
TT gjorde godt igjen 
- Det er ikke så mange tiltak våre kan nyttiggjøre seg, så dette var midt i 

blinken. Vi opplever at mange blir usikre på gruppa, og ikke vet hvordan de 
skal takle det. Men å få komme ut hit var et kjempefint tiltak. 

Det sa Astrid Resell Nyhaug i lokallaget for NFPU under et vellykka dags-
besøk på Gjevilvasshytta i slutten av oktober 1993. Nærmere 40 brukere og 
ledere fra Bjørndalshagen var TTs gjester på hytta, etter at et besøk på som
meren ikke hadde falt like heldig ut. Da ble en gruppe fra denne institusjonen 
på Oppdal dessverre ikke ønsket velkommen på hytta. 

Så snart styret i Trondhjems Turistforening fikk høre om dette, ble det 
reagert sterkt. Folk fra TT dro til Oppdal, kontaktet Bjørndalshagen og lovet 
beboere og ledere en invitasjon til Gjevilvasshytta med reise og servering 
betalt av turistforeningen. Lørdag 16. oktober fant turen sted. 

- Det er gøy å være i fjellet, og det er gøy å være med på fest. Vi i styret i 
TT er svært glade for at dere er her, sa Sven Kolstad i TT, da han ønsket de 40 
velkommen til bords. 

Med seg til å servere hadde han styremedlemmene Erik Martin Braathen og 
Inger Lian, samt daglig leder, Atie Jacobsen, og Anne Karin Braathen. Leder 
for serveringa var vertinna på Jøldalshytta, Anne Britt Wavold. 

Kolstad sa at han var opptatt av at alle skal komme på Gjevilvasshytta. Han 
hadde lovt brukerne i Bjørndalshagen at de skulle få komme så snart hytta var 
disponibel. Hytta er bygd om litt, så det passet ikke før nå. Men når været ble 
så godt som på denne lørdagen, beklaget ingen at man hadde måttet vente til 
utpå høsten. 

- Jeg synes det er forferdelig at noen skulle være skuffet over å komme hit, 
da jeg hørte om det som skjedde i sommer. Jeg håper vi gjør det godt igjen når 
vi har invitert alle 40 hit, sa Kolstad som også orienterte om de investeringene 
som var gjort på hytta den siste tida. 

- Vi har investert over en million kroner. Det er bygd nytt uthus, og det er 
nå plass til 10 personer på selvbetjening. Man skal ikke vente hotell-standard 
og service her, men velkommen skal alle være. vi har nå en komplett selvbe-
tjeningsrute med Kårvatn, Storiidalen, Gjevilvasshytta, Jøldalshytta og 
TroUheimshytta. Det er sengeklær, men ikke mat her. Det er også bygd nytt 
vindfang. Vi har modernisert kjøkkenet, og bygd ny badstu og dusjer i kjelle
ren. 

Til avisa «OpdalingenH benyttet Kolstad også anledningen til å si noe om 
den tiltenkte bruken av Gjevilvasshytta. - Vi vil gjerne drive hytta slik at opp
dalingene får helgautnyttelsen. Nå står hytta uten daglig ledelse, og vi har 
avertert etter folk. Før har ikke oppdalingene vært flinke til å søke, men er 
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noen på turistforeningsvis interessert i å drive hytta, så er de velkomne til det. 
't)et er to måter å drive hytta på. Den ene er å leie hytta og drive den på egen 
regning. Den andre måten er folk ansatt i TT, som har lønn bare når hytta er 
åpen. Vi er interessert i å komme i kontakt med folk, særlig oppdalinger. Vi 
minner om at det er ei tøff hytte å drive. Den er bygd for fjellfolk, og mye skal 
på plass for å fa driften til å gli, sa Kolstad på en dag med mye folk og mye 
glede på Gjevilvasshytta. 
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