En moderne perle
i Øygarden

Den moderne hytten er et nytt og frisk innslag på
Rong, fordi den skiller seg såpass mye ut fra resten av
bebyggelsen. Alle vet hvor hytten ligger, derfor er familien
blitt minikjendiser i lokalsamfunnet. Øygarden kommune
har ønsket den nye, ranke fritidsboligen til familien
Tonning/Rong velkommen.
Den svingete veien bukter seg mellom gamle sjarmerende gårdshus og noen
nyere eneboliger. I dette landskapet er fritidsboligen absolutt et nytt og friskt
pust inn i en tradisjonell, men variert bebyggelse. Og når Vestlandet viser seg fra
sin beste side, med heier og knauser som bader i tidlig høstsol, så er det deilig å
ha et hus som nettopp åpner opp for at landskapet, lyset og solen får komme
inn. Store vindusﬂater ut mot havet og en smal vindusrekke mot himmelen gjør
dette til et lyst og trivelig sted å være.
Gammel tomt
Arve Rong har, som navnet tilsier, aner på Rong. For ca ti år siden arvet han
tantens hytte, som ble oppført rundt 1970. I ﬂere år nøt familien somrene her,
men etter hvert trengte hytten en skikkelig oppussing. Etter en liten runde med
arkitekt Børje Sundt Laastad i Sundt arkitekter, viste det seg at til dels store
endringer måtte gjøres med den gamle hytten. Siden familien hadde bestemt
seg for å satse på stedet, tok de sjefsavgjørelsen om å rive den eksisterende
hytten og bygge en helt ny. – Jeg har forlest meg på bolig- og interiørmagasiner,
og var ikke i tvil om at skulle vi bygge nytt, måtte det bli en moderne fritidsbolig
som speiler vår tid, sier Gyri Tonning. Resultatet er de veldig godt fornøyde
med. Gyri, Arve og Anders (9 år) har fått det akkurat slik de ønsket, og har ennå
ikke funnet noe de har lyst å endre på. Familien storkoser seg i den moderne
hytten.
Rask prosess
Det er ikke mer enn vel ett år siden Gyri og Arve satte i gang med planleggingen
av den nye hytten. Arkitekt Laastad begynte med tegninger, og prosessen kom
i gang. – Det gikk kjapt å bygge hytten, ikke minst takket være raske og dyktige
tømrere som gjorde en god jobb for oss. Sogn bygg AS tok seg av jobben. De

konsentrerte seg om jobben på vår hytte i 14 dager, og så hadde de fri en
uke. Det betydde at de 14 dagene de var her og jobbet, så sto de på, og i
uken de var vekke kunne elektrikere og rørlegger komme inn å gjøre sitt, og vi
ﬁkk gjøre nødvendig beisearbeid i ”friperiodene”. For oss fungerte det meget
tilfredsstillende, synes Arve. De kom i gang med byggingen i mars i år, og 1. juli
kunne de tre ﬂytte inn.
Lyst og luftig
– Vi har hatt et tett og godt samarbeid under veis, og har utvekslet ideer og
synspunkt i prosessen. For oss har det vært en lærerik og spennende vei frem
til målet. Det har vært morsomt fordi vi har utvekslet ideer for å komme frem
til det gode resultatet, påpeker Gyri. Den nye hytten er plassert så høyt som
mulig på tomten. Utsikten over øyer og hav vestover er fantastisk. Og kanskje
aller viktigste: de får inn lys og luft i hytten. Fra hoveddøren i glass, ser du
tvers gjennom hele hytten på 19 meter og ut gjennom døren til terrassen i
fronten. Veggene er hvit-beiset, med enkelte mørke innslag. – Arkitekten hadde
opprinnelig et ønske om mørkbeiset panel på veggene, men vi ble enige om
at en lysere hytte var enda mer sommerlig, forteller Gyri. Laastad har valgt
spennende kledning. På den lange smale delen er det brukt oljebehandlet
spileverk med gjærete hjørner utlektet mot svart bakgrunn. Det gir en ﬂott
effekt, som også går igjen i rekkverket på terrassen. Inne i hytten er også
spilene tatt opp som en effekt. Resten er kledd med stående panel, som er i
ferd med å bli beiset hvitt.

Øverst: En moderne fritidsbolig som speiler vår tid.
Til venstre: Fra stuen er det utsikt over øyer og hav vestover.
Over høyre: Spennende detaljer på fasaden.
Over venstre: Arktitekten har lagt til rette for at mye luft og lys kommer inn i hytten.

og preges av vinduer. Med enkle blå lameller som skjermer mot sol og naboer i
den grad man føler behov for det, er dette en lekker og enkel innredning.
Utrolig sommer
Hytten var klar til innﬂytting 1. juli. Debut-sesongen har vært fantastisk. – Vi
hadde mye å gjøre i år, og det har nesten vært for ﬁnt vær til å få ﬁkset alt vi
måtte denne sesongen. Men vi er i gang, og har hatt en utrolig ﬁn sommer
her. Nå bare gleder vi oss til å fyre i ovnen og kose oss inne mens vinden suser
rundt hjørnene.
Avkobling en nødvendighet
– Vi har investert i en god ovn, vinterbygget hytte og topp komfort. Det er så
avslappende og deilig å komme ut hit, at vi helt sikkert vil bruke hytten mye
hele året igjennom. Å senke skuldrene og å komme bort fra jaget og maset
i by’n er sjelebot, mener Arve. Med tiden har de i tankene at det er mulig å
ﬂytte ut i Øygarden. Med et så komfortabelt og godt planlagt sted som dette,
er det fullt mulig å bosette seg på Rong.

Godt utnyttet
Boarealet er på 111 kvadrat, og boden kommer i tillegg. Arkitekt Børje Sundt
Laastad er kjent for å utnytte arealet godt, og det har han også gjort her.
Ikke minst er delingen mellom stue/kjøkken og soveromsarealet smart løst.
En gjennomgående gang deler de to arealene. Den er ﬂiset med skifer og
markerer overgangen mellom arealene. På høyre side av gangen ﬁnner vi tre
soverom med til sammen åtte senger, samt bad, toalett og vaskerom. Mellom
gangen og stuen er det bygget to ”bokser”. Den ene er garderobe, den andre
er delt i to med garderobe på den ene siden og innebygd kjøkken og stekeovn
mot kjøkkensiden. Absolutt en ﬁks løsning. Gulvene er i lys heltre ask, som står
godt til de hvitbeisede veggene som er gjennomgående i hele hytten – også
i taket. Stue- og kjøkkenavdelingen ligger to trinn ned fra det lille gangarealet,

Under: Livet er herlig på en varm trapp
sånn litt utpå høsten. Det er Arve Rong
og Gyri Tonning enige om. Og sønnen
Anders stortrives med livet på landet.

