
Presentasjon av hytte i Solsetervegen 1, Hovden

Foto fra en solrik påske på nittitallet.



Beskrivelse:

Hytta er en tilpasset Buen-hytta som ble bygget i 1993 med et påbygg som ble oppført i 2005. Hytta ligger i et 
etablert hytteområde på Hovden Aust som er et av Hovdens mest populære hytteområder. Det er en 
parkeringsplass ved hyttevegg og  flere parkeringsplasser ca 50 meter fra hytta. Kort vei til alpinanlegg, 
langrennsløyper, butikker og spisesteder.

Grunnflaten er ca 100 kvm fordelt i 1. etagsje og ca 40-50 kvm i andre etg. Hytten er av god standard og godt 
vedlikeholdt, dog ikke topp moderne. Vegger og tak i lakkert panel, gulv med flis og delvis teppebelagt. 
Oppvarming er varmekabler og panelovner, samt peis og vedovn. Utvendig har hytta panel, vinduer med 
dobbelt glass og sprosser. Shingel på taket er ny i 2017.

Første etage består av solrikt uteareal/terrasse, en utvendig bod, stort vindfang/gang, vaskerom med 
vaskemaskin og tørketrommel, med plass til lagring av skiutstyr, et gjestebad og et stort hovedbad med badstue, 
velutstyrt kjøkken/spisestue, stor stue med peis og vedovn. Videre i tilbygget fra 2005 er det en stor vinterstue 
med sengeplass til fire personer. 

Andre etasje består av to soverom og en romslig loftstue. Hytta har tre separate stuer/oppholdsrom som gjør 
den velegnet til bruk av to familier. Totalt er det sengeplass til 12 personer.



Kart:



◦ Vinterstuen i nytt tilbygg med utsikt mot slalåmbakken.

◦ To sovesofaer som gir soveplass til 4 personer.

◦ Første etasje:



◦ Stuen med åpen løsning inn til kjøkkenet, høyt under taket med åpent rekkverk inn til 

hems i andre etasjen gir en luftig og romslig atmosfære. 

◦ Inngang til hovedsoverom og bad fra stuen.

◦ Første etasje:



◦ Spisestue og kjøkken med utgang til nytt tilbygg/vinterstuen

◦ Stor peis i granitt og vedovn gir god stemning og varme. Det er også varmekabler i stue og kjøkken.

◦ Første etasje:



◦ Spisestue og kjøkken med utgang til nytt tilbygg/vinterstuen. Hytta er velutstyrt med alt av 

kjøkkenutstyr, servise, glass, bestikk mm. Fra spisestue og kjøkken ser man ut i vinterstuen.

◦ Stor peis i granitt og vedovn gir lun stemning og god varme.  Det er også varmekabler i stue 

og kjøkken.

◦ Første etasje:



◦ Kjøkkenet er utstyrt 

med alt nødvendig 

utstyr og nok 

dekketøy til min 12. 

personer.



◦ Hovedsoverom med himmelseng – romslig med mye skapplass.

◦ Ligger i tilknytning til fliselagt hovedbad. Det er forholdsvis stort med servant, wc, dusj og badekar, samt med 

egen avdeling for badstue. (Det er dessverre ikke foto av badene, gang eller vaskerom/bod med i denne 

presentasjonen).

◦ Første etasje:



◦ Soverom med køyesenger i 1. etg.  

◦ Sengeplass til 2 personer

◦ Første etasje:



◦ Loftsstue-/hems med 

åpent rekkverk til hhv. 

kjøkken og spisestue. 

◦ Inngang til de to 

soverommene i 2. etg.

◦ Andre etasje:



◦ Soverom i 2. etg med dobbeltseng og sjeselong – praktisk når man ønsker å trekke seg litt tilbake. 

◦ Sengeplass til 2 personer

◦ Andre etasje:



◦ Soverom i tilbygget i 2. etg med dobbeltseng og med en utsikt som det 

er veldig hyggelig å våkne til.  

◦ Sengeplass til 2 personer

◦ Andre etasje:


