
–Jeg har hatt flere gode 
salg og det er stor 
interesse. Jeg sitter 
på mange interes-
senter, men det er 
lite hytter tilgjenge-

lig, sier eiendomsmegler Erlend 
Sørlie i Sem & Johnsen.

Ifølge Sørlie har han 150 inter-
essenter på mailingliste. Da listen 
nylig skulle oppdateres ba han de 
som ikke ville ha epost fra ham, 
om å si ifra.

– Av de 150 var det ikke en som 
responderte negativt, sier Sørlie. 

Millioner for hytter uten vann
Og kjøperne er villig til å betale 
godt. Nylig solgte megleren en 
hytte ved Tryvann for 4,5 millio-
ner kroner.

– Det er en enkel hytte uten 
vann og strøm og adkomst. Jeg 
hadde 80 interessenter på den og 
den gikk en million over prisan-

tydning, sier Sørlie som kort tid 
etter solgte en hytte på Ørfiske i 
Nordmarka, en halvtime fra sen-
trum, for 4,25 millioner kroner.

– De hyttene jeg solgte for 2–3 
år siden for to og tre millioner kro-
ner, de går nå for fire og 4,5 mill. 
Jeg synes det har tatt seg opp vel-
dig, sier Sørlie.

Han mener det er tilgjengelig-
heten som gjør hyttene populære.

– Du kan reise opp en torsdag 
kveld og ned til byen igjen fredag 
morgen. Så blir hyttene brukt, i 
stedet for å ha en hytte på Hafjell 
som du bruker kanskje to ganger i 
året. Jeg tror folk med tidsklemme 
har innsett at de får brukt disse 
hyttene mer, sier Sørlie.

8 millioner i Wyller-løypa
Eiendomsmegler Carl P. Sveistrup 
i Privatmegleren forsøker for 
tiden å selge en av industrikonser-
net ABBs firmahytter. Den ligger 
midt i slalåmbakken på Tryvann, 
ti minutter fra Røa-krysset, og har 
fått en prisantydning på åtte mil-
lioner kroner. 

– Denne eiendommen ligger i 
en høy prisklasse, fordi den er stor 
og innholdsrik, har bra standard 
og ligger midt i Wyllerløypa, sier 
Sveistrup og viser til at den er 
totalrenovert med blant annet 
nytt bad. I tillegg har den 14 mål 
tomt, men ikke helårsvei. Rundt 
ti stykker var innom den første 

visningen, men det er foreløpig 
ikke kommet bud. 

Han tror både firmaer, stiftelser 
og private kan være i markedet for 
denne type hytte, men viser til at 
3-3,5 millioner kroner er et mer 
normalt prisnivå for markahytter 
med god standard i den grad man 
kan snakke om et normalnivå. 
Sveistrup viser til at det er vanske-
lig å sammenligne hyttene etter-
som det kun har vært omsatt 16 
stykker i Oslomarka de siste fem 
årene. 

– Det er veldig mange som 
ønsker seg en fritidseiendom som 
ligger 25 minutter hjemmefra som 
de kan bruke hver helg. Det er den 
store fordelen, sier Sveistrup. 

Markatraverne
Tar man med hele Nordmarka 
med Romeriksåsene og Kroksko-
gen på Ringerike, blir det noe flere 
omsetninger av markahyt-
ter. Også i de nordligste delene av 
Nordmarka merker eiendomsme-
glerne god interesse fra Oslo-folk 
som vil ha hytte nær hjemmet. 
Daglig leder Jesper Holte Brørby i 

Brørby Eiendomsmegling er godt 
fornøyd med over tusen visninger 
om dagen på finn.no for en hytte 
på Ringkollen til 1,6 millioner kro-
ner.

– Sammenlignet med Bergens-
markedet er det veldig bra, sier 
Brørby som nylig flyttet hjem etter 
flere år i Bergen. Hytta har hver-
ken innlagt strøm eller vann og 
ligger 750 meter fra nærmeste par-
keringsplass, men har et omfat-
tende løypenettverk rett utenfor 
døren.

– Vi selger stadig fritidsboliger 
på Ringkollen. Der ser vi at vi kan 
oppnå høye priser på hytter med 
bilvei helt frem som har de fasili-

tetene folk ønsker. Du har strøm 
og du har vann og det er litt stør-
relse på hyttene, sier eiendoms-
megler Martin Molandsveen i 
Eiendomsmegler 1 på Hønefoss. 
Han viser til at det er strenge are-
alrestriksjoner på markahyttene, 
og at man dermed er prisgitt area-
let på hytta man kjøper. En stadig 
økende interesse for sykling og 
skigåing gjør at flere trekkes mot 
marka mener Molandsveen. 

– Ski og sykkel er jo veldig i vin-
den nå. Folk sykler Birken på som-
meren og går Birken på vinteren, 
sier han. I øyeblikket har han en 
enkel hytte på Krokskogen til salgs 
for 850.000 kroner. 

– Denne type hytte er gjerne for 
folk som er glad i marka, de vi kal-
ler «markatravere» som ikke nød-
vendigvis er avhengig av bilvei 
helt frem eller innlagt vann og 
strøm. De enklere hyttene i en 
prisklasse der flere har råd, går 
unna, men det er viktig å treffe på 
pris, ellers blir de liggende. Folk er 
veldig prisbevisste, sier han. 

ingrid.bjorklund@dn.no

EIENDOM
Ingrid Bjørklund
Oslo

Eiendomsmegler Erlend 
Sørlie har 150 interessenter 
som ønsker seg hytte en 
halvtime hjemmefra. 
Meglere melder om økende 
interesse for hyttene i marka.

Jakter 
marka-
hytter

Eiendomsmegler Erlend 
Sørlie i Sem & Johnsen.

De hyttene jeg 
solgte for 2–3 år 
siden for to og tre 
millioner kroner, de 
går nå for fire og 4,5 
mill
Erlend Sørlie, eiendomsmegler
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Mange drømmer om hytte i 
Marka. Denne hytta ved Ørfiske 
ble nylig solgt til prisantydning 
på 4,25 millioner kroner. Foto: 
Studio Oslo/ Sem & Johnsen

Mange ønsket seg hytta på Ørfiske i Nordmarka. Foto: Sem & Johnsen

Eieren av denne hytta på Krokskogen uten vann og strøm har antydet 
en pris på 1,6 millioner kroner. Foto: Morten Normann Larsen

Hytta med delvis utsyn over Damtjern på Krokskogen ble solgt for 
830.000, 30.000 over prisantydning. Den har hverken vann eller strøm 
og det er 10 minutter å gå fra parkering.Foto: Eiendomsmegler 1
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Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med 
utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, 
skaperglede og tro på seg selv. UE er en brobygger som bidrar til at utdanning og arbeids- og 
næringsliv jobber sammen. UE skal som brobygger bidra til å videreføre og styrke satsingen 
på entreprenørskap i utdanning i Norge i omfang og kvalitet. Organisasjonen består av et 
nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Organisasjonen har om lag 100 
ansatte på landsbasis. Les mer på www.ue.no.

Administrerende direktør
Vår nye administrerende direktør må ha et brennende engasjement for, og ønske om,  
å inspirere unge til å tenke nytt, skape verdier og ta et helthetlig samfunnsansvar. Du vil 
gjennom din posisjon ha et overordnet ansvar for økonomi, de pedagogiske programmene  
og for organisasjonens strategiarbeid. Videre vil du være ansvarlig for kontakten med fylkes- 
foreningene, sentrale myndigheter, nasjonale partnere og det internasjonale nettverket. 
Se www.visindi.no for mer informasjon om stillingen.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Jannike 
Haneborg, tlf. 971 11 190 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. 
Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor 
oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest via ”Stillinger” på 
www.visindi.no.

– kloke ledervalg


