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Fra: Galina Manikova [mailto:galina@online.no]  

Sendt: 2. januar 2018 10:50 

Til:  Advokatene Hjetland og Johansen 

Emne: Re: 16/393-42 Ang eiendom 29/185 i Flakstad 

 

Hei og Godt Nytt År!  

 

Takk for brevet, jeg har også fått en kopi av den fra Hansen tidligere og har studert det litt. 

 

Selv om brevet kunne likegodt vært på kinesisk, forstår jeg det slik at de nå snur sine planer i 

forhold til forslaget til omregulering av strandområdet til friareal? 

 

(I desember har de lagt ut nye og omredigerte versjoner av konklusjoner til Fremtidens fiskevær 

som anbefalte omregulering av stranda til friareal, jeg har sendt deg en kopi av tidligere). 

 

Jeg tror ikke at de gjør denne endringen av sin egen fri vilje, dette er presset frem av 

fylkeskommunen. Vegvesenet har også nektet å betale for en ekspropriasjon. Godt å se at vi ikke 

lever i den ville vesten. 

 

Likevel er jeg skeptisk i forhold til hva som kommer til å skje i praksis. De har tidligere vedtatt en 

ny reguleringsplan for dette område i 2012, men ingen ting har blitt gjennomført eller realisert. Det 

er flere prosjekter som har gått i grus der i havna, folk har tapt store investeringer. Dette er et spill 

for galleriet. 

 

Derfor har jeg ikke annet valg enn å vente og se hva de gjør i praksis? 

 

Hvis du har andre råd eller forslag, håper jeg på å høre fra deg. 

 

Jeg lurer også på om det er noen som helst muligheter for å ta i bruk mine tomter før sommeren? 

Hva er mine rettigheter her? 

 

Jeg har forsøkt flere ganger å engasjere noen til å lage en avkjørsel og planere for en midlertidig 

hytte, men ingen tør gå i mot Dag Walla. Alle håndverkere er avhengig av hans gunst i all tid 

fremover, og han har truet folk med sanksjoner om de stilte opp for meg. Jeg kan ikke eksportere en 

kranbil sørfra. Kommunikasjonen er også veldig vanskelig, da de ikke besvarer henvendelser. 

 

Jeg har heller ingen mulighet til å finne ut når de skal grave for hovedvannledning på min tomt. Jeg 

har bedt en grave entreprenør (Abrahamsen) om å legge frem vann, avløp og strøm til meg i samme 

slengen når de først er der. De skulle har utført dette for 1,5 år siden, men det ser ut som oppgaven 

legges nå ut på anbud på nytt.  

 

Situasjonen er meget vanskelig for meg økonomisk, da jeg ikke kan komme noe videre. Det er 

denne strategien Dag Walle benytter for å få meg til å gi opp. Ser ikke noen hensikt til å bruke mere 

penger på en prosjektering som det ikke blir noe av. Jeg har også fått en ny henvendelse fra 

Alfheim, lederen for Nordbohus, som tidligere har prosjektert sosialboliger på fjellsiden av mint 

tomt etter forespørsel fra Walla. Prosjektet ble skrinlagt etter at de forsto at firma må selv påkoste 

omreguleringen til 250.000 kr. Alfheim ønsket å få kjøpt min tomt og spurt om prisen. 

 

 

mailto:galina@online.no


Jeg har nå innhentet tilbud for den private detaljregulering og arkitekttegninger, som jeg hadde 

brukt til søknaden til Kulturrådet. Totalt er tilbudene på ca 1 million kroner. Jeg regner med at jeg 

kan finne en billigere løsning, hvis dette skal bli aktuelt. Jeg skal uansett ikke bestille dette før den 

kommunale omreguleringen er på plass. Det er også søkt kulturrådet om 200.000 kr. i tilskudd til 

dette, svaret forventes fremdeles. Vedlegger kopier til din orientering. 

 

Mvh, 

Galina Manikova 

 

 

From: Advokatene Hjetland og Johansen <advokat@advokathjetland.no> 

Subject: SV: 16/393-42 Ang eiendom 29/185 i Flakstad 

Date: 4 January 2018 at 15:25:15 CET 

To: Galina Manikova <galina@online.no> 

 

Hei 

  

Godt nytt år. 

  

Hansen skriver bl.a. : «Når det gjelder muligheter for utnyttelse av eiendommen 29/185 på 

Ramberg, så er det gitt beskjed til Galina Manikova som eier at kommunen vil forsøke å avklare 

mulig reguleringsendring iht de ßnsker som er framsatt fra henne é.. . Vi har forsßk ¬ legge inn 

reguleringsendring i områdeplanene. Dette ser ut til å måtte vente til revidering av 

kommuneplanens arealdel.» 

  

Dette er , etter min oppfatning, en positiv tilbakemelding til deg. Kommunen vil forsøke å komme 

deg i møte. Det er bra. Det vil imidlertid ta tid. Det må til en endring i kommuneplanens arealdel.  

  

Jeg forstår din skepsis og usikkerhet. Nå er det imidlertid ikke annet å gjøre enn å vente og se hva 

kommunen gjør. Du spør om du kan ta i bruk dine tomter før sommeren. Så lenge bruken ikke 

medfører søknadspliktige tiltak, kan du ta dem i bruk når som helst. Dersom bruken medfører 

søknadspliktig tiltak, må du søke kommunen først. Da vil kommunen inntil videre forholde seg til 

eksisterende planer. 

  

Jeg tror at Hansen har oppfattet at du er en positiv bidragsyter til Flakstad kommune. 

  

Med hilsen 

Helge Hjetland 

advokat 

Advokatene Hjetland og Johansen 
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From: Rindalshytter <rindalshytter@rindalshytter.no> 

Subject: RINDALSHYTTER 

Date: 29 January 2018 at 07:57:10 CET 

To: "galina@online.no" <galina@online.no> 

 

Hei! 

  

Takker så mye for henvendelsen og interesse for våre hytter. 

  

Nedenunder får du litt informasjon om oss og katalogen digitalt; 

Rindalshytter er Norges eldste hyttebedrift og har bygd hytter i over 50 år. I denne perioden har vi 

etablert grunnlaget for god norsk byggeskikk og håndverk. Soliditet, forutsigbarhet og trygghet for 

deg som kunde er viktig for oss. Vi er medlem av Norsk Laft og har strenge kvalitetskrav til 

tømmeret vi bruker. 

De siste årene har vi tatt noen steg inn i en mer moderne formgivning, dog tuftet på 

god  byggetradisjon. Vi har latt oss inspirere av formen fra uthus, naust, løer, tun, lån og langhus. I 

den forbindelse introduserte vi RETRO, LYSTHUS, SMÅHUS og LANGHUS. Modellene fremstår 

dynamisk, moderne med mye lys/ gjennomlys og luftig. Hyttene oppfattes som lavmælt og glir godt 

inn sammen med naturen. LYSTHUS gir en fantastisk inne/ute følelse og passer stort sett i alle 

omgivelser. Den leveres også i stavlaft. 

  

Kvist var et nytt innslag i fjor. Den holder den tradisjonelle formen i hevd, men er strammet opp 

betydelig. Her har vi satt inn et takvindu som vil gi overlys og  stemning i form av himmel og vær. 

Ellers er den preget av store vinduer og mye lys som mange av våre andre modeller.  Kvist finnes i 

tre størrelser og den minste hytta er også tiltenkt som anneks/utvidelse av hoved hytta. Kvist er lett 

å plassere i forhold til tomtens beskaffenhet. 

  

https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018000187&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&
https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018000187&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&
https://flakstad.kommune.no/
https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2018000012&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&
https://innsyn.lofoten.nu/Flakstad/innsyn/wfdocument.ashx?journalpostid=2018000187&dokid=1342650&versjon=2&variant=P&
https://innsyn.lofoten.nu/Flakstad/innsyn/wfdocument.ashx?journalpostid=2018000187&dokid=1344151&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.lofoten.nu/Flakstad/innsyn/wfdocument.ashx?journalpostid=2018000187&dokid=1344152&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.lofoten.nu/Flakstad/innsyn/wfdocument.ashx?journalpostid=2018000187&dokid=1344153&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.lofoten.nu/Flakstad/innsyn/wfdocument.ashx?journalpostid=2018000187&dokid=1344154&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.lofoten.nu/Flakstad/innsyn/wfdocument.ashx?journalpostid=2018000187&dokid=1344155&versjon=1&variant=A&


I April lanserte vi vår nye hyttemodell som er et resultat av vårt samarbeid med arkitektkontoret 

SNØHETTA. 

  

Vi er mektig stolt av GAPAHUK  som føyer seg  fint  inn i vår filosofi om at det er naturen som 

står i fokus med store vindusflater samtidig som at hytta sørger for ly når en måtte trenge det. 

Skillet mellom ute og inne blir visket bort. 

Arkitektonisk snakker den for seg selv; Legger ved tegningene og one-pager til GAPAHUK 

ovenfor og katalogen her; Gapahuk 

 Byggesettpris på GAPAHUK ;  1 425 000,- 

 Legger ved link til ; RINDALSHYTTEKATALOG  her, sammen med prislisten, har du det alt 

samlet digitalt. 

  

Vi opererer med tre priser, byggesett-råbygg montert-ferdig montert. Ferdig montert er ikke 

nßkkelferdig hytte. Da mangler grav/stßpt plate/el/rßr/kjßkken/bad/ildsted/divéDisse kostnadene 

varierer på alt fra lokasjon av tomt, dens beskaffenhet og kundens egne valg. Se prisliste ovenfor. 

  

Har du tomt? Hvor ligger den? Somregel tar jeg en ringerunde til kundene etter en tid, bare for å bli 

litt mer orientert om hytteprosess, behov og tidsaspekt. 

  

Det er også veldig kjekt om du tar kontakt med meg om du lurer på noe. 

  

Vi har kontorer i Trondheim, Oslo og Rindal. 

Følg oss gjerne på sosiale medier, FB og Instagram. Vi legger stadig ut nye bilder til inspirasjon. 

Ha fine dager! 

Mvh 

Arnfinn Rognmo 

From: Galina Manikova <galina@online.no> 

Subject: Re: Småhus-info 

Date: 29 January 2018 at 10:38:30 CET 

To: Arnfinn Rognmo <arnfinn@rindalshytter.no> 

 

Hei igjen, Arnfinn, 

 

takk for det, men det er en type småhus, som jeg er interessert i, som du ikke har sendt meg hverken 

bilder eller priser for. 

Jeg har sett den i deres småhus katalogen, den er på 24 kvm og med skråtak som heler en vei. 

Grunnflate er på 6 x 4 m ca. 

Har du litt mer informasjon om den? Gjerne bilder og riktige priser? 

Takk! 

 

Mvh, 

Galina Manikova 

 

 

On 29 Jan 2018, at 10:11, Arnfinn Rognmo <arnfinn@rindalshytter.no> wrote: 

 

Hei igjen, Galina. 

  

Ser du vil ha mer informasjon om våre Småhus? De er veldig populære både som annekser i et 

hyttetun men også som hovedhytter for folk som ikke vil  bygge store fritidsboliger. 

  

Legger ved illustrasjoner og bilder av oppførte Småhus 24, samt prisliste og leveringsbeskrivelse i 

egen fil. Legg merke til at prislisten er fra 2016. Byggesettene i Småhus-serien har hatt en 

https://indd.adobe.com/view/ea7fd5b4-7b15-4942-bf6c-805723456afa
https://indd.adobe.com/embed/04841fd2-4309-4400-a404-ed340ca3c901?startpage=1&allowFullscreen=true
mailto:arnfinn@rindalshytter.no


prisøkning på 8% siden 2016. Disse leverer vi som komplette byggesett, ikke nøkkelferdig altså. 

Det innebærer at dere må sørge for oppsettingen sjøl, samt installasjon av vann/avløp og strøm om 

det skal utføres. 

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på, Galina. 

  

Arnfinn Rognmo 

Entusiastisk hytteselger 

  

 

Fra: Galina Manikova [mailto:galina@online.no]  

Sendt: mandag 29. januar 2018 09:08 

Til:  Rindalshytter <rindalshytter@rindalshytter.no> 

Emne: Re: RINDALSHYTTER 

  

Hei, 

  

takk for Gapahuk katalogen. 

Jeg er mest interessert i deres småhus 24. 

Kan dere sende meg litt mere informasjon om disse, med priser og spesifikasjoner? 

Har dere noen flere bilder? 

  

Takk! 

  

Mvh, 

Galina Manikova 

 

From: Galina Manikova <galina@online.no> 

Subject: Re: Flytte en anneks 
Date: 29 January 2018 at 10:39:18 CET 

To: NORD Helikopter <post@nordhelikopter.no> 

 

Takk for en rask tilbakemelding! 

Jeg hadde en mistanke om at jeg drßmmeré 

 

Mvh, 

Galina Manikova 

 

 

On 29 Jan 2018, at 09:57, NORD Helikopter <post@nordhelikopter.no> wrote: 

 

Hei Galina. 

  

Forstår jeg det riktig at dette skal fraktes fra Horten på Østlandet ï til Lofoten? 

I dette tilfellet tror jeg nok dessverre at avstanden er såpass lang og at operasjonen blir såpass 

kompleks at dette ikke vil være mulig. 

  

Magnus Meringdal 

Driftsleder / Operations Manager 

www.nordhelikopter.no       

 

 

Fra: Galina Manikova [mailto:galina@online.no]  

Sendt: 29. januar 2018 09:26 

mailto:galina@online.no
mailto:rindalshytter@rindalshytter.no
mailto:post@nordhelikopter.no
http://www.nordhelikopter.no/
mailto:galina@online.no


Til:  NORD Helikopter <post@nordhelikopter.no> 

Emne: Flytte en anneks 

  

Hei, 

kan dere gi meg en pris for flytting av en hytte fra Horten til Flakstad i Lofoten? 

Vedlegger her et bilde. Den er ca 10 x 2,5 m og 2/2,5 m høy. Vet ikke vekten. 

 

På forhånd takk! 

  

Mvh, 

Galina Manikova 

 

 

mailto:post@nordhelikopter.no


 


