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Juli 2002

God Sommer!
Det er igjen sommer og ferietid,
og på anmodning fra styret i Mysuseter
Vel, har jeg forsøkt å sette sammen et
sommernummer av "Mysuseter-Nytt".
Det kunne nok vært ønskelig
med litt mer aktuelt stoff, men hvorfor
kan ikke også "Mysuseter-Nytt" få bære
preg av agurktid.
Det som i dette nummer nærmest
fremstår som en hovedartikkel, er en
reportasje fra "Gudbrandsdølen" den 20.

juli 1972. Artikkelen er fremskaffet av
vellets leder. Artikkelen er altså i disse
tider temmelig nøyaktig 30 år gammel,
så da kan det kanskje spørres om ikke
siste ledd i navnet "Mysuseter-Nytt"
denne gangen blir litt villedende. På den
annen side er det jo interessant å få
informasjon om Mysuseters utvikling
frem til 1972, samt få innblikk i hvilke
idéer, visjoner og "spådommer" man da
hadde for stedets videre utvikling. Selv
har jeg, som fremholdt tidligere,
marginal tilknytning til Mysuseter, så
jeg kan vanskelig bedømme om
utviklingen faktisk ble slik som man så
for seg i 1972, men jeg regner med at
leserne av artikkelen vil kunne gjøre seg
noen tanker om det.
Ha en riktig god sommer alle
sammen.
Frank Svensson

Husk
årsmøtet (generalforsamlingen) i Mysuseter Vel
lørdag 27. juli kl. 17:00
Se innkalling på side 2
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.Det innkalles herved til årsmøte (generalforsamling) i

MYSUSETER VEL
på Rondane Spa lørdag 27. juli kl. 17. Møtet er åpent
for alle, men bare medlemmer har stemmerett. Det vil
bli anledning til å verve seg som medlem fra kl. 16,30.
Saksliste:
1. Sel kommune informerer om Sentrumsplanen for
Mysuseter, det vil bli anledning til å stille spørsmål.
2. Styret i Vellet informerer om sin høringsuttalelse.
Diskusjon.
3. Konstituering og årsberetning.
4. Regnskap. Herunder styrets forslag om å øke
kontigenten, (kr.200 pr. år?) og forslag om at
regnskapet skal følge kalenderåret.
5. Valg.
6. Fjellkirke på Mysuseter?
7. Orientering om økonomisk støtte til den tidligere
butikken.
8. Foredrag om stedsnavn i Rondane ved Sigurd
Rønningen.
Mellom post 7 og 8 vil det bli servert kaffe og kaker.
Sosialt samvær.
Styret
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komme med en utgave også før
generalforsamlingen.
Årsmeldingen vil derfor ikke inneholde
detaljer fra styrets arbeid i løpet av året,
Styret:
Styret har hatt følgende sammensetning: men viser til Mysuseter-Nytt.
Medlemmene oppfordres til å
(se side 14 flg.)
Det har vært avholdt 2 ordinære skrive innlegg/artikler osv., og vi skulle
gjerne hatt en redaktør til å bistå Frank.
styremøter, og det vil bli holdt ett til i
forkant av generalforsamlingen. På
Styret
møtene har det blitt behandlet 17 saker.
I tillegg har flere ”hastesaker” blitt
behandlet pr.telefon/brev/e-post.
Leder har deltatt på årsmøtet i A/L
Mysuseter og Raphamn Løypelag og i
Som det fremgår av styrets
befaring med Sel-Rondane Reiselivslag. beretning, er det fremlagte regnskap å
Av større saker har styret uttalt seg om betrakte som foreløbig. Styrets leder
Reguleringsplan for Mysuseter
opplyser at dette er gjort fordi man
Sentrum.
ønsker å fortsette inneværende
Leder har vært invitert til Sel
regnskapsperiode frem til 31. desember
kommunestyre for å innlede til debatt
d.å. før den formelle avslutning foretas,
om framtidig utvikling på Mysuseter.
og deretter la regnskapsåret følge
STYRETS ÅRSBERETNING
2001/02.

……

Medlemmer:
Vellet har nå 290 medlemmer, og vi
verver stadig flere.
Økonomi:
Styret foreslår at regnskapet
heller skal følge kalenderåret, og viser
til vedlagt foreløbige regnskapsoversikt
(se etterfølgende sider. (red. anm.)).
Det synes klart at vi må øke
inntektene.
Påskeskirenn:
Rennet ble også i år en suksess
med godt over 100 deltakere i alle aldre.
Alle ble premierte.
Mysuseter-Nytt:
Styret har ved god hjelp av Frank
Svensson i Brønnøysund kunnet utgi 2
medlemsaviser i løpet av året, og vil

kalenderåret. Disse spørsmål er satt opp
som pkt. 4 i agendaen for vellets
årsmøte.
FS
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Mysuseter Vel

5
Mysuseter Vel

Regnskapet er, som nevnt på side 3, foreløbig. Jeg fikk det per telefax den 3. juli,
og regnskapet er i utgangspunktet satt opp av kasserer, Einfrid Alvarstein, og
revisor, Jo Weiglin har deretter foretatt visse justeringer, hvorav avskriving av
fordring, stor kr. 4.000,-, på "butikk" er den med størst betydning fort resultatet.
Regnspat, slik det er gjengitt her, gjenspeiler revisors justeringer, men det er, når
bladet går i trykken, ikke formelt underskrevet.
Brønnøysund 3. juli 2002
Frank Svensson
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Servicesenter www.mysuseter.no som
stadig oppdateres. Der finner du også en
link til vellet, og en til hotellet. For
Program for påsken
For neste påske vil Vellet forsøke å lage vellets del vil vi forsøke å holde vår side
oppdatert på det som skjer. Vi er
et enhetlig program for hele uka
avhengig av hjelp fra Leif Ola som nå
sammen med aktører som Sel
om dagen er opptatt av overgangen fra
Menighetsråd, butikken, hotellet og
sauer til turister, uten at vi skal trekke
fjellstua osv. Gode innspill mottas.
noen paralleller om driftsformer etc.
JPH
Rondeslottet Høyfjellshotell

Smånytt:

er gått konkurs og drives i øyeblikket av
Gjensidige Nor.
Verv nye medlemmer.
Leder har gjennomført en ”privat”
verveaksjon blant venner og kjente, og
har til nå innpå 20 nye medlemmer.
Gjør du det samme, verv hyttenaboen
din i dag. Til flere vi blir, til sterkere
blir vi.
Fjellkirke
Berit Ljone på Rondane Spa støtter
forslaget fra Einfrid om fjellkirke på
Mysuseter. Hotellet planlegger å
innrede en brudesuite………
Vinterparkering
Styret har mottatt brev fra Vidar
Amundsen på Eidsvoll som støtter
forslaget om vinterparkering på
Gjetsidesetra. Leder har hatt et positivt
møte med Randi, Klara og Jakob
Gjetsiden, og saken vil bli diskutert
under posten ”Sentrumsplanen” på
generalforsamlingen. Brevet fra Vidar
avsluttes med et ”BRAVO” for
Mysuseter-Nytt.
www.mysuseter.no
Mysuseter Vel er nå tilgjengelig på
nettet. Leif Ola Rønningen har laget en
flott hjemmeside for Mysuseter

"Skiwandern in Norwegen"

Et av vellets medlemmer er blitt
oppmerksom på en brosjyre beregnet på
det utenlandske marked. Brosjyren er
utgitt på nederlandsk og tysk, og er
trykket i november 2000. Her markedsføres "Troll-løypa", som begynner nord
for Høvringen og "via Ringebufjellet bis
nach Lillehammer, die Olympische
Stadt, verläuft". Mysuseter er ikke nevnt
i tekstdelen, og i brev 09.04.02 til SelRondane Reiselivslag, hvis navn og
adresse, blandt flere, er nevnt i
brosjyren, har Vellet v/lederen gjort
oppmerksom på dette, samt at den på
kartet oppmerkede trasé stedvis ligger
flere kilometer fra der løypen faktisk
går, og følgelig langt fra de overnattingssteder det oppfordres til å
forhåndsbestille hos.
Sel-Rondane Reiselivslag har
ved brev av 18.04.02 gjort oppmerksom
på at de ikke er ansvarlig for brosjyren,
og at de også synes det er beklagelig at
Mysuseter ikke er viet mer oppmerksomhet. Reiselivslaget gav uttrykk for at
de ønsket å ta dette opp med "Norske
Spor", som er den organisasjon som er
ansvarlig for brosjyren. Reiselivslaget
har gitt "Norske Spor" anledning til å
oppgi reiselivslagets navn og adresse.
Så da får vi vente i spenning på
neste opplag av brosjyren.
FS
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Pungsætra, 1954

Ovenstående bilde har vi mottatt fra
Kari Kristiansen, og hun har sendt
med følgende tekst:
Etter å ha lest Einfrid Alvarstein
sitt innlegg i forrige "Mysuseter-Nytt",
fikk jeg lyst til å dele dette bildet med
dere. Jeg er også en av de heldige som
har fått være her på Mysuseter de fleste
ferier fra midten av 1950-tallet. For
noen måneder siden mottok jeg dette
bildet av budeia på Pungsætra, Ragnhild

Grønn, og min bestemor, Guro
Kristiansen, med et av sine barnebarn
(Bjørg) på armen.
Jeg er sikker på at mange vil
gjenkjenne, og minnes, ei tid det var
både krøtter og busstopp på Pungsætra.
Kari Kristiansen
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Denne reportasjen er fra "Gudbrandsdølen" den 20. juli 1972, og inntas her
med forfatterens velvillige tillatelse.
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Loftsgård var det første turiststed på Mysuseter, og ble bygget i 1900 med en kapasitet på 25 gjester. I
1960-årene ble fløyen til venstre bygget, og nå har stedet en sengekapasitet på henimot 60
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Snescooterløyve på Mysuseter
01.06.2005. På Mysuseter kom det inn
flere søknader enn antall løyver, de som
hadde løyve tidligere fikk fornyet sine
løyver. Randi Gjetsiden ble ikke tildelt
noe løyve. Gjetsiden klagde på vedtaket
som ble opprettholdt av plan- og
"De tre hovedløyvene (med
utviklingsutvalget, og klagen ble
reserver i høysesongen) bruker alle
oversendt fylkesmannen som opprettJørgen Letruds parkeringsplass som
holdt kommunens vedtak.
base for sin virksomhet. Dette har
Kommunens vedtak om at en
tidligere år medført en del venting for
person er tildelt et reserve løyve dersom
dem som parkerer hos Gjetsiden. I år
noen av dem som har fått løyve slutter i
har dette fungert bedre, og evnt.
ventetid har stort sett vært lik for begge løpet av løyveperioden er trukket
tilbake. Dersom noen slutter i løpet av
parkeringsplasser.
løyveperioden vil det bli en ny
Mysuseter Vel har flere
behandling av dette ledige løyve, og
medlemmer som har sine hytter slik
plassert at det er naturlig å parkere hos Gjetsiden kan søke om dette ledige
løyvet"
Gjetsiden. Henvendelser fra flere av
disse førte til at Mysuseter Vel satte
Brevet, som er undertegnet av
saken på kartet i sitt styremøte i påsken.
kommuneplanlegger Ingunn Synstnes,
Randi og Klara Gjetsiden, samt Terje
avsluttes med en oppfordring til løyveLetrud ble invitert til dette møtet.
innehaverne om at de inngår en samSenere har også vellet hatt flere
arbeidsavtale/vaktordning, slik at det er
samtaler med løyveinnehaverne.
mulig å få transport også i lavsesonger
Konklusjonen vår er:
Mysuseter Vel ber om at Randi og på ugunstige tidspunkter. I en
forklarende parentes gjøres det oppGjetsiden tildeles snøscooterløyve for
transport til og fra egen parkeringsplass merksom på at dette gjelder i områder
for neste sesong, og at dette prolongeres med flere løyveinnehavere. Av dette
kan vi slutte at en eneløyveinnehaver,
så lenge det tillates parkering på
som ikke har noen han kan samarbeide
Geitsidekvea. Ved dette får også
med, heller ikke er oppfordret til slikt
Mysuseter det samme antall løyver og
samarbeid.
servicenivå som tidligere".
Brevet fra kommunen bærer vel
preg av at kommunen anser saken for
Kommunens svar var negativt,
endelig avgjort.
og fra kommunens brev av 11. april
FS
2002 hitsettes:
"Plan og utviklingsutvalget har
behandlet løyve for leiekjøring med
snøscooter for perioden 01.01.2002 I brev av 9. april 2002 skrev
Mysuseter Vel v/lederen til Sel
Kommune om scooterløyve på
Mysuseter. I brevet anføres:
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Tillitsmannsliste 2001/2002 - Mysuseter vel
Leder

Jan Petter Hammervold (1 år)

Tlf. privat
61 26 50 75

Vingarvn. 11, 2608 Lilehammer
jan.hammervold@rockwool.no
Nest leder

Jo Toftdahl 2 år

22 92 16 49

Ankerveien 6, 0782 Oslo
Kasserer

Einfrid Alvarstein (2 år)

51 66 46 45

Sandvedbøen 21, 4318 Sandnes
Styremedlem

Leif Lyngø (1 år)

31 28 29 68

Torsvei 112, 3472 Bødalen
Gunnar Steinsvoll (2 år)
Olav Kringens vei 3, 2670 Otta
gunnaste@online.no
Kari Kristiansen (2 år)

72 58 19 38

Kolsåsen 5 E, 7079 Flatåsen
kari-kr2@frisurf.no
Varamedlm.

Einar Oldemann Isachsen

32 87 79 09

Nedbergkollveien 26, 3050 Mjøndalen
einaroi@online.no
Karin D. Eger

22 29 85 40

I Knutsonsvei 50, 1161 Oslo
Morten Havn

61 23 18 49

Nygårdsgt. 2, 2670 Otta
Knut Wollebæk

67 14 41 08

Ankervn 226, 1359 Eiksmarka
kwollbak@online.no
Aud Grete U. Høye

61 29 60 08

2647 Sør-Fron
Revisor

Jo Veiglin
Maridalsveien 73, 0458 Oslo

22 71 41 19
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Tlf. jobb

Mobil

Faks

61 26 50 75

930 26 953

61 25 46 12

906 07 866

51 94 41 00

906 82 655

926 29 145

33 05 42 00

920 91 250

909 03 024

67 14 81 00

22 12 05 05
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Valgkomitè

Anniken Seip
Mari-Anna Wiegand
Gamla Vâgen 50,
S-46440 Åsensbruk

Tor Høye
2647 Sør-Fron
Renn
komité

Morten Havn, 2670 Otta
Terje Letrud, 2670 Otta
Lars Hanstad, Biristrandvn. 172,
2843 Biristrand
Tom Nyland, Bjerkeallèen 12, 0487
Oslo
Sven Iver Steen, Øvre Myrhaugen
7, 0752 Oslo

Sakset fra GD
27.03.02, og
gjengis her
med avisens
tillatelse.

61 29 60 08

61 28 34 00

