FINN DIN HYTTETOMT

FJELLBYGDA SKÅBU
Omgitt av gjestmilde fjell med maleriske tun og
grønne enger, setter jakt, fangst og fiske sitt preg
på bygda i dag som i tidligere tider. Bygda ligger
i Nord-Fron og har omtrent 400 fastboende.
Norges høyeste, komplette bygdesamfunn ligger
870 meter over havet og huser over 900 hytter.
I sentrum finner du matvarer, post, restaurant
og kafé, bensinstasjon, og husflidsutsalg med
lokalprodusert mat. Skåbu kirke ligger også
sentralt til i bygda og er vel verd et besøk.
Fjellbygda er et godt utgangspunkt
for opplevelsesturer med bil, sykkel,
til fots eller på ski.

«Fjellbygda Skåbu er ekte norsk
natur på sitt beste, med roen og
stillheten som åpenbarer seg i
Jotunheimens portal.»
Torstein Risdal, TOTO Eiendommer

VÅRE TOMTER I ØYBEKKLIA
Øybekklia ligger 4 km sør for Skåbu sentrum med
75 ubebygde hyttetomter. Det er fra før av oppført
65 hytter på området.
Høystandardtomtene har helårsvei og er tilknyttet
strømnett, vann og avløp. Hytteområdet ligger
vestvendt på 900-950 m.o.h med gode solforhold
hele dagen.
I Øybekklia møter du urørt natur, et yrende dyreliv,
og perfekte turområder sommer som vinter.

«Vi føler oss veldig heldige! Signerte
kjøpskontrakt på hyttemessen i mai
og flyttet nå inn en uke før påske,
godt innenfor budsjett. En meget god
prosess hele veien. »
Hytteeier, Øybekklia

VINTER I SKÅBU
På ski gjennom lun bjørkeskog og opp på
snaufjellet med brede vidder og vakkert syn
mot Huldreheimen og Jotunheimen, slik kan du
oppleve Skåbu en vinterdag. Med sine vennlige og
vakre fjell er Skåbu stedet for deg som er glad i
turskiløping.
Det er snø fra november til midt i april med et
fantastisk mangfold av løyper. Et stort og variert
løypenett er lett tilgjengelig fra flere steder i bygda
og fra Espedalen. Du finner lysløype for klassisk
og skøyting ovenfor Bygdahuset, med utleie av ski,
spark, kjelke og romperacer på Slangen Seter.

Øybekklia har doble skispor
gjennom hyttefeltet, som
strekker seg opp mot Ruten
og helt til Fefor.

SOMMER I SKÅBU
Skåbu har et rikt dyreliv. Rovfuglene og
skogsfuglene er lettest å få øye på, men også
mindre fuglearter er rikt representert.
Det er dagligdags å følge spor etter hare, rev,
rådyr, røyskatt og elg. Ferdes du stille i skogen er
elgen lett å komme innpå mot beiteområdene i
Murudalen.
Fra toppen av Falkefangerfjellet har du utsikt til
fjell og blinkende fjellvann så langt øyet kan se.
Utallige elver, tjern og vann byr på mange
fiskemuligheter for den populære fjellørreten.
Skåbu har flere naturstier som forteller om bygdas
forhistorie fra istiden og fram til vårt århundre.
Her finner du minner om forfedrenes kamp for
tilværelsen, og om deres bruk av naturressursene.

HISTORIEN BAK NAVNET SKÅBU
Skade var en jotunkvinne, datter av Tjatse. Da
hennes far ble drept av æsene, krevde hun bøter.
Hun skulle få lov til å velge seg en mann blant
dem, men hun fikk bare se føttene deres og velge
etter det. Hun så et par vakre føtter og trodde det
var Balder, så hun valgte mannen.
Men det var bare Njord, og med ham levde hun
ikke godt. For Skade ville bo i sitt gamle hjem
Trymheim, mens Njord ville være i Noatun. De ble
enige om at de skulle være ni netter i Trymheim,
og ni netter i Noatun. Men Njord sa etter de første
ni nettene i Trymheim at han var inderlig lei av
fjellet. Ulvens tuting var fæl sammenliknet med
svanens sang. Og med Skade gikk det på samme
vis. Da hun hadde vært ni netter i Noatun, var hun
likeså lei av fugleskrik og sjøens brus, som ikke ga
henne nattero.
Så måtte de da skilles. Skade dro hjem til
Trymheim og gikk på ski og veidet dyr, og derfor
kalles hun skidisen eller skigudinnen. Skade
regnes blant åsynjene, og var en spesiell norsk
gudeskikkelse. Etter henne er Skåbu, Skades bu,
oppkalt. Så sier sagaen.

SKIGUDINNEN SKADE

Av dikter Erik Lie

Menn og kvinners tvekamp setter uavladelig rekord.
Her i nabolaget kjenner gud og hvermann Skade og Njord.
Den yngre Edda kan fortelle om en særskilt form for spenning:
Hun som hadde sans for fjellet. Han som elsket storm og brenning.
Skade, selve skigudinnen, jotnen Tjatses fagre datter,
hvorfor hun av alle kvinner måtte satse, klager atter:
Ve og akk! Den skrumper, Njord! Sitter med snoppen i fjæra?
Jeg går ikke på akkord. En skiløper trives på toppen av væla!

Gravering av Ludvig Bernhard Hansen

Ja, vi bør kan hende følge våre inderligste lengsler
for å lykkes. Men vær obs, så ønskedrømmen ikke fengsler
absolutt og gjør deg dritsur. Det må være lov å drømme
om en silkeføreskitur. Og på ville vover svømme.
Men å anspore sin kjepphest - ja, så til den ville grad
helt på jordet, litt for slepphendt… Jasså, du vil skilles ad
fra din bedre halvdel? Led, for all del ut i vierkaos.
I hine, hårde ville heller ingen frier ha oss.
Skåbu - egentlig Skades bo, som den fordum ble beskrevet
Hvor kjedelig kunne de ha det tro? Uansett var det dumt at de strevet
Hadde de bare lært seg å drøye tia. I nære øyeblikk i Øybekklia
funkler isranunkler og lytter fromt. Deg til ære - skulle det være en hyttetomt?

YRENDE DYRELIV
« En dag hørte jeg noen rare lyder
fra det jeg trodde var TV’n. Men da
jeg gikk ut skjønte jeg at lyden kom
fra en tiur som satt på taket! »
Hytteeier, Øybekklia

Foto Terje Solberg

NYT ROEN HELE ÅRET
« Vi har vært her i 12 år og elsker
Øybekklia. TOTO Eiendommer
verdsetter virkelig hytteeierne.
Det er romslig mellom tomtene
og naturen er bevart. »
Hytteeier, Øybekklia
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Cirka 4 timer
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« Det finnes
virkelig ingen
bedre plass enn
Øybekklia! »
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« Det er stille og
rolig, med et utrolig
turområde. Vi er her
så ofte vi kan. »

Hafjell
Oslo - Skåbu: 260 km
Kjøretid ca.: 3t 15 min

Adresse
Skåbuvegen 2525
2643 Skåbu
Telefon 90 99 06 38 / 90 65 70 92
E-post post@totomt.no

www.totomt.no

Oslo

Hytteeier, Øybekklia
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Lillehammer

« Vi nyter kaffen
ute mens vi lytter
til orrfuglene. »
Hytteeier, Øybekklia

