Begravelsesbyra Kampenes

MENY

FAGERNES

Den ramponerte
kjempestolen lot seg
ikke 0kse, da ble det
nye Valdresstoler

NYE VALDRESSTOLER: Kaja Funder Idstad
og Jacob Håvelsrud tar en ka!epause i
stolen som alt er plassert nedenfor
Kampenes begravelsesbyrå.

Av Geir Norling
22. oktober 2020, kl. 20:04



Både Kaja Funder Idstad på
Fagernes camping og Jacob
Håvelsrud på Kampenes
begravelsesbyrå ble irriterte da
den !otte Valdresstolen ble
ramponert i sommer. Nå har
begge kjøpt nye stoler
ANNONSE

DEL

- Uavhengig av hverandre tenkte vi



at Fagernes burde ha de



stolen som jeg har kjøpt stående på

karakteristiske stolene. Jeg ville ha
en plass mot Strandfjorden på

vestsida av Fagernes. Den kom i går og jeg
håper mange kan sette seg i den, ta en
ka!epause og re"etere over livet, sier
Jacob Håvelsrud.
- Jeg hadde tenkt å restaurere den som
ble ødelagt, men den var for ramponert.
Jeg bestilte da en ny som kommer til
våren. Den skal stå på Fagernes camping.
sier Kaja Funder Idstad.
Begge mener at det er på tide at folk ser
at det skjer noe på den siden av Fagernes,
som er til gode for alle som tar en
spasertur.
- Vi har 30 års jubileum i år, og vil gi noe
tilbake til Fagernes. Vi har laget en #n
plass langs turstien. Der kan folk på tur
sitte og få sjelefred, en god samtale og
nyte medbrakt ka!e, sier Jacob Håvelsrud
- Stolen vår blir jo like stor som den som
ble ramponert. Jeg regner med at den vil
bli en like stor attraksjont. Det er jo litt
hyggelig på vise hva Reint Tre i Aurdal får
til. Det er jo en "ott lokal bedrift. Øyvind
Haganæs fortjener all den positive
responsen han kan få sier Kaja Funder
Idstad.

VAKKERT: Stolene inviterer til å sette seg
ned og nyte utsikten.

Lik Avisa Valdres på Facebook
Liker

7,6 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.

Les mer om: Fagernes
Kampenes bedgravelsesbyrå
Fagernes Camping
Se kommentarer

Flere saker

Lars Andre presenterte seg for
kommunestyret: Stor respekt for
ansvaret med drikkevann

Auke Regnskap &
Rådgivning AS
har @ytta inn i 1.
etasje i DnBbygget

Fagernes
Kinarestaurant
har pussa opp
fasaden for over
en million kroner

ANNONSE

Jon Magnus (20),
Sina-Alida (17) og
Amanda (17)
arrangerte
klesbyttedag: –
Moralen er å se
verdien i det man
har

Gikk med et
nødskrik

Kommentarer til denne saken
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