Markastua Gupu gård søker nye drivere av kaféen
Tidlig på 1900 tallet startet Gupu-slekta å invitere inn turfolk i marka på kaffe og vafler.
Med årene har markastua Gupu utviklet seg til et svært populært turmål for natur- og
friluftsinteresserte. Vegard Peikli og hans familie som er 9. og 10. generasjon på Gupu
planlegger å igjen åpne den sjarmerende markastua for servering av kaffe, bakevarer og
andre godsaker etter at den har vært stengt et års tid.
Er du glad i å jobbe med mennesker og har lyst til å bidra til turglede i den sjarmerende
markastua? Gupu gård søker nå etter nye drivere av kaféen!

Hva innebærer det å drive markastua?
I likhet med de foregående årene planlegges det at kafébygningen leies ut i sin helhet til
det nye vertskapet. Første etasje består av kjøkken og kafélokale, mens andre etasje
inneholder privat kjøkken, tre soverom, stue, bad og toalett.
Dersom vertskapet ikke selv ønsker å bo i leiligheten er vi åpne for å se på muligheten
for å benytte leiligheten til overnatting for gjester.
Gupu har tradisjonelt vært åpen de fleste helger og helligdager samt romjul, vinterferie,
høstferie og i påsken. I juli har Gupu vært stengt. Det har også periodevis vært åpent for
gjester enkelte dager i midt-uken, men dette er ikke et krav. Tilsvarende har tidligere
drivere også hatt annen aktivitet i markastua (yoga), noe som også har vært populært.

Antall gjester kan variere betydelig som følge av værforhold mm og det er relativt store
sesong variasjoner. Høsten er høysesong på Gupu, men også vinter og vår er godt besøkt.
Søndager på høsten har desidert flest besøkende, og kan kreve ekstra bemanning.
Å drive en markastue byr på stor variasjon i arbeidsoppgaver, alt fra innkjøp,
bearbeiding av salgsvarer, servering, oppvask, rengjøring og regnskap. I tillegg vil
våningshuset og området rundt måtte holdes i orden. Det er en fordel om du har
kunnskap i mat-fag og erfaring i å drive kafé, restaurant eller liknende, men dette er ikke
et krav og annen relevant erfaring og egenskaper kan kompensere for dette. Det aller
viktigste er at du elsker å jobbe med mennesker, er målrettet, strukturert og har
pågangsmot og styrke til å håndtere både rolige og hektiske perioder. Nytt vertskap må
etablere et eget firma som står for driften og må sikre at alle krav knyttet til driften av
kafé virksomheten, slik som serveringsbevilling, krav fra mattilsynet osv. er ivaretatt til
enhver tid.
Erfaringsmessig er det ikke noen økonomisk gullgruve å drive en markastue - det er en
livsstil! Verdien av å kunne jobbe med mennesker og bidra til å gi lokalbefolkningen
fantastiske naturopplevelser i marka og i det vakre kulturmiljøet på Gupu, bør være den
viktigste motivasjonen.
Er dette noe for deg?
Send i såfall en søknad til post@gupu.no der du beskriver deg selv med bakgrunn,
relevant utdanning/erfaring og hvordan du planlegger å drive kaféen. Vi gleder oss stort
til å få nytt vertskap hit og igjen se Gupu åpne for våre kjære gjester!

