deg skikkelig fart ned igjen. Hele
akebakken er på 180 meter og er et sted
for mye moro og glede for store og små. I
2021 bygges det en stor gapahuk i bunn av
bakken som samlingsted og grillplass.
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på Lygna
61 24 80 30 // ramsøy.no
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Containerservice Hadeland AS er en leverandør av tjenester knyttet til
innsamling og transport av avfall fra bedrifter og privatpersoner.
Mohagasvingen 2, 2770 Jaren • Tlf. 909 16 920 • www.csh.no
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Sommerhalvåret

er herlig på Lygna

Det er ikke bare om vinteren naturen er storslagen her. Den får god
konkurranse om våren, sommeren og høsten også. Med sommersko
kan du kose deg i vakker natur – med merkede turstier, rike fiskevann
og flotte sykkelstier. Her kan du dra til skogs etter bær eller sopp.
Hadeland Turlag (DNT-lokallag) har 1000
medlemmer, og har ansvar for ca. 200
km blåmerkede løyper i Lygnaområdet
og e
 llers på Hadeland. Jotunheimstien
fra Oslo til Jotunheimen går over Lygna.
Etter hvert som hyttene øker i antall, har
sommerstiene blitt forbedret med klopping
over fuktige områder. Det arbeides også
for å bygge en «tørr stirunde» for syklister
og funksjonshemmede, slik at man enkelt
kan komme seg til Lushaughytta, som
også etter hvert vil ha åpent for besøk
sommerstid.
Hadeland Orienteringslag arrangerer hvert
år stolpejakt både på Lygna og Hadeland
for øvrig.

I samarbeid med Hadeland Cykelklubb er
det også utviklet flotte sykkelmuligheter
både på Lygna og områdene rundt.
Bading står selvsagt også på p
 rogrammet
på sommertid, og i tillegg til vannene
på Lygna ligger det mange fine bade
plasser langs Randsfjorden, som Eidsand,
Røykenvik og Skutelandet.
I området er det også andre muligheter for
opplevelser i vannet. F.eks. ved Fjorda er
det tilrettelagt for kanopadling.
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Det gode liv på hytta
Hvis det italienske uttrykket «la dolce vita» hadde oppstått her
på H
 adeland, så hadde meningen vært «det gode livet på hytta»!
Hadeland omtales jo ofte som Nordens Toscana, så helt utenkelig
er det jo ikke.

Fagmøbler Hadeland
2743 Harestua • Tlf. 61 32 30 40 • fagmobler.no
Vi leverer gratis til Lygna
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Om du kommer fra Oslo eller et annet sted
på Østlandet, er det kort vei hit en fredag
ettermiddag. Eller kanskje du velger å
bo en periode eller ha hjemmekontor på
hytta? Det tar 10 minutter med bil til Jaren
stasjon, og derfra bruker Gjøvikbanen litt
over 1 time til Oslo. På hytta kan du fyre
opp i vedovnen, og nyte stillheten over et
godt måltid. Den friske luften sørger for
roen i kroppen, og søvnen er ofte en mye
mer behagelig opplevelse enn hjemme. Om
morgenen vekkes du av sola, fuglekvitter

og kanskje av kaffelukt – hvis noen har
stått opp før deg. Etter å ha pakket niste og
fylt opp termosen, kan du nyte naturen på
Lygna i fullt monn. Kanskje blir det også en
vaffel på en av de fine serveringsstedene
i området. Eller en dukkert i et av skogs
tjernene i området.
Batteriene er blitt ladet og du ser frem imot
neste tur på hytta. Hyttetur er risikabelt
og kan være avhengighetsskapende. Du er
herved advart!

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

HADELAN

ANDFOSSEN SE
ÅPENT 10-19

HADELAND AS

ANDFOSSEN SENTER - TLF. 61 33 86 70
ÅPENT 10-19 (16)
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En solid

drømmehytte
Her i Lygnaområdet snekres og hamres det titt og ofte – og stadig
oppføres det nye hytter av alle størrelser og typer. Vi har alle ulike
behov og ønsker om hvordan «drømmehytta» skal være. Her ligger
hyttetomtene idyllisk til, og mange har gode utsiktsforhold.
Et viktig prinsipp er at hytta i størst mulig
grad tilpasses omgivelsene, slik at både
bygget og naturen rundt blir integrert på
best mulig måte. Sammen med dyktige fagfolk vil dere finne gode og gjennomtenkte
løsninger – som gjør hytta til nettopp det
stedet du ønsker deg!
En fritidsbolig overlever ofte gjennom flere
generasjoner. Barn og barnebarn skal leke

rundt hytteveggene tiår etter at bygget ble
reist, og det krever at prosjektet gjennom
føres med solide materialer og god fag
kunnskap. 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, og ikke
minst kjenner området og de lokale forhold.
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LANG ERFARING OG GOD SERVICE

DET LØNNER SEG Å
HANDLE HOS FAGFOLK!

Traktor/redskap • Alt av hageutstyr fra Honda, Cramer og Husqvarna • Husqvarna robotklippere
Snøfresere • Service; Henting og levering etter avtale • Salg og service av tilhengere • Slangepressing

Eiksenteret Gran

Sørvangsbakken 21, 2770 Jaren – Tlf. 61 31 38 50
eiksenteret.no – E-post: svein.nordli@eiksenteret.com
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LYGNA

Illustrasjonen viser det totale området
som er satt av til hytter, med tomte
størrelser fra ca. 940 kvadratmeter og
oppover. Alle tomtene er selveiertomter
og ligger i et åpent skogsterreng.
Realiser hyttedrømmen din i Lygna
hyttegrender!
Ta kontakt med oss for en uforpliktende
prat og visning av tomter.

Hyttedrømmen en time fra Oslo
www.lygnalia.no

Hyttefeltene 1-5 tilhører BTA og A-F Lygnalia
For mer informasjon:
www.lygnalia.no
www.hyttetomterlygna.no
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Lushaugtårnet

– god utsikt lengre enn langt

Har du lyst på god utsikt, bør du legge turen til Lushaugtårnet.
Høyere enn dette kommer du ikke på Hadeland (827 moh.).
Tårnet ble åpnet i 2018 og fra toppen kan
du se helt til Rondane og Jotunheimen.
Tårnet er 15 meter høyt og bygget i tre på
toppen av Lushaugen, som rager 812 meter
over havet. Selve Lushaugplatået (ca. 2 000
dekar) er foreslått som verneområde.
Lyst på en kaffe og vaffel?
Ca. 3,5 kilometer fra Lygnasæter finner du
Lushaugshytta, som er et naturlig stoppe
sted for de mange som passerer på ski
rett utenfor. Fra Lygna fører omtrent alle

skiløyper til Lushaughytta, og veldig mange
har dette koselige serveringsstedet som
dagens turmål. Hytta ble reist i 1972, men
ble utvidet i 2018 til en trivelig møteplass i
tre, der bærekraftige løsninger er valgt for
energi, vann og avløp. Det er Hadeland 
Orienteringslag som eier og driver hytta,
mens BTA stiller med fri grunn. Her kan
man få servering hver helg i vintersesongen,
i jula, påsken og vinterferien. Fra Lygnasæter
er det 3,7–5 kilometer til Lushaughytta
avhengig av hvilken løype du velger.
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TAKK TIL VÅRE
STØTTESPILLERE

Storlinna 65, 2760 Brandbu • Tlf: 911 02 311
E-post: post@gb-ror.no

www.gbrorleggermester.no

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.

Din lokale Blikkenslager
kun 10 min unna.
- BESLAG
- TAKPLATER
- TAKRENNER
- TAKSTIGER
- LAGERUTLEIE

mer info:
www.Blikkogtakservice.no

Din elektriker i hytter på Lygna

Vi utfører alt av det elektriske innen nybygg og serviceoppdrag
Sørvangsbakken 29, 2770 Jaren
Tlf. 404 77 200 • ainstall.no

Serveringsstuer på Hade
Gjøvik, 60 km fra Lygna på ski

Rv. 4 Gjøvik

Høgkorsplassen
7,5 km fra Lygna
på ski

Lygnasæter
hotell, Lygna

ELDING
SJEKK FØREMSTATUS
MED PREPPgrEatis til din mobil,
n iMarka
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Tint kommunikasjon

en

ing
Hilsen
id med Skiforen
yper i samarbe
Øståsen Skilø

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

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
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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

elandsåsen
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Opplevelser i kø

– mange muligheter for spennende opplevelser

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.

Operafest Røykenvik
foto: BT Stokke

VELKOMMEN TIL

Sørvangsbakken 27, 2770 Jaren

Sørvangsbakken 27, 2770 Jaren

Tlf: 94 88 33 99

Tlf: 94 88 33 99

Epost: post@byggservice-innlandet.no

Epost: post@byggservice-innlandet.no

Foto: Fotograf BT Stokke AS

Hos oss finner du hyggelige
aktiviteter og gode
opplevelser hele året.
TO KJØPESENTRE – STORGATE
70 BUTIKKER – VINMONOPOL – KAFEER
RESTAURANTER – SKØYTEBANE
GRAN HANDELSSENTER • +47 982 11 133 • www.ghh.no
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Notater

@ skihurdal

FAMILIE

VARME GRILLER

vennlig

GRATIS VED TIL BÅL

skisenter

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
Gamle Akershus’ største alpinanlegg for deg som
liker nedoverski. Her er det 11 ulike nedfarter
med tre heiser. Løyper for barn, familier og de

mer fartsglade. I tillegg er det akebakke, skicross,
terrengpark og en flott skistue hvor du kan få kjøpt
både vått og tørt.
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The Twist, på Kistefos Museum
foto: Laurian Ghinitoiu

Hadeland har en rik historie, og her kan
du finne severdigheter og minnesmerker
fra både vikingtiden og middelalderen. På
Granavollen og Tingelstadhøgda finner du
både middelalderkirker og et rikt kulturlandskap.

kan du besøke Halvdan Svartes grav. Hos
Kistefos Museum finner du en imponerende skulpturpark, to kunstgallerier med
skiftende utstillinger, samt et industri
museum. Hvem har vel ikke hørt om The
Twist?

Søsterkirkene og Steinhuset er vakre bygg,
som er verdt å se, og du kan også besøke
Prestegårdshagen og Kunstsenteret
Glasslåven. På Hadeland Folkemuseum

De fleste av oss kjenner Hadeland
Glassverk, og her finner man både flott
glasskunst og opplevelser for hele familien.
Grinakervev er en av de få gjenværende

Opplev
Tindekvaliteten!
tinde hytter har en lang og bred erfaring som
hytteleverandør. Selskapet har en sterk posisjon i
markedet igjennom merkevaren Tinde Hytter og har i
dag rundt 140 medarbeidere. Tindekvaliteten er vårt
varemerke og totalentreprise for større og
mindre fritidseiendommer er selskapet sin spesialitet.
Hovedkontor og fabrikk ligger i Ringebu kommune i
Gudbrandsdalen. Selskapet sitt markedsområde er
Østlandet, Nordvestlandet og Trøndelag.

LYGNA HYTTEOMRÅDE I 25

damaskveverier, hvor det fremdeles veves
bl.a. linduker og det tradisjonelle busserullstoffet.
Fremdeles ikke funnet det du leter etter?
På Hadeland arrangeres hvert år en Operafest i Røykenvik med norske og utenlandske
stjerner, og ønsker du en god matopplevelse – finner du dette på Lokstallen
i Røykenvik, Granavollen Gjestgiveri og
mange flere steder.

Det er vi i HRA som håndterer avfallet her
på hyttefeltet. Innen 2023 skal også hytteområdene være en del av ordningen med
kildesortering.
Avfall er ressurser. Jo bedre vi sorterer,
desto mer kan vi bruke om igjen. Det kan
likevel være at vi sorter noe annerledes
enn der du bor. Sjekk sortere.no hvis du er
usikker på hva som skal i hvilken beholder.

Ta en dukkert i Totenbadet
Vinter og sommer, uansett årstid kan du leke
og ha det moro i badeparadiset som ligger
i flotte Raufosskogen. Med 5000 kvadrat
meter sydenstemning innendørs blant
tropiske planter, elvestryk og h
 avbølger
kan du nyte 32 grader i lufta og 35 grader
i vannet. Her er svømmebasseng, barnebasseng, ulike aktivitetsbasseng og badeattraksjoner, badstuer og treningsstudio.
I tillegg er det minigolfbane utendørs.
Hvorfor ikke legge bursdagsfeiringen her?

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap

For mer
informasjon se

www.hra.no

i
Du skal kun kaste
husholdningsavfall
i beholderne. Større
gjenstander og farlig
avfall skal leveres til
gjenvinningsstasjonen.
Mohagen er nærmeste
stasjon, bare ti minutter
fra hyttefeltet på Lygna.

61 31 47 20
facebook.com/hadelandogringerikeavfallsselskap

Vi kjenner

Hadeland og Lygnalia

Gjør det mulig!
Nordea samarbeider lokalt med Lygnalia Grunneierlag og
tilbyr finansiering av bolig- og hyttedrømmen.
Kontakt Grete Ruden Prestkvern for et uforpliktende tilbud.
Tlf:kontakt
+47 24012945
Mob:
+47 48100995
Når det gjelder hytte- og boliglån, ta direkte
med |vår
lokale
representant
grete.ruden.prestkvern@nordea.no
som kjenner markedet:
nordea.no

Grete Ruden Prestkvern
Tlf. 481 00995 • E-post: grete.ruden.prestkvern@nordea.no

Vi jobber for å skape verdier for deg!
www.hmd.as

Lygnalia
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– der hyttedrømmen blir virkelig

Etter salgssuksessen av tomter i feltene A og B er
utviklingen av nye hyttefelt godt i gang. Feltene C–F
utvikles og detaljreguleres fortløpende.

Felt C – Spranglia med 53 solrike tomter,
er byggeklart fra våren 2022. Felt D ligger
på høydedraget over Spranglia, der vi
prosjekterer ca. 65 nye tomter, på 670 moh.
Feltene vil fortløpende bli lagt ut for salg.
Tomtene er i forskjellige størrelser og
prisklasser, med alle fasiliteter tilrettelagt –
vei, vann, avløp, strøm og bredbånd. Tomtene
ligger i et fallende terreng, mange med
panoramautsikt og sol hele dagen. Utsikten
spenner fra Gaustatoppen til Norefjell og
Vassfaret, med Randsfjorden glitrende i bunn.

I Lygnalia er vi opptatt av det gode hytteliv,
med friluft og rekreasjon i sentrum. I løpet
av årene har både barnefamilier og spreke
pensjonister funnet hyttedrømmen hos oss.
Mye takket være nærhet til Oslo og omegn der
mange av hytteeierne bor, med tilgjengelig
heten det gir hytta, men kanskje mest pga.
det utrolige skiløypenettet og hvor snøsikkert
det er hos oss. I tillegg finner man enkelt roen
på sykkeltur eller på bærtur utover høsten.
Med et rikt kulturtilbud på Hadeland kan
enhver fristes til hyttedrømmen i Lygnalia.
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LYGNAGRENDA

LYGNAGRENDA
Lygnagrenda er et delfelt som ligger midt i

«indrefileten» på Lygna. Her vil det komme to etasjes
ygnagrenda
er og
et delfelt
som liggermed
midtfire
i «indrefileten»
hytter
leilighetsbygg
leiligheter i på
hvert
ygna. Her
vil
det
komme
to
etasjes
hytter
og
leilighetsbygg
bygg. BTA samarbeider med Tinde hytter om feltet,
med firesom
leiligheter
hvert
BTA samarbeider
med
liggeri på
ca bygg.
650 meter
høyde.

www.hyttetomterlygna.no

inde hytter om feltet, som ligger på ca 650 meter høyde.

Feltet har kort avstand til Lygna skisenter, og til

Feltet
har kort
avstand
til Lygna
skisenter,
og til skiløyper
skiløyper
med
og uten
lys. Turstier,
sykkelveier
og BTAs
med
og
uten
lys.
Turstier,
sykkelveier
og
BTAs
akebakke
akebakkeligger også i umiddelbar nærhet. Lygnasæter
ligger også i umiddelbar nærhet. Lygnasæter Hotell ligger
Hotell ligger også i passe gangavstand fra feltet.
også i passe gangavstand fra feltet.

www.hyttetomterlygna.n

Hadelands eldste
elektrikerfirma

– Elektrikere i mer enn 100 år

Storlinna 88, 2760 Brandbu • Tlf: 61 33 68 80 • E-post: post@mcarlsen.no • www.mcarlsen.no

Foto: Fotograf B.T Stokke AS.
Bildet er tatt i 2018. Etter dette har noen av våre flotte medarbeidere gått av med pensjon.
Men vi er fortsatt like opptatt av lokalsamfunnet og gleder oss til å møte deg :)

Kjøpe, selge eller finansiere fritidsbolig på Lygna?
Hos oss får du alt under samme tak.
Kontor i Gran - til stede på Hadeland
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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!

Hyttedrømmen en time fra Oslo
www.lygnalia.no

Lygnalia Grunneierlag SA
Halmbråtåvegen 20, 2770 Jaren
Tlf. 900 60 516
post@lygnalia.no | www.lygnalia.no

Telefon: 613 28 613
lygna@lygna.no
www.lygna.net
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Brandbu og Tingelstad Almenning
Storlinna 122, 2770 Jaren
Telefon: 61 33 64 90
post@b-t-a.no | www.b-t-a.no
www.hyttetomterlygna.no

