
S ol, over 20 grader, bading, toast og 
brus. Alt låg til rette for at opninga 
av Oset Båthamn og Vasskanten 
kafé blei suksessfull. 

Knut og Ligia Hesla har stått for 
utviklinga av staden, og Oset høyfjellshotell 
skal stå for drifta. 

Alle får tilgang til ein plass ved vatnet
Det var mange som hadde tatt turen til 
opninga. Folk kom på syklar og stoppa innom, 
og fleire hadde tatt med solstolar og nøyt ein 
dag ved stranda. Det er ein «beach-club» på 
høgfjellet. 

– Er de fornøgd med fyrste timen? 
– Ja, kjem det kontant frå Gudrun Hesla. 
– Det som er spesielt, og mange kommen-

terer, er at alle no får tilgang til ein slik plass 
nede ved vatnet, seier ho. 

Plassen skal vere tilgjengeleg for dei loka-
le, hyttegjester og hotellgjester, uansett om 
dei vil ha ein dag ved vatnet, eller berre ha det 
som stoppeplass. 

– Det er ei moglegheit for alle innanbygds 
og utabygds folk. Dei kan kome ned til vatnet, 
og berre nyte stemninga, seier Knut Hesla. 

Noko for alle på menyen
På kafeen, som Oset skal drive, var det mykje 
forskjellig på menyen. Her var det moglegheit 
for toast, vaffel, is, øl og brus.

– Det er ein sommaraktivitet som trengst 

her, eit tilskot til Golsfjellet. Det er mykje 
vinteraktivitet her, men på sommaren er det 
ikkje så mykje som trekkjer til seg folk. No blir 
det meir aktivitet, fortel Ligia Hesla. 

Gudrun Hesla legg til at dei ville tilføre noko 
nytt til destinasjonen. 

– Kall det gjerne ein «beach-club», men 

det er eit miljø her kor det har vore stølar, det 
er litt av tanken bak. 

Kafeen skal ha oppe i sommarhalvåret. I 
høgsesong er det oppe kvar dag, og berre i hel-
gane utanom sesong. Dei fortel at det er høve 
til lukka arrangement her òg. Spørsmål om 
bryllaup har dei alt fått. 

Syden på høgfjellet
No kan du reise på strandklubb høgt til fjells. Oset 
båthamn og Vasskanten kafé har opna på Golsfjellet.
Preben Ørpetveit Solberg
ps@hallingdolen.no

Knut Hesla, Ligia Hesla og Gudrun Hesla er fornøgd med opninga. 
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SOMMARPRATEN

JOSTEINS SOMMARGÅTER
Jostein Sandsmark på 
Geilo har laga i gåte 
til kvar avis i sommar.

Me gjekk ein skikkeleg  
omveg, så turen blei tøff  
og tung.

Iselin Haugo
Alder: 32 år
Yrke: Sjukepleiar og fylkestingspolitikar

ARKIVOTO
: SIGN

E FUGLESTEG LUKSEN
GARD

Dagens hint:  
Verb i  
presens

Svar på  
forrige gåte:  
Forestår (Fåret står)

Britt Moen, Turid og Arild Sand er blant dei 
som har tatt turen til vasskanten. Dei sit og nyt 
det fine vêret. Britt Moen har hytte på Golsfjel-
let.

– Dette blir kjempefint
Moen fortel at ho har budd nokre veker på hytta 

denne sommaren, så langt har det ikkje vore noko 
behov for fyring. 

Gjengen frå Hokksund er samde om at kafeen 
og plassen har blitt flott. 

– Dette blir kjempefint, særleg for barnefami-
lien. Spesielt når det er så fint vêr som i dag. Det 
er ikkje sånn kvar dag. 

Turid Sand, Britt Moen og Arild Sand nøyt finvêret ved vasskanten. 

– Kvar i Hallingdal er du helst ein fin som-
mardag?

– Det er heime i hagen min. Eller den 
nye badeplassen langs Elvlangs, den likar 
ungane godt.

– Kvar går årets ferietur?
– Me har kjøpt oss campingvogn. Sta-

vern, Kristiansand og Hunderfossen er 
årets destinasjonar for familien. 

– Kva politikar ville du spandert ein is på, 
og kvifor?

– Ideelt sett Kåre Willoch, han er ein 
bauta og ein fantastisk mann. Men lokalt 
hadde det vorte Stein-Ove Thon. Han får 
meg alltid til å le!

– Kva fyller du tida med i sommar?
– Å oppdage livets små realitetar med 

småungane. Det er fint å sjå sommaren 
gjennom barneauge. 

– Din verste bomtur?
– Det var vel då eg var høggravid og eg 

og mannen min skulle på tur til Såta. Me 
gjekk ein skikkeleg omveg, så turen blei 
tøff og tung. 

– Kva får deg til å gapskratte?
– Det må vere ein god vits.
– Kva er ditt beste sommarminne?
– Eg har fine stølsminnne frå Budalen i 

lag med mor og systra mi. Og no lager eg 
fine minne med min familie. 

– Kva eller kven ville du tatt med deg på 
ei aude øy?

– Mobilen min? Då kan eg ringe når eg 
vil heim att. 

– Kva er det verste nokon kan servere deg 
frå grillen?

– Eg er ein takknemleg sjel å grille til. 
Om nokon andre lagar mat så et eg.

– Kva superkraft skulle du gjerne hatt?
– Eg ville gjerne ha vore usynleg, då 

kunne eg ha vore flue på veggen.
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