Sande lanserer nye hyt

Sande Hytter har lang tradisjon med produksjon av hytter både til det
innenlandske og utenlandske markedet. Nå har de lansert en ny hytteserie, Rennebu-serien, med moderne arkitektur.
Den nye hytteserien bryter helt med de tradisjonelle
Sande-hyttene. Her er det mye
glass og noen er i funkisstil.
— Det er viktig med fornying for å nå ut til flere. Vi har
hatt etterspørsel etter både
mindre hytter, hytter med mer
vindu og hytter med moderne
arkitektur. Men, vi vil også
fortsette med de tradisjonelle
hyttene, da de er solid forankra
og merkevaren til Sande, sier
salgssjef Øyvind Kjeka.
10 nye modeller
Det er Stian Sandhaugen
som har tegnet de nye hyttene,
og han forteller at han startet
med å tegne ei og ei hytte ut
fra kriteriene om at han skulle
ha to store hytter, tre små og
resten i mellomstor størrelse
på 70-80 kvm. Ellers skulle
noen være i funkis, noen med
saltak og det skulle være større
vindusflater.
— Etter hvert som jeg tegnet presenterte jeg tegningene
på de andre her på huset, og
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de ga positive tilbakemeldinger på samtlige, forteller
Sandhaugen – som er godt
fornøyd med resultatet.
Gode tilbakemeldinger
Kjeka forteller at de har
fått gode tilbakemeldinger på
de nye hyttemodellene. De
har ligget på nettsiden kun i
kort tid, og som eksempel har
salgsapparat Vest hos Sande
fått gode tilbakemeldinger
på modellen Ryphø. Ellers
har de også fått god respons
på modellene Brattskarven,
Ånegga og Ilbogen.
— Henvendelsene har
kommet fra store deler av landet, og det synes vi lover godt,
sier Kjeka. Det har vært mest
respons på hyttene på 70-80
kvm. Med hytter på under 50
kvm slipper en en del krav til
isolering etc, og det har også
vært henvendelser på disse
hyttene.
Tilpasser tegningene
Stian Sandhaugen har teg-

net hytter for Sande i tre år, og
han har erfart at det er sjelden
at noen vil ha standardmodeller uten at de justeres etter
egne behov. Som regel er det
tilpasning av soverom og vindusplassering som oftest skjer.
Noen kunder kommer også
med liste over hvordan de
ønsker hytta, som f.eks. antall
soverom.

Salgssjef Øyvind Kjeka følger med på når Stian Sandhaugen tegner
én av de nye hyttene.

Markedet på tur opp igjen
Selger Odd Rønning ved
hovedkontoret
til
Sande
Hytter forteller at det virker
som at markedet er på tur opp
igjen etter en downperiode.
— Vi har solgt mer i starten på dette året enn vi gjorde
i fjor, og det lover godt, synes
Rønning. Sandhaugen tror at
oppmerksomheten rundt nye

hytter, ny hjemmeside og oppfølging på facebook kan ha
en medvirkning til oppturen.
Derfor er selgerne ved Sande
Hytter optimister for fremtiden.
Av Dagfinn Vold

ttemodeller

Minne for livet
Even Myrmo fra
Rennebu kom
på seierspallen
blant verdens
beste skiteam i
Falun. Det ble
en ny Myrmo
på pallen - 40 år
etter Magne ble
historisk.
Det var VG som
etter tips fra noen i
Rennebu kom med
oppslaget ”Finn en
feil”. Feilen i følge VG
var at midt i fremste
rekke på seierspallen for beste nasjon i
World-cupen satt en
ukjent person.

Ryphø er en modell med store vindusflater for gjennomsyn.

Hyttemodellen Hildra er en modell Sande Hytter har fått gode tilbakemeldinger.

Historien om Even Myrmos inntreden på pallen er utrolig morsom.
— Før herrenes jaktstart i Worldcupens avsluttende renn
fant jeg en rød teamtrøye på toppen av Mördarbakken, tok
den på meg og tenkte at det var en fin suvenir. Jeg var stolt,
og de andre i reisefølget misunnelig, forteller Myrmo.
Etter rennet beveget de seg mot premieutdelinga, og
Myrmo gikk mot akkrediteringsområdet uten å bli stoppet.
Han gikk til presseområdet, og han fikk kamera av samboer
May.
— I gledesrusen gratulerte noen, bl.a. Johaug. Jeg koste
meg og tok bilder. Så begynte de å dele ut gule vinnertrøyer, og det var en enda bedre suvenir. Jeg trodde premieutdelinga var ferdig, og tenkte bare å stå der til det ebbet ut.
Så begynte alle med gul trøye å bevege seg mot pallen, og
da var det bare å følge på. Da gikk det opp for meg hva jeg
egentlig var i ferd med å gi meg i kast med, forteller Myrmo.
Da samboer May forsiktig ymter frempå om at han ikke
hadde trengt å sette seg i midten i første rekke, sier Myrmo
av det bare ble naturlig ut fra slik de gikk inn.
Der satt Myrmo med Eldar Rønning på sin høyre side da
svenskekongen kom med blomster og gratulerte alle i fremste rekke - også Myrmo.
— Jeg tok naturligvis svenskekongen i handa og takket,
og tenkte at denne blomsteren må jeg ha med til May. Men,
i gledesrusen gjorde jeg som de andre og kastet buketten ut
til publikum. Det var litt rart å få gratulasjon for noe jeg ikke
hadde gjort, flirer Myrmo.
Ingen stilte spørsmål om hvorfor Myrmo var med på pallen. I ettertid har det blitt en fantastisk historie, og de andre
i reisefølge skrattet godt da han kom til bussen og fortalte
hva han hadde vært med på. Så 40 år etter at gammelonkel Magne Myrmo ble siste verdensmester på treski i 1974,
kom en ny Myrmo på pallen og fikk et minne for livet - med
minimalt treningsgrunnlag.
Av Dagfinn Vold
Nedenfor faksimile fra VGs nettoppslag.

Brattskarven er en annen modell som har fått god respons.
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