Lever ut villmarks drømmen
Midt i det beste hytteområdet på Mylla er
Vegard Eriksen vokst opp. Tidligere var dette
en plass med mange fastboende, men nå er
det nesten ikke fastboende igjen. Det som gjør
området så attraktivt er de flotte turmulighetene sammen med kort vei fra hovedstaden (1
times kjøring)
Her fisket han sine første fisker og etter hvert
som jakt interessen tok over så ble han en meget ivrig jeger etter hare og skogsfugl. Vegard
hadde også noen år som pelsjeger på heltid på
begynnelsen av 90 tallet. Vegard forteller at
en pelsjeger i våre dager er noe man lever for
og ikke av. Morsomt er det uansett og prøve å
få noe til å gå i fellene på vintertid og i tillegg
er det utmerket viltpleie da måren tar en del
skogsfugl og hare.
Vegard er en hyppig hyttebruker da mange av
hans reisemål til Canada og Sibir kun har enkle
hytter med vedovn til innkvartering til de som
skal jakte.
Enkle turer som Vegard anbefaler er.
Svarttjernshøgda og Kollern,
Disse to topper har en fantastisk utsikt og gir
flotte fotomuligheter. 5 km fra Mylla på Grua
så finner vi Nystergruvene som det er mulig å
bli med på guidede turer sommerstid.
På Mylla har man også startet Mylla løypeforening som tilrettelegger og lager skiløyper
i nærområdet til Mylla. Les mer på: www.
mylla-løypeforening.no
Dette er i tillegg til Skiforeningen som preparerer løyper i hele Nordmarka fra Mylla til Oslo.
En tur som er veldig populær er og ta tog eller
buss fra Oslo til Grua også sykle eller gå på ski
hjem til Oslo. Noen velger også å ta vannveien
med kano sommerstid, men da bør man legge
inn minst en overnatting da kanoen må trilles
mellom vannene.

Alle Vegards reisemål kan man lese mere om
på www.mylla.no
Om Vegard personlig og bilder fra Nordmarka
så gå inn på www.jaktgal.no

Vi tilbyr rundvask
av hytter og hus
i hele Oppland
Vi utfører:
■ Rundvask
■ Vinduspuss
■ Tepperens
■ Møbelrens
■ Maling
■ Snømåking
■ Alt innen gulvbehandling,
eks. polish og oljing.

Gema rengjøringsbyrå
Myllavegen 127, 2742 Grua
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