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STOR JOBB: – Vi er fullstendig klar over at mye må gjøres med Spåtind, men dette er noe vi har ønsket oss i mange år, forklarer Maj Elin Storeide.ARKIVBILDE

Spåtind gjenoppstår

NORD-TORPA : Ny

eier av Spåtind, lege
Maj Elin Storeide fra
Oslo, tar sammen
med sin forlovede,
seiler Fredrik Lööf og
deres tre barn et
kvantesprang til
hotelleiere i Torpa.
Arne Næss

For to millioner kroner har hun
fått et helt høyfjellshotell med 84
rom og 167 senger, etter at Gjøvik tingrett har stadfestet kjøpet
på to millioner kroner.
– Hva skal dere med et slikt
sted?
– Vi har i flere år vært på utkikk etter et slikt sted og vurdert
områder som Hemsedal og Gol.
Når så denne muligheten dukket
opp, har vi hatt gjennomtenkte
drøftinger og funnet ut at dette er
noe vi virkelig vil, forklarer Maj
Elin Storeide.

Nytt liv

Mannen Fredrik Lööf (42) er
kanskje Sveriges mest kjente
seiler med fem OL-deltakelser
og to bronsemedaljer i 2000 og
2008. Nå vil OL i London nok
bli hans siste, ifølge Maj Elin. I
svenske medier går det klart fram
at Fredrik ønsker å avslutte OLkarrieren med en gullmedalje.
For nå vil hele familien satse på
et helt nytt liv i vakre omgivelser
ved Spåtind.
– Jeg har alltid vært svært glad

ALPINT: Familien Lööf/Storeide trives svært godt i fjellet og i alpinløyper. Ved Spåtind ligger løypene rett utenfor døra.

i fjellet. I flere år holdt jeg til i
Hemsedal hvor jeg blant annet
etablerte Norske Opplevelser.
Nå har jeg også solgt legepraksisen i Oslo, så nå satser vi alt
på hotelldrift. Allerede om 14
dager tar vi med det første flyttelasset oppover. Men realistisk
sett regner vi med å måtte bruke
vår, sommer og høst før vi er der
at vi kan åpne dørene på nytt. Vi
har satt oss en dato, 1. desember.
Vi er fullt klar over at det er mye
som må gjøres før vi kan ta imot
gjester. Dessuten ønsker vi at stedet er ordentlig presentabelt når
vi åpner.

Oppvekstvilkår

– Men blir det ikke en stor overgang for hele familien? Det blir
langt til sjøen for Fredrik og stor
forandring for barna fra Oslogryta til Spåtind med relativt
langt mellom husene?

– Som sagt, dette er noe vi
har ønsket oss lenge. Dessuten
mener vi et slikt sted er et flott
sted å vokse opp for barna våre,
Filipa på syv, Max Olav på seks
og minstemann Victor på to. Vi
har allerede besøkt såvel skolen
som barnehagen og fått et godt
inntrykk. Selvsagt innebærer
dette et stort karriereskifte for oss
begge. Vi kaster oss ut i noe helt
nytt og starter med helt blanke
ark. Vi ser at man må bygge stein
på stein, men etter å ha vært der
oppe ved flere anledninger, er vi
overbevist om at det er dette vi
vil, avslutter Maj Elin som opprinnelig er vestlending.

Lang prosess

Spåtind ble slått konkurs høsten
2010. I april i fjor ble hotellet lagt
ut for salg. Gjennom sommeren
ble det gjennomført flere visninger, og noen interessenter meldte

FULL FART: Familien Lööf/Storeide i farta. Pappa Fredrik, mamma Maj
Elin og barna Filipa (t.v.), Max Olav (i midten) og sjarmtrollet Victor
inntar nå Spåtind Høyfjellshotell. 
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seg. Første prisforlangende var
11,2 millioner kroner, men det
var en pris «alle» egentlig forsto
ikke var realistisk. Prisen ble raskt
halvert til seks millioner, men heller ikke nå ble det napp for selger,
advokatkontoret G. Kalsnes ved
advokat Jens-Petter Nygaard.

Inn mot juletider i fjor løsnet det imidlertid da panthaver
Nordea aksepterte et bud på to
millioner, fra Maj Elin Storeide.
Nå er altså budet stadfestet av
Gjøvik tingrett.

