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hus søker folk

Gardsetra ligger i Oppland fylke, 
rundt 2 mil fra Dokka. Bygnin-

gen har ikke vært i bruk siden 1950-tallet 
og bærer preg av manglende vedlikehold. I 
1980-årene fikk setra nytt tak av bølge-
blikk, noe som har stanset ytterligere 
forfall. 

Etter at eierene besøkte Else Rønnevig på 
Bjørheimstølen, ble de inspirerte til å tenke 
nytt rundt restaurering og bruk av setra. 
Nå ønsker de å etterlyse nevenyttige folk 
som kunne tenke seg å hjelpe til med å 
redde dette kulturminnet. Som motytelse 
vil vedkommende få ha setra på åremål i en 
periode på 10 år. 

På Gardsetra er det to bygninger; 
seterhus og en låvebygning med fjøs. Både 
seter og låvebygning har et areal på ca 120 
kvm. Setra har fra gammelt av vært en 
møteplass for reisende/turfolk og er et 
begrep på folkemunne. Turistforeningen 
legger gjerne turer hit. Setra ligger 652 
m.o.h i flott turterreng. Den ligger lett 

tilgjengelig, da det går bil/traktorvei helt 
fram. Beitende sau er et koselig innslag i 
landskapet. 

Eierene ønsker å komme i kontakt med 
hyggelige og omgjengelige folk, helst med 
erfaring fra restaureringsarbeider, som kan 
tenke seg å samarbeide om dette prosjektet. 
Det er ønskelig å søke tilskudd, noe som 
forutsetter at arbeidene utføres etter 
antikvariske prisipper. Eierene har selv lang 
erfaring fra lignende prosjekter og håper å 
få til et fruktbart samarbeide for begge 
parter.

Det er også et aktivt bygninsvernmiljø i 
distriktet som vil kunne bistå med råd og 
veiledning.

For mer informasjon kontakt Åse Gjefle 
på telefon 906 63 136 eller e-post: 
aa-gjefl@online.no

Kun seriøse henvendelser!

Kan du tenke deg å redde en seter? 

Eierene av denne gamle bygningen håper å komme i kontakt med noen som kunne tenke seg å sette i 

stand bygningen, mot å få ha den på åremål. Kanskje er du den rette?
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