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Koia blei satt opp i 1978 av Bjørn Linskov, etter en muntlig overenskomst med daværende 
grunneier, Trygve Tveten på Eiksetra.  
Bjørn hadde vokst opp på Kønnerudplassen oppe i bakken ovafor koia. Han hogg 
tømmeret og sagde materialene sjøl på saga på Eiksetra, snekra bua sammen, satte drag 
og hjul under, og kjørte den bort til tomta med en dumper. 
Året etter blei sove-alkoven "hekta på". 
 
Morten Bille og to kamerater (Roald Berget og Trond Berget) kjøpte koia i lag i 1982, som ei 
flyttbar brakke, og beholdt det gode forholdet til grunneieren i Eiksetra.  
Bille og kameratenes familier hadde mange flotte år ved Garsjø. I alle disse åra kunne de 
kjøre til døra, ro og fiske i Garsjø og hogge ved i Eiksetras skog. 
 
Tidlig på 2000-tallet blei Eiksetra solgt til Lier kommune, og grunnen som koia sto på, fulgte 
med på kjøpet. I 2006 ønsket kommunen å overta koia. Eiene fikk igjen det de hadde betalt 
for den. Det var en real handel, syntes de. (Alternativene var få, men de var faktisk inne på 
tanken om å donere koia til turistforeningen den gangen.) 
 
Siden ble den stående nærmest ubrukt og til nedfalls, og kameratene syntes det var gledelig 
at DNT Drammen og Omland rustet opp stedet. 
 

I 2014 fikk DNT Drammen og Omegn tilbud av Lier kommune om å overta koia, samt drifte 
og vedlikeholde den som en DNT-hytte. Dette såfremt en søknad om lovlighet ble godkjent. 
Det ble den, og avtale ble inngått.  
 
Restaureringsarbeidet ble startet av en ivrig dugnadsgjeng. Hytta var i en slik tilstand at det 
var nødvendig å starte arbeider så fort som mulig.  
Taket tok inn vann, og for at ikke situasjonen skulle forverres, ble arbeid med dette 
igangsatt. Det viste seg fort at tilstanden var litt verre enn først antatt. Etter at det ble lagt 
nytt tak så det lysere ut.  
Det ble satt inn nytt kjøkken og gassdrevet stekeovn.   
Det er 6 sengeplasser, og hele koia må leies i ett. Dette ble ei koselig koie. 
 
Det er 500 meter å gå fra parkeringsplassen ved Solvang og bort til koia.  
 
På Lierdagene 2015 var DNTD så heldige å få 15 000.- kr av Lierstøtten som ble benyttet til å 
gjøre uteområdet godt egnet for barn. Det er også satt opp en gapahuk ved hytta. 
 
Hytta ble innviet i 2016. 
 


