Hornliatunet

En unik fritidseiendom

Hornliatunet
Hornliatunet har en fantastisk beliggenhet med panoramautsikt i retning Oppdal og med
Almannaberget og Sissihø i horisonten. Eiendommen er bebygd med fire hus, og alle har torvtak.
Hovedhuset er andre etasje og loftet av våningshuset fra garden Hokseng i Oppdal.
Det hadde opprinnelig inngang på motsatt side, nordsida. Sørsida er solbrent, og det var
naturlig å bruke den vakre solbrente fasaden som fasade inn mot tunet, og dermed som inngang.
Det er bygd til et tilbygg med ny inngang mot tunet, - forøvrig er tømmerkassa
beholdt noenlunde intakt. Vinduer er plassert i opprinnelige vindusåpninger med to unntak.
Opprinnelig ytterdør mot nord er erstattet med et vindu (i kjøkken), og soveloftet
har fått et gavlvindu. Her var det opprinnelig ingen vinduer.

H
Våningshuset slik det sto på garden
Hokseng i Oppdal.
Første etasje føres opp som uthus/anneks
bare 500 meter fra Hornliatunet.

Eiendommen er GNR/BNR 187/27 i Oppdal. Tomta er ca. ett mål
selveiertomt. Hovedbølet den er skilt ut fra, heter Setrene (eller Sætran
eller Sætrom på oppdaling).
Tomta har betegnelsen H3 i “Bebyggelsesplan med tilhørende
bestemmelser for eiendommene Setrene, GNR 187, BNR 3.”
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Hornliatunet har en fantastisk
beliggenhet med panoramautsikt i retning
Oppdal og med Almannaberget og
Sissihø i horisonten.
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Plantegningene kan avvike noe fra slik sluttresultatet ble.

Fasade mot vest
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H

Det er i størst mulig grad forsøkt
tatt vare på de orginale dørene
fra det gamle hovedhuset.
Gulvet i stua har fått
en ny fantastisk glød etter
å ha blitt slipt og oljet.

Bildet er tatt fra loftet og viser det fine gulvet som er tatt vare på.

H

Man kan bokstavelig ane
den gamle atmosfæren i det
vakre tømmerhuset.
De gamle tømmerveggene
er vasket med grønnsåpe.
Det gir en fin patina og
bevarer trverket.

I stua er det montert en fin peisovn i kleberstein.
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Hornliatunet
Badehuset er nyoppført i tradisjonell stavlaft og inneholder
rekreasjosrom, badstue, dusjhjørne, wc og et teknisk rom/bod.
Huset føyer seg godt inn på det vakre tunet. Alle gulv er
skiferbelagt og har gulvvarme.
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Hornliatunet

Stabburet har opprinnelig stått
i Ålen og er satt opp nærmest
identisk slik det var.

Stemningen er til å ta å føle på mellom de gamle tømmerhusene.

Det vesle eldhuset (vedhuset)
har opprinnelig stått på Vinstra
i Gudbrandsdalen.

Hornliatunet
Ta kontakt for personlig visning:
Oskar Torve tlf. 976 52 032
Torbjørn Orkelbog tlf. 907 59 043
Hornliatunet er planlagt og tegnet
av sivilarkitekt Amund Grimstad
i Grimstad og Tønsager AS. www.gtark.no

Se også Hornliatunet på på internett:
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www.berloh.com/hornlia/index.htm
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