
SPAR
68.800,-

SPAR
61.600,-

SPAR
80.900,-

SPAR
80.900,-

*Veil. Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  CO2 111-131. Forbruk blandet kjøring fra 0,42-0,57l

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

Nye Vitara 4x4 fra Suzuki kan være årets største bilsensasjon. En ultramoderne bil med innovasjoner som LED 
hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer som f.eks. Radar Brake Support som standard. Nye 
Vitara er en miljø- og avgiftsvinner med lavt forbruk og lave CO2- og NOx-utslipp. Suzukis nye overlegne Allgrip 

automatgir. Etter sin introduksjon i Norge i 1989 er Vitara-navnet kjent som en av SUV-segmentets pionerer. Vitara 

design. Den helt nye Vitara bringer Suzukis arv videre og er som skapt for norske forhold.
Vitara 4x4 fra 299.900,-  Automatgir + 15.000,-

Best i Test!
VG 23. april 2021

S-cross SUV 4x4 Hybrid fra 389.900,-
SAFETECH PAKKE VERDI 87.000,- BETAL 20.000,- SPAR 67.000,-

Leasing: 2.888,-
inkl mva pr mnd*

1 mnd GRATIS forsikring ved kjøp av ny Suzuki   *Leasing eksempel: ACROSS SUV 4x4 PLUGIN HYBRID. inkl Vinterhjul, Metallik 

lakk og First Edition pakke. Privatleasing 36mn/30.000 km. Forskudd 95.000,- Rente 6,45 %. Etablering 5363,- Månedsgebyr 95,- Totalpris 280.290,-. Inkl frakt sør for Trondheim. 

Across SUV 4x4 Plug-in Hybrid fra 574.900,-
FIRST EDITION PAKKE VERDI 45.000,- BETAL 0,- SPAR 45.000,-

Leasing: 4.998,-
inkl mva pr mnd*

Vitara SUV 4x4 FullHybrid fra 399.900,-
SAFETECH PAKKE VERDI 75.950,- BETAL 20.000,- SPAR 55.950,-

Leasing: 2.788,-
inkl mva pr mnd*

Best i Test!
VG 23. april 2021

SISTE SJANSE! Store avgiftsøkninger fra nyttår.

KJØP FØR AVGIFTSØKNING
Vi leverer ny bil på under 24 timer, med 4x4 inkl i prisen!

ROMJULSFESTTIMERS
LEVERING
*Så langt 

lageret rekker

Vi serverer 

kaffe og kaker

SPAR
68.800,-

SPAR
61.600,-

SPAR
80.900,-

SPAR
80.900,-

*Veil. Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  CO2 111-131. Forbruk blandet kjøring fra 0,42-0,57l

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

Nye Vitara 4x4 fra Suzuki kan være årets største bilsensasjon. En ultramoderne bil med innovasjoner som LED 
hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer som f.eks. Radar Brake Support som standard. Nye 
Vitara er en miljø- og avgiftsvinner med lavt forbruk og lave CO2- og NOx-utslipp. Suzukis nye overlegne Allgrip 

automatgir. Etter sin introduksjon i Norge i 1989 er Vitara-navnet kjent som en av SUV-segmentets pionerer. Vitara 

design. Den helt nye Vitara bringer Suzukis arv videre og er som skapt for norske forhold.
Vitara 4x4 fra 299.900,-  Automatgir + 15.000,-

Best i Test!
VG 23. april 2021

Best i Test!
VG 23. april 2021

SISTE SJANSE! Store avgiftsøkninger fra nyttår.

KJØP FØR AVGIFTSØKNING
Vi leverer ny bil på under 24 timer, med 4x4 inkl i prisen!

ROMJULSFESTTIMERS
LEVERING
*Så langt 

lageret rekker

Vi serverer

kaffe og kaker

SPAR
68.800,-

SPAR
61.600,-

SPAR
80.900,-

SPAR
80.900,-

*Veil. Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  CO2 111-131. Forbruk blandet kjøring fra 0,42-0,57l

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

Nye Vitara 4x4 fra Suzuki kan være årets største bilsensasjon. En ultramoderne bil med innovasjoner som LED 
hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer som f.eks. Radar Brake Support som standard. Nye 
Vitara er en miljø- og avgiftsvinner med lavt forbruk og lave CO2- og NOx-utslipp. Suzukis nye overlegne Allgrip 

automatgir. Etter sin introduksjon i Norge i 1989 er Vitara-navnet kjent som en av SUV-segmentets pionerer. Vitara 

design. Den helt nye Vitara bringer Suzukis arv videre og er som skapt for norske forhold.
Vitara 4x4 fra 299.900,-  Automatgir + 15.000,-

Best i Test!
VG 23. april 2021

S-cross SUV 4x4 Hybrid fra 389.900,-
SAFETECH PAKKE VERDI 87.000,- BETAL 20.000,- SPAR 67.000,-

Leasing: 2.888,-
inkl mva pr mnd*

1 mnd GRATIS forsikring ved kjøp av ny Suzuki   *Leasing eksempel: ACROSS SUV 4x4 PLUGIN HYBRID. inkl Vinterhjul, Metallik 

lakk og First Edition pakke. Privatleasing 36mn/30.000 km. Forskudd 95.000,- Rente 6,45 %. Etablering 5363,- Månedsgebyr 95,- Totalpris 280.290,-. Inkl frakt sør for Trondheim. 

Across SUV 4x4 Plug-in Hybrid fra 574.900,-
FIRST EDITION PAKKE VERDI 45.000,- BETAL 0,- SPAR 45.000,-

Leasing: 4.998,-
inkl mva pr mnd*

Vitara SUV 4x4 FullHybrid fra 399.900,-
SAFETECH PAKKE VERDI 75.950,- BETAL 20.000,- SPAR 55.950,-

Leasing: 2.788,-
inkl mva pr mnd*

Best i Test!
VG 23. april 2021

Vi leverer ny bil på under 24 timer,
med 4x4 inkl i prisen!

KJØP FØR AVGIFTSØKNING
     Store avgiftsøkninger foreslått i statsbudsjettet for 2023

TIMERS
LEVERING
*Så langt 

lageret rekker

Leasing: 4.998,-
inkl mva pr mnd*

Leasing: 2.888 ,-
inkl mva pr mnd*

Leasing: 2.788,-
inkl mva pr mnd*

Jevnakervegen 21, 2870 Dokka
Telefon: 61 11 17 00
www.dokkabilco.no  
post@dokkabilco.no

Across SUV 4x4 Plug-in Hybrid fra 583.800,-
FIRST EDITION PAKKE VERDI 45.000,- BETAL 0,- SPAR 45.000,-

S-cross SUV 4x4 Hybrid fra 397.800,-
SAFETECH PAKKE VERDI 87.000,- BETAL 20.000,- SPAR 67.000,-

Vitara SUV 4x4 FullHybrid fra 408.800,-
SAFETECH PAKKE VERDI 79.950,- BETAL 20.000,- SPAR 55.950,-
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Da Hovi-brødrene 
markerte åpningen av 
den nye seksseters 
ekspressheisen, 
syntes de det var på 
tide at deres mor fikk 
sin hedersplass.
Ingvar Skattebu
ingvar.skattebu@oa.no

Det ble skrevet et stykke Beito-
stølen-historie tirsdag da nyin-
vesteringen til 50 millioner, en 
seksseters stolheis fra italien-
ske Leitner, ble startet opp og 
sendte de første skituristene 
opp til toppen av den nye Biti-
horn-ekspressen. Flere hundre 
var møtt fram for å se og prøve 
heisen.

Stol nummer en
Midt i flokken sto Berit Diese-
rud, mor til Atle og Bjørnar 
Hovi. 

– Pappa, Steinar Hovi, fikk 
mye blest og publisitet. Han var 
den visjonære av oss. Men 
mamma har alltid stått på og 
jobbet hardt for oss alle, så det 
var sannelig hennes tur til å få 
oppmerksomhet, sier Atle 
Hovi.

Steinar Hovi døde i 2013.

Derfor heter stol nummer en 
av 48 nettopp Berit-stolen. Den 
skiller seg også ut med rosa far-
ge. 

På jomfruturen hadde Berit 
Dieserud med seg barnebarna 
Sofia Hovi (8), Emma Hovi (13) 
og Fredrikke Jeppson-Hovi 
(19).

I tillegg ble Aud Flatlandsmo 
fra selskapet Taubane Teknikk 
med i den første turen til topps. 
Taubane Teknikk har vært den 
norske leverandøren av heisen. 

nødvendig oppfølging
Den nye heisen erstatter en tre-
seters stolheis som selskapet 
Doppelmayr leverte i 1986. 
Denne var etter hvert utdatert 
på grunn av lav hastighet og an-
dre begrensninger. Derfor har 
inntil nå 80 prosent av trafik-
ken i heisene gått på Ola-ek-
spressen, som også er en seks-
seters Leitner heis.

– Denne nye heisen vår er 
samme type, men med mer 
komfortable seter. I tillegg gir 
den tilgang på noe brattere bak-
ker. Derfor tror vi at trafikken 
vil spre seg mer i området, sier 
Atle Hovi.

Heretter blir trolig Ola-bakke-
ne mer for skiskolene, de min-
ste og andre som søker de grøn-

ne bakkene. Så bli den nye Biti-
horn-ekspressen mer i klasse 
blå løyper.

Fornyet varmestue
Samtidig med byggingen av de 
nye stolheisen er varmestua 
Aasgaard midt oppe i bakkene 
renovert.

– Som et grønt tiltak har vi 
fraktet opp brukte sofaer fra lei-
lighetene på Bergo Hotel og satt 

opp som en erstatning for tre-
benkene som før sto i Aasgaard, 
sier Hovi.

– Det gir en annen komfort. 
Nå kan vi by fram 75 gode sitte-
plasser for skifolk som vil ha en 
pause. 

Atle Hovi sier at det var nød-
vendig å øke heiskapasiteten. 
Trafikken på Beitostølen har 
økt, antallet hytter øker. Nye 
leiligheter i sentrum krever 

også mer av heistilbudet.
– Det kommer bare mer og 

mer folk. Vi kan ikke basere oss 
på at folk som kjøper seg 
dagskort skal stå i kø. Men nå 
skal det gå unna. De forrige 
stolheisen brukte åtte og et 
halvt minutt opp og fraktet tre i 
hver stol. Nå bruker heisen to 
minutt og tjuefem sekund opp, 
og tar seks personer i hver stol. 
Det er noe helt annet, sier Hovi. 

■ Åpnet ny skiheis til 50 millioner:

Mor fikk jomfruturen

FØrSte KVinner Ut: På jomfruturen hadde Berit Dieserud (75) med seg barnebarna Sofia Hovi (8), 
Emma Hovi (13) og Fredrikke Jeppson-Hovi (19). Til høyre Aud Flatlandsmo fra selskapet Taubaneteknikk.
 FOtO: inGVar SKattebU


