Kvitsand – helårshytter ved Mjøsa

Hyttelandsby
under bygging
på Kvitsand ved Mjøsa
– ni km sør for Lillehammer
En spektakulær hyttelandsby
bygges nå på solsiden av Mjøsa
– med to kilometer strandlinje.
Her får man i pose og sekk:
Vann- & fjellhytte
på én og samme gang,
pluss kultur og aktivitet!

Snø og påskestemning i den allerede utbygde delen av
«SagaLandsbyen». Men husk: Dette er helårshytter, som
du vil trives godt i året rundt!
www.SagaLandsbyen.no

SagaLandsbyen-109065354660605
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Her blir det flere hundre hytter etter hvert!
Kvitsand – helårshytter ved Mjøsa

Kvitsand-området
ligger utrolig flott til
– med to kilometer
vestvendt strandlinje
på Mjøsas solside.

Fenomenal
beliggenhet rett ved
Mjøsa – kort vei til
fjell, sportsanlegg
og mer …
Her snakker man om v irkelig
helårsbruk – fra bading, fiske
og sport av alle slag, til gode
turer i skog og til fjells –
sommer som vinter! P
 lanlagt
landsbytorv med kultur, café,
og mer!

Strandpromenaden
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Her i Kvitsandvika lå det en
gang et sagbruk. Nå planlegges
landsbytorv her – med egen
badestrand!
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Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe en hytte!
Kvitsand – helårshytter ved Mjøsa

Hvorfor landsby?

Pilegrimsleden Hyttegrend

Hvorfor SagaLandsbyen?

Landsbyformen er den mest naturlige bosettingsformen for mennesket som art. Også i Norge er landsbyen nå i ferd med å komme tilbake
som den foretrukne og beste måten å bo og leve
på. Nordmenn har blitt mer sosiale!

Nordre Kongsveg, som går gjennom Kvitsand,
er selve pilegrimsleden til Nidaros! H
 yttegrenda
som nå skal bygges ut med ca. 43 hytter,
ligger på o
 mrådets høyeste utsiktsplatå, med
pilegrimsleden rett ved (ref. BFR 16-17 på
reguleringsplanen side 6).

Landsbyen på Kvitsand ligger rett ved pilegrims
leden til Nidaros, og vårt hovedkvarter
Nedre Berg gård (foto) har sine aner tilbake til
1300-tallet, så for oss var navnet S
 agaLandsbyen
det naturlige valg. Landsby med historiske røtter!

Pilegrimsleden har gitt navn til denne hytte
grenden, men ellers er det fenomenale forhold
med sol og utsikt som definerer terrenget her.
Hyttene skal bygges langs fire grønne gatetun
– for utendørsaktiviteter og det gode sosiale
fellesskap!

Hvorfor gatetun?

Hytte på en helt ny måte
I denne hytta vil ute føles som inne!
Hyttas stuedel vil ha glass på tre sider, glass som
er satt rett inn i konstruksjonen – uten vinduskarmer. Dette arkitektoniske grepet vil gjøre at
grensen mellom inne og ute langt på vei viskes
ut. Når man står i stua, vil man nærmest føle
at hele hagen innenfor skigardene blir en del
av hytta. Andre etasje / hemsen er skapt som
anneks / hjemmekontor!

Fordi gode, trygge fellesrom mellom husene er
livsviktige! Et gatetun er et frodig, menneskevennlig uterom for nært naboskap og det gode
sosiale fellesskap. Våre gatetun vil prioritere
opphold og lek, men med mulighet for beboerne
å kjøre forsiktig inn og parkere ved egen hytte.

3

4

|

Her blir det flere hundre hytter etter hvert!
Kvitsand – helårshytter ved Mjøsa

Pilegrimsleden Hyttegrend
43 usedvanlige hytter langs fire «gatetun» for sosialt fellesskap og det gode liv utendørs

En usedvanlig hytte
I denne hytta vil ute føles som inne, og i stuedelen er glasset satt rett
inn i de solide hjørnestolpene.
Hyttas stuedel vil ha glass på tre sider, glass som er satt rett inn i
konstruksjonen – uten vinduskarmer. Dette arkitektoniske grepet vil
gjøre at grensen mellom inne og ute langt på vei viskes ut. Når man står
i stua, vil man nærmest føle at hele hagen innenfor skigardene blir en
del av hytta.
Det foreslås skjult belysning rundt om i hagen, slik at naturelementene
der kommer til sin rett uansett årstid, og slik at selv dårlig vær blir
spennende og eksotisk mens man selv står trygt beskyttet bak de store
glassfeltene.
En utvendig trapp fører opp til andre etasje, en løsning som gjør at
hemsen nærmest oppleves som et selvstendig anneks oppå hytta. Det
vil være hems kun over hyttas bakre del, mens det i delen med glassvegger vil være åpent opp til en skrå himling.

Første etasje (ca. 7 x 10 m)
Hyttas hovedetasje karakteriseres av
seks solide hjørnestolper. En sportsbod b
 eskytter inngangspartiet inn mot
gatetunet. Hyttas bakre del er relativt
lukket, med bad og to romslige soverom,
mens den fremre delen har yttervegger
laget av glass, slik at landskapet/naturen
utenfor blir som en del av hytta. Overgangen mellom ute og inne vil langt på
vei viskes bort. Skigarden på begge sider
beskytter mot innsyn utenfra.
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Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe en hytte!
Kvitsand – helårshytter ved Mjøsa

43 planlagte hytter for salg
Kontakt Ole Berg eller Aage Myhre hvis du vurderer å reservere en hytte allerede nå i dag

Andre etasje (hems)
Denne etasjen er som et separat anneks
eller hjemmekontor – med utvendig trapp
og egen inngang. To soverom og eget

bad. Eiere og gjester kan være sammen
eller hver for seg alt etter som! Det
kan også installeres innvendig trapp
opp til «balkongen» som i seg selv er et
spesielt særtrekk for hytta. Fra balkongen vil man få god utsikt gjennom de
store glassene i første etasje. Legg også
merke til terrassen oppå boden!
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Pilegrimsleden Hyttegrend (BFR 16-17)
Kvitsand – helårshytter ved Mjøsa

Denne åskammen
ned mot Mjøsa
karakteriserer
SagaLandsbyen.
Noen hyttegrender
er allerede under
bygging.

Dette er den reviderte
reguleringsplanen for
Kvitsand, forventet å bli
godkjent av Ringsaker
kommune på
ettersommeren 2021.
«Pilegrimsleden Hyttegrend»
er på kartet benevnt BFR 16
og BFR 17 (lengst til høyre).
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Middelaldersk hovedsete for landsbyen
Kvitsand – helårshytter ved Mjøsa

SagaLandsbyens sete,
Nedre Berg gård, har
sine røtter fra 1330 og
middelalderen i Norge
Gården vil bli hovedsetet for
SagaLandsbyen, som nå vokser opp
helt nede ved Mjøsas vannkant.
Gården spilte en viktig rolle under
vinter-OL på Lillehammer i 1994,
og skal nå atter en gang få en
hovedrolle.
Her vil du finne kontor, møterom og
også fine suiter for overnatting.
Velkomment til gards!
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Hvordan kjøpe en hytte?
Kvitsand – helårshytter ved Mjøsa

Det er én av oss du skal kontakte når du vil vite mer!

Grunneier, siviløkonom Ole Berg
Tlf: 90 89 84 25. E-post: oleb2@online.no

Konseptutvikler, sivilarkitekt Aage Myhre
Tlf: 90 22 00 27. E-post: aage.myhre@gmail.com

www.SagaLandsbyen.no

SagaLandsbyen-109065354660605

Først i Norge! Størst i Norge!

VARMEFOLIE - DEN BEHAGELIGE VARMEN

Skjærvaveien 22, 1466 Strømmen
Tlf. 95 00 01 10
www.varmecomfort.no

· Concept: JS Media Tools A/S · 108542 · www.jsnorge.no
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Butikk og besøksadresse:
Storgata 102, Moelv
Telefon: 62 36 61 20
post@moelvrorservice.no

D
BUN

GRAV
BE

ringsaker.no

ISO 9001 SERTIFISERING BEDRIFT

•F

ENSE
RÅ

SESBY
EL

NORSK
AKKREDITERING
QUAL 002

S

ORU M •

NORSK
AKKREDITERING
MSYS 001

PRØYSEN
Maler- og byggtapetsermestrenes
Landsforbund

SJUSJØEN
MJØSA

HEGLAND

MAT
GRAV
BE

NORSK
AKKREDITERING
QUAL 002
ISO 9001 SERTIFISERING BEDRIFT

•F

ENSE
RÅ

SESBY
EL

S

8

ORU M •

Maler- og byggtapetsermestrenes
Landsforbund

