Desember 2001

Mysuseter Vel
ønsker alle
medlemmene en
God Jul og et
Godt Nytt ÅR
Denne utgivelsen er kommet i
stand, nærmest uten redaktør, og ved
løpig" navn på en avis for medlemmene av Mysuseter Vel. Avisen at noen i styret kjente noen som har
mangler ikke bare navn, men også PC med installert programvare for
redaktør, jfr. mer om det i rubrikken oppsett av diverse publikasjoner.
(Fortsetter på side 6)
"Smånytt" på side 5 flg.
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Til medlemmene i Mysuseter Vel.
Som nyvalgt leder burde jeg ha kommet med en skikkelig programerklæring og staket ut veien inn i framtida. Men dette er ikke helt enkelt, for
selv om jeg i stort sett alle mine 57 leveår har vært en ivrig bruker av
Mysusetra, er jeg helt ny i styresammenheng og kjenner ikke hele
problematikken fra innsiden. Heller ikke vet jeg så veldig mye om framtida.
Men etter å studert alle gamle protokoller og referater har jeg skjønt at
de tidligere styrene har gjort en veldig god jobb og at kursen de har staket ut
er vel verdt å holde på. Når historia om Mysuseter Vel engang skal skrives er
det noen pionerer som er verdig egne kapitler.
Det jeg tror blir mer og mer viktig i framtida er at vi beholder Mysusetra
som den særpregede setergrenda den er. Men vi må vokte oss vel for å bli
konservative museumsvoktere, vi må forsøke å finne balansegangen mellom
positiv utvikling og samtidig bevare det unike.
Uten å si noe negativt om andre turistdestinasjoner i fylket som Hafjell,
Kvitfjell og Beitostølen tror jeg ikke det er slik vi skal være med og forme
Mysusetra. Disse stedene har sitt publikum som ikke vi skal konkurrere om.
Men samtidig skal vi ikke være ”oss selv nok” på en slik måte at vi ikke
åpner grenda vår for flere som vil oppleve naturen og skjønnheten nær
Rondane. Utviklinga det siste året har vist at vi trenger å være flere brukere
av de servicetilbudene vi har: butikken og fjell-losjiet er stengt og til salgs,
Mysuseter Fjellstue er til salgs, driftsgrunnlaget for skiheisen er dårlig, og
hotellet har vel heller ikke stor glede av oss hytteboere. Vi trenger ikke bare
nye hytteeiere inn i området, vi må også bli flinkere brukere av de tilbudene
vi har enten vi nå skal kjøpe melk og brød eller feire en 70-års dag.
Sel kommune har investert flere millioner kroner i kloakkledning ned
fra fjellet. Det er viktig at de får noe igjen for denne investeringen slik at
lysten til å investere mer i området holder seg. Derfor mener vi det er riktig
og viktig at kommunen nå planlegger nye felt utover i området
Rondanevegen-Gamle Mysusetervegen med tilkoblingsmuligheter for å
unngå at fortetningspresset i sentrale deler av Mysusetra skal bli for stort.
Dette informasjonsbladet er et eksperiment for å se om dette er måten å
informere på framover. Vi i styret tror enda ikke tida er moden for å satse
bare på internet, selv om vi også føler oss fram der. Vi håper dette forumet
skal bli et møtested der medlemmene engasjerer seg slik at styret kan holde
en kurs som har flertallet av medlemmene bak seg.
Lillehammer i nov.2001
Jan P. Hammervold
Leder i Mysuseter Vel
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Dette er en plan Sel kommune
er pålagt å ha for å få tildelt
spillemidler. Planen skal behandles
i Helse-kultur- og oppvekstutvalget
11 desember med endelig
behandling i kommunestyret.
Planen er først og fremst en
registrering av anlegg, områder og
aktiviteter. På Mysuseter er
alpinbakken og løypenettet samt
turstinettet registrert.
I tekstdelen finner vi følgende:
”Alpintilbud finnes bare på
Mysuseter. Anlegget der er i privat
eie og mangler et skikkelig
servicebygg samt planering av
terreng. Bakken framstår i dag som
en typisk familiebakke og er lite

utfordrende for de mer drevne.
Anlegg av nye traseer i dette
anlegget synes vanskelig på grunn
av grunneierforholdene. Areal
grunnlaget bør sikres i
reguleringsplanen for Mysuseter.”
Under ”Nasjonal bruksverdi”
nevnes Rondane Nasjonalpark,
under ”Regional Bruksverdi”
nevnes tilretteleggingstiltak som :
gangbruer, rydda/skilta turstier. Pplasser, båtplasser og skiløyper.
Under kapitelet ”Langsiktige
behov” nevnes sanitæranlegg på
Mysuseter og Turstig Uladammen,
Kvitskriuprestin og Kåsengrotta.

Arbeidet med planen ble
annonsert i GD 21.10.99.
Mysuseter Vel sendte inn merknad
der de var kritiske til omregulering
fra jordbruk til hytteområde fordi
det kunne få konsekvenser hvis
andre setereiere også skulle ønske
å få sine seterkveer omregulert til
hytteområder. Dette ville i så fall
ødelegge det som var igjen av
setermiljø på Mysuseter.
Plan- og utviklingsutvalget
behandlet planen 24.09.01, og

vedtok å redusere fra 11 til 5
tomter. Disse tomtene ligger nær
eksisterende hyttebebyggelse, og
vil bli en naturlig fortetting av den
eksisterende bebyggelsen i
området.
Det ble vedtatt at den endrede
planen skulle ligge ute til offentlig
ettersyn fram til 5.nov. Fristen ble
så kort at leder i Mysuseter Vel
valgte å ikke sende forslaget ut til
styret på høring. Dette også fordi
(Fortsetter på side 4)
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(Fortsatt fra side 3)

skepsisen fra det forrige styret gikk
på ikke først og fremst denne
planen, men konsekvensene slike
planer kunne få for øvrig miljø på
Mysuseter. Leder visste at
Sentrumsplan for Mysuseter var
nær forestående og at det ville

være riktigere å markere våre
synspunkter der.
Dessuten hadde styret i Vellet
nettopp uttalt at det aksepterte
forsiktig fortetting, og det var
nettopp det planutvalget hadde
gjort ved sin endring av planen

" Sakset fra Oppland Arbeiderblad 27.11.2001 "
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SMÅNYTT:

Generalforsamling.

Mysuseter Fjellstue.
Denne ble lagt ut for salg tidligere i
høst via advokat Knut Ola
Linløkken i Vågå. Det var stor
interesse under visningen, rundt 40
personer hadde møtt opp. Nå i
månedsskiftet nov./des er salget
inne i andre budrunde, og 3-4
interessenter henger fortsatt med.

Informasjonstavle.
Sel-Rondane Reiselivslag har tatt
initiativ til å få reist en skikkelig
informasjonstavle med grøntareal
og benker rundt, og Vellet deltok på
en befaring tidligere i høst. Forslag
til plassering var nedenfor butikken
ved innkjøringa til
parkeringsplassen. Denne
plasseringen har skapt litt
problemer i og med at grunneier
Otta S-lag har leid bort området til
søsknene Nårstad, og butikken er
som kjent til salgs. Paul Brun er
kontaktet for å komme med forslag
til utforming av området.

Båtrute på Furusjøen.
Per Erlandsen har etter mange års
drift og utmerket service nå solgt
”MB Glitra” til Rondablikk
Høyfjellshotell som etter hva vi har
fått opplyst vil fortsette båtdriften
som før.
Byggegruva på Tjønnbakken.
Etter initiativ av Grunneierlaget og
Vellet har nå Sel kommune tatt
kontakt med grunneieren og bedt
om bekreftelse på at tillatelse til
gjenfylling av byggegruven står ved
lag. I så fall vil Sel kommune
utføre jobben til sommeren.
Rondane Fjellbutikk, økonomisk
støtte.
Som kjent for de fleste har MariAnna og Bruse flyttet til Sverige
tidligere i høst, og butikken med
losjiet er ute på salg.Det har vært en
del uenighet og uro omkring denne
støtten blant medlemmene, og
styret har vedtatt å gi full
informasjon om saken på neste

Saueproblematikken.
Grunneierlaget ved Johan Lie har
lansert en ide om inngjerding av
sentrumsområdet for å holde sauen
borte. Forslaget går på et gjerde fra
bommen ved Furusjøvegen, langs
parkeringsplassen og opp til
Tjønnbakkevegen, og tilsvarende
gjerde fra området ved
Toftdahlgarasjen/Høgste og over
bekken mot Smidesang/Leiren. I
beitesesongen brukes elekriske
ferister der veiene krysses.
Kommunen vil utarbeide
kostnadsoverslag og leder i Vellet
har signalisert at vi kan være
interessert i å bistå med penger/evt.
dugnadsinnsats.
(Fortsetter på side 6)
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(Fortsatt fra side 5)

Forskjønning av Mysuseter
Sentrum.
På befaringen som Reiselivslaget
arrangerte, ble dette tatt opp.
Konklusjonen var at containerne
burde bygges inn, og at toalettanlegget burde flyttes opp til øvrig
bygningsmasse.Kommunen lager
kostnadsoverslag, og vi kan regne
med at Vellet blir invitert til et
spleiselag.
Vi ber om at de medlemmene som
har ideer for å gjøre Mysuseter til et
triveligere og penere sted tar
kontakt med styret. Send gjerne
skisser og lignende.
Skiheisen.
Morten Havn opplyser at det vil bli
normal drift også i 2002.
Preparering vil starte såsnart
snøforholdene tilsier det, og Morten
regner med åpning nærmere
vinterferien.

dette kan fort endre seg om en
skulle få uhell/reparasjoner på
prepareringsmaskina. Det er derfor
viktig at alle brukere av løyper og
stier slutter opp med økonomisk
støtte når forespørselen kommer.
Skulle det være noen som ønsker å
støtte, men ikke blir spurt, så
kontakt Magne Thøring på Otta.
Redaktør til info/avis.
Bruse Kaurin tok et flott initiativ
med Fjell-Nytt. Nå har han flyttet
til Sverige, og styret har vurdert det
slik at et fortsatt samarbeid vil bli
vanskelig. Styret ønsker likevel at
medlemmene skal få aktuell
informasjon foran de store
høytidene og ferier og ønsker
kontakt med en person med
tilknytning til området som kan
være interessert i slikt arbeid på
hobbybasis. Alle medlemmer vil bli
oppfordret til å sende inn stoff,
både gammelt og nytt.

A/L Mysuseter og Raphamn
Løypelag.
Vellets leder deltok på årsmøtet 5.
nov. Økonomien i laget er god, men
"Mysuseter-Nytt" (Fortsatt fra side 1)

Undertegnede, som rett nok
har hatt gleden av å ha tilbragt
noen hyttedøgn på Mysuseter,
mangler den ønskede lokale tilknytning, som en redaktør av
vellets informasjonsavis bør ha.
Jeg tiltrer således vellets
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oppfordring til medlemmene
angående redaktør for avisen, og
ønsker dere alle en riktig God Jul.
Brønnøysund 10.12.01
Frank Svensson

BUTIKKEN
Ingenting er pr. dato avklart
når det gjelder videre drift av
butikken. Det eneste som synes
helt klart nå er at det ikke blir drift
i jula.
Det har foregått en budrunde i
høst med to anbydere, men etter
det vi erfarer har budene ligget et
godt stykke unna prisforlangende.
En av grunnene til dette kan være
at det er noe uavklart med den
delen av tomta som Samvirkelaget
eier.

Vi håper at en ny eier kan være
på plass til vinterferien, i så fall
håper vi å kunne gi medlemmene
beskjed om det.
Leder i styret har også hatt
kontakt med Håkon Nårstad
(Rondvassbu) for en evt. avtale der
Nårstad kunne levert ut varer etter
bestilling samt post og aviser, men
dette stoppet opp i Sel kommune
da Nårstad ikke fikk
snøscooterløyve.
jph

FJELLKIRKE?
Einfrid Alvarstein har sendt
oss et brev, som er stilet til alle
medlemmene av vellet. Brevet
gjengis her:
Kjære alle medlemmer
Julen nærmer seg med raske
skritt, og vi gleder oss gjerne til
fellesskap med familie og venner,
eller vi kan nyte å være alene i
stillhet. Når vi ferierer i hyttene
våre på fjellet, søker vi etter og har
vi behov for flere ting, kanskje bl.
a. stillhet. Men, -kanskje vi av og
til har behov for å treffe og bli
kjent med andre på fjellet også?
Sjømannskirker har alle hørt
om - hvor samlende disse virker,
og hvor en også kan søke en
åndelig stillhet.
FJELLKIRKE på Mysuseter!?

Hvem av dere kunne tenke seg en
"sjømannskirke" på Mysuseter, d.v.
s. en fjellkirke, - som de har på
Dovre, Sjursjøen, Skeikampen
Beitostølen, Brekkoheia ber i
Rogaland og flere andre steder. De
kan bli og blir benyttet til så
mangt:
Gudstjenester
Brylluper / barnedåper
Konserter
Litterære stunder
Kunstutstillinger
Møtelokale til ulike formål,
blant annet velmøter?
Feiring av store dager
Et sted å møtes for
fjellfolket - formiddag, ettermiddag
eller kveld - over en kopp kaffe?
Ja, for kjøkken må det jo være
(Fortsetter på side 8)
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(Fortsatt fra side 7)

i kirkebygningen.
På Sjursjøen var det visstnok
hyttefolket som satte i gang med
kirkeideen, på Beitostølen Erling
Stordal, på Skeikampen Jakob
Jervel, i Brekko Friluftsrådet osv.
Når andre har fått det til, kan vel vi
også?
Ang. tomt til evt. fjellkirke vet
jeg at Ingrid Loftsgård en gang sa
til min mor, Hedvig Alvarstein, at
hun hadde avsatt tomt rett vest for
sitt pensjonat. Vet noen av
medlemmene noe om dette? Ellers
kan vi forespørre Sel kommune om
tomt i Mysuseter sentrum.
Er det noen av dere som vet
om det har vært snakket om kirke /
kirketomt tidligere? Hvilke tanker
har dere om dette? Hvem kan tenke
seg å engasjere seg i et slikt

prosjekt på en eller annen måte?
Kom med synspunkter på
alle mulige, tenkelige ting i denne
forbindelse!
Gi skriftlig tilbakemelding til
en i styret
Vennlig hilsen
Einfrid Alvarstein

Annonsen til venstre er
fra 1934. Det fremgår ikke
av annonsen hva slags
sport de to avbildede
herrer er kledd for. Vi
noterer oss videre at herren
til venstre røker pipe. Den
slags ville kanskje i dag bli
forbudt som "snikreklame"
for tobakksvarer, så vi iler
til med å presisere at
annonsen kun er tatt med
av nostalgiske grunner den er ikke innrykket av
annonsør.
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Brev fra vellet til Sel kommune
Mysuseter Vel
v/Jan P. Hammervold
Vingarveien 11
2608 Lillehammer

Sel Kommune
Lillehammer 03.12.01
Teknisk etat
2670 Otta
REGULERINGSPLAN FOR MYSUSETER SENTRUM.
Mysuseter Vel vil bemerke følgende:
Selv om det ikke er sæterdrift i dag er det viktig at miljøet bevares. Vi
aksepterer forsiktig fortetting, men det er viktig at dette foregår i god avstand
fra sæterstulene. Vellet er derfor noe skeptisk til det store antallet nye tomter
vest for Mysuseter Fjellstue.
At planen skal rulleres i løpet av denne kommunestyreperioden med tanke på
ytterligere fortetning av Mysuseter sentrum er en stor utfordring for
kommunen, grunneiere og hyttebeboere. Vellet ser at flere brukere av området
vil være en styrke for å beholde funksjoner som butikk, kafe, skiheis, hoteller,
transport, hytteservice og lignende , men mener at det ikke er så mye mer
igjen å fortette i selve sentrumsområdet at dette vil monne stort uten å
ødelegge særpreget. Mysuseter Vel mener det vil være riktigere å planlegge
nye hyttefelter langs både Rondanevegen og den gamle Mysusetervegen.
Derved vil den nybygde kloakledningen utnyttes bedre, kommunen vil få
tilbake sine investeringer og vil kunne få bedre råd til å investere i forbedringer
i Mysuseter sentrum.
Mysuseter Vel mener at det ikke er behov for flere parkeringsplasser og går
imot at det reguleres parkeringsplass ved Gjetsidesetra. Vellet er også sterkt
skeptiske til å anlegge flere caravanplasser og ber om at det blir lagt stor vekt
på å legge evt. slik(e) så lite dominerende i terrenget som mulig.
(Fortsetter på side 10)
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(Fortsatt fra side 9)

Vellet ber også kommunen om snarlig å presentere en plan med tidsangivelser
for gjennomføring av vann og kloakk i sentrumsområdet. Vi mener kommunen
må forskuttere en slik utbygging og så får den enkelte hytteeier ta sin del etter
hvert som de tilkobles. Det er lite holdbart at vi i årene som kommer skal få
grøftetraseer på kryss og tvers ettersom beboerne i de enkelte områdene ønsker
å tilkoble seg.
Mysuseter Vel vil også foreslå at det reguleres inn tomt for en fjellkirke/kapell
på Mysuseter. Ingrid Loftsgård har tidligere foreslått en tomt ved siden av
Mysuseter Fjellstue, men vellet er ikke kjent med om hun har foretatt seg noe i
saken. Vi ber om at kommunen undersøker dette, da vi anser tomteforslaget
hennes som veldig bra. (se vedlagt kopi av notat fra Einfrid Alvarstein)
Mysuseter Vel mener høringsfristen er veldig kort for en forening som har sine
medlemmer spredt utover det ganske land. Vi ville satt veldig stor pris på å fått
en lengre frist ved neste høring.
Med vennlig hilsen
Jan P. Hammervold
Leder i Mysuseter Vel
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På de følgende sider er inntatt årsberetning fra styret, regnskaper for
siste regnskapsår samt generalforsamlingsprotokoll fra 28. juli 2001
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