
20200730 Utdrag fra hytteboken til gnr. 88 

bnr. 290, Storasundveien 84, 4308 SANDNES 

19940910 «Mandag kveld gjorde i avtale med Sissel Lillegraven som viste oss en 

ny og fin hytte med den utsikten.»  

19950427 Thank you very much for taking us away from our work to enjoy 

Norway that the way we did, sitting out on the terrace in the April sun enjoying 

lamb, waffler and chicks and trying to sing songs. 

19951020 «Tette vegger, ‘heldigvis’». 

Askeonsdag 1996 «Var innom en svipptur før påske,  Gjorde bl.a. avtale med T.S. 

som skal fylle opp rundt hytten. Kurant sa han. (Jaja, der har greie på det.)» 

Annen påskedag 1996 «Nå skal det bli klart for T.S. og hans folk. Det skal bli 

spennende å se hvordan det blir.» 

19960518 «TS’en jobber nå på spreng rundt hytten. Svære kampesteiner og 

andre steiner har hevet nivået foran terrassen, det så svært lovende ut.»  

Påskedag 1996 «Nå skal det bli klart for T.S. og hans folk. Det skal bli 

spennende å se hvordan det blir.» 

Pinsen 1996 «Nå er TS’en ferdig med arbeidet utenfor hytten. Det er blitt 

kjempefint og gudene må vite hvor mange lass de har kjørt.» 

19960623 «Det er en stund til vi kankalle flate utenfor hytten for plen, men det 

skal nok en dag bli fint.» 

19970413 «Vi så hestehov i fyllmassen fra TS’en.» 

19970804 «Thank you for the great time I had i Norway and at your cabin with 

it very nice view.». 

19980321 «Pål var på styremøte i dag hos Magnar Asheim sammen med Leif 

Balle. Ola ønsker å bygge flere hytter, mn det vil belaste kai-området vårt, så nå 

diskuteres strategier i lange baner.» 

19990418 «This afternoon at your cabin, is the jewel in the crown. This is the 

right way to live a life». 

20000603 «3. juni var det dugnad med rydding og buskklipping og flytting av 

Ola-steinen». Etterpå var det møte hos Einar og Berta, og alle var enig i at det 

skulle sendes et brev til Ola slik Pål hadde laget utkast til. Pål fikk også masse 

skryt for sitt ‘research-arbeid’ i forhold til Olas planer.» 



20000610 «Ola-steinen» lå på stien igjen. Og: Ola krysseksaminerer gjester til 

hyttene om hvem de skal besøke, og kommer med ufine kommentarer til dem. 

Det later til at sommerthrilleren er i gang.» 

20010913 «Det er jo en fantastisk flott utsikt fra terrassen deres!». 

20030720 “Tropedager og tropenetter. Gradetokken har vist over 30 °C noen av 

dagene…A og G har for det meste holdt seg i skyggen, men i denne varmen har 

det vært deilig.» 

20050729 «Dere har en utrolig fin hytte på en ufattelig vakker plass. Utsikten 

er bare helt utrolig!.» 

20080316 «For me it was the second time I was invited to your beautiful 

“hytte”». 

20080413 «From several colleagues I have heard many stories about your 

wonderful “hytte” and your warm hospitality.… Thank you for the hospitality at 

your wonderful cabin… Thank you for the nice time, great food and beautiful 

view…Thank you very much for the pleasant visit in your beautiful 

cottage…Thank you for the excellent food and view.» 

20080508 «Thank you so much for your hospitality and the stay at this lovely 

place». 

20080722 «Dette må jo bare være den nydeligste utsikten i Ryfylke.» 

20090929 «Thank you very much for inviting us to you cabin sorrounded by 

beautiful Norwegian nature.» 

20010513 «Stunning view, to say the least». 

 

 


