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TIPS OSS!

Månedens beste tips honoreres med gavekort på 1000
kroner. Alle tips honoreres med Flax-lodd. SMS+MMS: ØTIPS til 2005

ØSTLENDINGEN

Eiendom i Løten

Gnr 273, bnr 220, fnr 1057 er solgt for kr 1.800.000 fra
Trygve Ellingsberg og Anita Solhaug til Jan Steinar Marken
(06.03.2014).
Gnr 273, bnr 220, fnr 572 er solgt for kr 750.000 fra
Ragnhild Marken til Katarina Aas og Ole Vidar Krogsæter
(06.03.2014).

Gnr 273, bnr 220, fnr 889 er solgt for kr 1.500.000
fra Jan Berg og Elin Gjelsvik til Torstein Reistadbakk
og Eli Marianne Wilhelmsen (07.03.2014).

(Kilde: Statens kartverk)

HAGEMØBLER: – Kulturarv i
praksis, sier Sjur Harby om de
fargesterke tremøblene.

TREKLØVER: Mari Bryhni (til venstre) og Oddrun Merete R. Sagevik har utvidet både åpningstida og menyen i kafeen på Bøndernes Hus, i
samarbeid med Sjur Harby og Disen Kolonial.
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MALERI: Paul Lillo-Stenberg har
dekorert storsalen på Bøndsen.
Dette bildet er til salgs.

Selskapsdamene og Sjur Harby satser sammen på Bøndernes Hus

Kafé med egen kolonial
Kaffe, kunst, bøker,
middag og møbler;
det meste er til salgs
på Bøndsen i Løten,
der kafeen er utvidet
med Disen Kolonial.

NÆRINGSLIV
MERETE N. NETTELAND

merete.netteland@ostlendingen.no
952 90 786

D

en er nesten ikke til å
kjenne igjen, kafeen på
Bøndernes Hus. Ombygging og et rykende ferskt
samarbeid mellom leietakerne
i huset, Selskapsdamene AS og

EKTE VARE: Ferskt brød og vafler med rømme serveres på en
kjøpmannsdisk som mange løtensokninger vil dra kjensel på.

ULL OG HALM: Mari Bryhni står ikke bare ved grytene på Bøndsen;
hun lager også varme sitteunderlag og tøfler.

Sjur Harby, har gitt lokalet nytt
utseende og innhold. Butikkutsalget omfatter alt fra te og
krydder til såper, både for gulv
og kropp. Her er mye nytt og en
god del brukt og antikk, hage-

hjem, tilføyer Oddrun Merete
R. Sagevik, som driver kafeen
sammen med Mari Bryhni.
– Nå er det enda mer å være
stolt av på Løten, mener Sjur
Harby og roser interiørarkitekt

møbler og tekstilvarer, håndverk i skinn og tre, ost fra Gudbrandsdalen og ferskt brød fra
Bøndsens eget kjøkken.
– Og bøker du kan låne mens
du er her, eller kjøpe med deg

Tone Harr Lind fra Gausdal,
som har bidratt til å skape et
treffsted med tradisjoner.
Nye varer og enda flere ideer
er på veg. – Vi inspirerer hverandre, sier Sagevik.

