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Da familien Dysvik bestemte 
seg for å anskaffe hytte falt 
valget på Oppheimsåsen i Ål. 
Tomta kjøpte de ved årsskiftet 
og neste høst regner de med 
at hytta er klar til bruk. Det 
gleder de seg til.

Familien Dysvik bor i Asker og består 
av familiefaren Anders, kona Ida og 
barna Marie (12) og Sindre (10).

- Alle i familien vår er veldig
aktive. Barna liker fotball og vi 
voksne liker turer i skog og mark 
og å gå på ski om vinteren. Vi er 
også veldig interessert i friluftsliv 
i fjellet. Området der vi har kjøpt 
tomt på Ålsfjellet ligger ikke så alt 
for langt fra der familien min hadde 
hytte da jeg var liten. Naturen er 
veldig lik. Hytta vi skal bygge kom-
mer til å ligge nesten akkurat på 
tregrensen, 960 meter over havet, 
forteller Anders.

I Oppheimsåsen er man nærmest 
garantert snørike vintre og gode ski- 
forhold for langrennsentusiaster.

- Det er gode muligheter for å gå
toppturer på snaufjellet når det er 
fint vær. Er været av det litt røffere 
slaget er det også godt med løyper 
i skogsterrenget litt lavere ned. Vi 
har også et alpinsenter som ligger 
i kjøreavstand fra hytta, så vi kom-
mer til å ha nok av tur- og aktivi-
tetsmuligheter å velge i når den tid 
kommer, sier han.

Hytteturen starter i bilen
Bilturen fra Asker til Oppheimsåsen 
tar cirka to timer og femti minutter, 
men det skremmer ikke Anders:

- Nei, det er omtrent like lang tid
som vi bruker til den hytta vi leier 
i dag. Vi har valgt å se positivt på 
selve reisen til hytta også. Etter at 
vi har kommet hjem og spist mid-
dag, setter vi oss i bilen. Da har 

vi god tid til å oppsummere uka 
i forsetet, mens barna gjerne ser 
litt film i baksetet. For oss starter 
helgen i bilen og vips er vi fremme, 
sier han og smiler.

En hytte for fremtiden
Familien Dysvik har akkurat star-
tet på den prosessen som skal lede 
frem til at den nye hytta deres står 
klar neste høst.

- Vi har valgt hvilken type hytte
vi skal ha. Den har vi utformet i 
samarbeid med leverandøren. Når 
vi først skal gjøre dette, ønsker vi 
å være langsiktige og på mange 
måter kan du si at vi bygger en  
hytte for tre familier. Det betyr at vi 
bygger en hovedhytte som er stor 
nok for hele familien og som har 
alt vi trenger. I tillegg får vi et til-
bygg i tilknytning til hytta. Der er 
det ytterligere to soverom, stue og 
bad. Med så god plass kan vi skape 

et samlingspunkt. Et sted der det 
blir plass til at familien kan være 
sammen også når barna blir store 
og familien vokser.

Oppheimsåsen om sommeren
I fjellområdene i nærheten av Opp-
heimsåsen er det et godt utbygd 
nett med fjellveier. Det åpner for 
muligheter for sykling, men også 
for å kjøre bil innover for å gå topp-
turer. Rett i nærheten er det også 
flere vann. Noen av dem egner seg 
for bading, andre til fisking.

- Det er masse aktivitetsmulig-
heter og mye å velge i, så vi gleder 
oss til å flytte inn, sier Anders.

Et fristed
Anders regner med at de kommer 
til å bruke hytta i de fleste ferier og 
i mange helger i løpet av året.

- Hver helg blir det ikke, siden
barna har mange andre aktiviteter 

som de deltar på. Men ambisjonen 
må være å bruke hytta minimum 
en gang i måneden. Jeg håper at 
dette blir vårt fristed der barna  
legger fra seg nettbrett og mobil. Et 
sted hvor vi logger av den digitale 
hverdagen og gjør helt andre ting 
sammen. Og selv om vi er veldig 
aktive skal også hytta være et sted 
der det er lov å sitte inne en hel dag 
og lese i en bok, sier han til slutt. ■

Ål i Hallingdal. - Det er masse aktivitetsmuligheter og mye å velge i, så vi gleder oss til å flytte inn, forteller Anders Dysvik. Her sammen med kona Ida.

AKTIVITER SOMMER:
merka turstier sykling på fjellveier fi ske i mange fjellvann
aktivitetsdam med robåt og tråbåt lavo sandkasse huske
bingo skattejakt mulighet for stølsbesøk er noe som kan nevnes.

Overnatting m/frokost, help. fra kr 915.- pr. pers. pr. døgn.
I skoleferien er ett barn (under 15 år) gratis per to voksene.
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Les mer på www.rodungstol.no | Telefon: 32 08 46 22

Ligger unikt til ved Rødungen, 1050 moh med et 
fl ott utsyn over Hallingskarvet og Reineskarvet.

Hytteområdet for den friluftsglade
Tekst: Tom Backe Foto: Privat

Midt mellom Oslo og Bergen finner 
du Ål - et kultur- og friluftslivmekka. 
Kommunen grenser til Lærdal og 
Hemsedal i nord, til Gol og Nesbyen i 
øst, til Nore og Uvdal i sør, og til Hol i 
vest. Ål kommune har omtrent 4700 
innbyggere, og har noen av Norges 
vakreste hytteområder.

FAKTA



FAKTA

“Norsk gran, lat. picea abis, vokser i taigabelte rundt Nordishavet og brukes til 
bygningsmateriale, møbler og papir”.  
 
Ålhytta bygges av gran. Reisverk og panel, utvendig og innvendig, produseres av 
gran. Grana har den fordelen at den ikke gulner så fort som furua, samtidig har gra-
na mindre kvister og fremstår derfor som roligere. Lyst og rolig trevirke gjør at rom-
mene føles større og tillater oss å bygge gode, funksjonelle rom på et mindre areal. 
Arealeffektive hytter og tidløst design, 
like evig som  granskogen selv. 

ÅLHYTTA - FRA ÅL I HALLINGDAL

Ål: Fjellbygd øverst i Hallingdal. Største delen av kommunens areal ligger over tregrensa. 
Viktig landbruks -og hyttekommune med et veldig aktivt kulturliv og en fantastisk fjell-
heim med et rikt aktivitetstilbud året gjennom. 
 
Ålhytta: Ikonisk elementhytte kjent for sitt rene design og tidløse uttrykk. Hytte med over 
50 års historie, like moderne i dag som da den så dagens lys i 1966. En hytte som skiller seg 
ut ved å passe inn.  
 
Stiene der vi trår våre barnesko, og ikke minst,
de som tråkker stiene sammen med oss, former 
oss og gjør oss til hvem vi er. Uansett hvor langt 
vi reiser eller hvor store vi blir så vil vi alltid være 
formet av hvor vi kommer fra.


