Det nye selskapet
skal bli et kraftsenter for utviklingen
av området..

SAMARBEIDER: Ivar Tollefsen og Arne
Pålgardhaugen går sammen om utvikling av
skiheiser og eiendom på Geilo gjennom
selskapet Geilo Holding AS.

- Nick Tollefsen

Fredensborg AS og Kikut Eiendom AS

samler Geilo til ett rike!
G

eilo som vinterdestinasjon hadde sin virkelige storhetstid på 70, 80 og 90 tallet. Det har
vært utfordringer med mange eierkonstellasjoner
for skiheiser og grunnareal, og vi er svært fornøyde
med at Fredensborg og Kikut Eiendom nå samler
kreftene og muliggjør en enhetlig samling av Geilo som destinasjon, sier ordfører Petter Rukke.

M

ed sin plassering tett opp til høyfjellet, har Geilo de
aller beste forutsetninger for turistnæring både
vinter og sommer. Tettstedet er en av destinasjonene i
Skandinavia med størst potensiale. Det er skiheiser på
begge sider av et hyggelig sentrum, rikt utvalg av butikker og restauranter, og stor overnattingskapasitet med
flere tradisjonsrike hoteller. Området har godt med snø,
jernbane og besøkende fra både øst og vest i landet.

G

jennom oppkjøpet av Geilo Holiday/Geilo skisenter, samles utvikling av eiendom, næring og heiser
i Geilo Holding AS, som eies 50/50 av Fredensborg AS
og Kikut Eiendom AS. Alle heisene unntatt SlaattaTekst: Arne Hurlen

heisene blir dermed eid av ett selskap. Det nye selskapet kontrollerer også betydelige arealer på Kikut,
Vestlia, Havsdalen og Geilohovda/Geilosiden, som nå
skal videreforedles og utvikles. Samarbeidet gir en etterlengtet mulighet for langsiktig helhetsplanlegging.
- Dette er både viktig og riktig for Geilo, sier ordfører Rukke. Kanskje noe av det største som har skjedd i Hol kommune. Vi har stor tillit til begge eierne, og er glade for deres
evighetsperspektiv og ektefølte engasjement.

B

ertel O. Steen med familie og familien Lorentzen, selger seg nå ut av Geilo Skisenter. Lorentzen forsetter
sitt eierskap i Geilolia Hyttetun og Geilolia Ferieleiligheter.

- Det er vemodig å selge aksjene i skiheisene etter at våre
familier har vært eiere av heiser på Geilo i flere tiår, sier
de i en felles uttalelse. Men her må man sette egne følelser
til side, og se på hva som er det beste for Geilo. Å få samlet eierskapet av heisene muliggjør å få ut det store potensialet. Vi kommer til å være positive bidragsytere fra
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denne sjarmerende fjellandsbyen i hjertet av
Sør-Norge er mulighetene uendelige for aktiviteter med og uten ski på beina. For næringslivet, er
turismen og eiere av fritidseiendom avgjørende.
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sidelinjen, og kommer fortsatt til å bruke mye tid på Geilo.

I

- Vi er stolte, glade og takknemlige for å kunne ta grep
om en helhetlig destinasjons- og reiselivsutvikling av
Geilo, sier Arne Pålgardhaugen. Det er viktig for oss å
foredle og bygge videre på eksisterende næringsliv og
infrastruktur, og inkludere innbyggere og hytteeiere.

rne har over mange år utviklet Kikut til å bli blant de
ledende områdene for fritidseiendom i Norge. Han
legger ikke skjul på at dette betyr mye for ham personlig.
- Som Geilogutt har det i alle år vært en drøm å samle kreftene på Geilo, for eiendom og spesielt for heis. Nå realiseres
det. Det er nesten så jeg må klype meg i armen over at jeg
får være med på denne reisen.

amilien Tollefsen har dype røtter på Geilo, både Ivar og sønnen Nick har vokst
opp og tilbrakt utallige ferier i fjellandsbyen.

- Det er allerede mye kompetanse og bredt engasjement
på Geilo, sier Nick. Og vi trenger mer av det. Det nye selskapet skal bli et kraftsenter for utviklingen av området.
Alt vi gjør, vil ha betydning for lokalsamfunnet, og vi har et
genuint ønske om å levere positivt til kommunen, omgivelsene og samfunnet. Arne Pålgardhaugen blir primus motor. Han har vist gjennomføringsevne og stayeregenskaper
over flere tiår på Geilo, og han har stor tillit lokalt.
den perioden denne prosessen har foregått har Håvard
Staff Brenno spilt en betydelig rolle. Håvard, som har
sin oppvekst på Gol i Hallingdal, har i dag ansvaret for utleie og marked av Fredensborg sine leiligheter i Norge og
Danmark. Sammen med Nick Tollefsen vil også Håvard
være en aktiv representant for å ivareta eierskapet til
Fredensborg på Geilo.

