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Sommer 2006
Løssalg: kr. 20,-

S

om nevnt i årets påskenummer,
finner jeg at tiden er inne for å si
takk for meg. Det har jo vært
interessant å prøve seg som "redaktør"
fra og med julenummeret 2001 og
frem til i dag. Jeg setter "redaktør" i
anførselstegn fordi jeg vel neppe kan
sies å ha utøvet alle redaktørfunksjoner. Min manglende kjennskap
til Mysusæter har jo blandt annet gjort
at jeg har følt at jeg ikke har hatt den
nødvendige innsikt i hva som kunne
være av interesse for bladets lesere.
Jeg har hverken hytte eller annen
eiendom på Mysusæter, og er heller
ikke medlem av vellet.
Disse "forhold" ved redaktøren,
har vi gjentatt nesten i hvert nummer
siden julenummeret 2001, og i de
første nummer av "Mysusæter-Nytt"
søkte vi da også etter folk som kunne
være villig til å påta seg å være
redaktør for avisen. Det må antas at en
redaktør med en fastere forankring til
Mysusæter også vil kunne gi bladet en
mer markert redaksjonell linje
På bakgrunn av nåværende
situasjon i vellet, som ledes av et
interimsstyre, finner vi det ikke riktig

her og nu å søke etter en ny redaktør.
Jeg ser imidlertid ikke bort i fra at
spørsmålet om vellet fremdeles skal gi
ut en avis, vil kunne være et tema
under årets generalforsamling, selv om
det per dato ikke er inntatt i agendaen,
med mindre det kan få plass under
posten "Kaffe og kaker".
Det fremgår av vellets regnskaper
og budsjett at omkostningene ved å
produsere avisen på denne måten
utgjør en ikke uvesentlig del av vellets
samlede omkostninger. Det er vel
mulig at en avis vil kunne produseres
rimeligere ved større innslag av lokale
krefter. Julenummeret 2001 ble jo til
med velvillig "støtte" fra min
arbeidsgiver, Brønnøysundregistrene,
men dette skyldtes spesielle forhold.
Jeg trodde i utgangspunktet at avisen
ikke hadde større opplag enn at jeg
kunne produsere og "trykke" den
hjemme med bruk av eget utstyr. Dette
viste seg jo ikke å være korrekt, men
siden jeg hadde lovet å få satt sammen
en avis, fikk jeg, mot at vi betalte for
papiret, adgang til å benytte utstyr ved
registrene. Sett fra Mysusæter, kan en
(Fortsetter på side 2)

Husk vellets generalforsamling.
Lørdag 5. august kl. 17 på Mysuseter Fjellstue.
Innkalling finner dere på side 9 her i bladet.
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Takk for meg.
Jeg vil benytte denne anledningen til å takke
for meg etter fem interessante år som leder
av vellet. Det har vært utrolig givende, men
også arbeidskrevende. Men det er klart at et
slikt verv blir som en selv utformer det.
Jeg synes selv at vi har oppnådd mye
disse årene, for dere medlemmer er vel
"Mysusæter-Nytt" det mest synlige, men jeg
synes også vervingen har gått bra. Et annet
pluss er at vi har opprettet en fin dialog med
ko m mu n a le o g f yl ke s ko m mu n a le
myndigheter, vi har deltatt i og deltar i
mange spennende prosjekter omkring utviklinga i fjellområdet vi alle er så glad i.
Jeg satte meg noen mål som ikke er oppnådd: internett hjemmeside og en
skikkelig ansiktsløftning av sentrumsområdet. Men det er jo greit å overlate noen
utfordringer til det nye styret!
Utfordringer vil de ikke mangle: i tillegg til det jeg har nevnt ovenfor blir
det et stadig større fokus på brøyte/løypeproblematikken, utbygging av vann/
kloakknett, og det som kanskje er vanskeligst: bidra til at vi kan få en balansert
bruk av nasjonalparken.
Takk for at dere har gitt meg tillit!
Jan P
(Fortsatt fra side 1)

imidlertid ikke anse Brønnøysundregistrene blandt de "lokale krefter", så
vi fant at oppgaven med trykking
burde overlates et trykkeri, som, siden
jeg bor i Brønnøysund, ble BrønnøyTrykk AS. Dette resulterte i at
utgiftene fra og med påskenummeret
2002 gjorde et "hopp" oppover, hvilket
vellets våkne revisor la merke til.
Da gjenstår det kun å si takk for
meg, og jeg ønsker dere samtidig en
riktig god sommer, og lykke til videre.
Brønnøysund, 16. juni 2006

Frank Svensson

Bildet minner meg om en av Fredrik Stabells
betraktninger: "Den som ikke er i stand til å
bevare et stivnet smil i hverdagen, er humørsyk" (gjengitt fritt etter hukommelse - fs)
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iRONDANE Fjellgrend
Prosjektet til Kaare Sejersted
Bødtker ser nå ut til å kunne realiseres
etter en noe treg start. Håpet var at et
større antall leiligheter kunne forhåndselges slik at byggestart kunne skje
like over påske. Slik gikk det
imidlertid ikke, bare noen få leiligheter
ble forhåndssolgt.
Nå i månedsskiftet mai/juni har en
lokal investor og profesjonell utbygger
gått inn i prosjektet. Han vil selv kjøpe
et antall leiligheter, og det er realistisk
å forvente byggestart på tre av
byggene nå i høst. Optimismen er stor,
sies det fra meglerhold.
Jan P

CONTAINERHUS PÅ
MYSUSÆTER.
Følgende har sagt seg villige til å
betale kr. 1000 når huset er realisert:
Kåre B. Hansen
Jan P. Hammervold
Arne Rudjord
Leif Ola Rønningen
Anne Brit Lindsø
Jon Enkerud
Morten Havn
Øystein Stranden
Randi og Helge Stokstad
Marc og Ragni Pasturel
Kåre Sjølie
Jan Lien
Randi og Helge Færden
Gro Stangeland
Ole Hermann Køhn
Fram til generalforsamling kan dere
melde dere hos

jan.hammervold@rockwool.no eller på
tlf. 93026953.
Liste vil også bli framlagt på
generalforsamlingen.

Parkering Spranget
I etterkant av Sel Fjellstyre sitt
initiativ med tanke på å kreve inn
parkeringsavgift på Spranget ved
Mysuseter har både forvaltningsmyndigheten, ved Fylkesmannen i
Oppland, og styret i Tjønnbakkvegen
kommet med signaler om at det ikke
ønskes fysiske tiltak som bom eller
avgiftsautomat ved parkeringsplassen.
Styret i Tjønnbakkvegen har også
uttalt seg kritisk til en ordning med
innkreving av avgift to steder langs
vegen og parkeringsplassen. Sel
kommunes administrasjon deler denne
oppfatningen og mener avgift kun bør
kreves inn ett sted.
(Sakset fra GD 24.05.06, og gjengis
med tillatelse)

Innsigelse på Mysusæter
OTTA: Astrid Gundersen og Arne
Wang Aabye har som hyttenaboer til
den planlagte Mysuseter fjellgrend
sendt innsigelse til planene. De hevder
prosjektet er i strid med reguleringsplanen som sier næringsvirksomhet.
Prosjektet er ren fritidsbebyggelse,
hevder hyttenaboene, som viser til
markedsføringen i prospekt og fra
eiendomsmegler som sier at utleie er
helt frivillig. Det vil si at prosjektet er
fritidsbebyggelse. De protesterer også
på de planlagte bygningenes høyde
over bakkenivå opp til 11 meter over
bakken. Delte er betydelig mer enn
(Fortsetter på side 4)
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PÅSKESKIRENNET 06
Tross vanskelighetene vi hadde i
styret før påske greide vi også i år å
arrangere det tradisjonelle påskeskirennet. Og ikke bare det: I år gikk
det virkelig på skinner!
Vi hadde gjort noen grep for å sikre
deltakere og andre kjørere under storslalåmrennet ved bl.a. å flytte målområdet, det var innkjøpt nye leddporter + at styret med medhjelpere nå
har fått tak på arrangementet.
Mye ros å høre etter rennet!
Langrennsdelen har hele tida gått
knirkefritt pga proff ledelse ved Lars
Hanstad, Hanne Østby Velure og
medhjelpere Ulf Trøen og Knut Ekre.
En stor takk til dere alle
Jan P

Resultatistene fra påskeskirennet
ble sendt til redaksjonen i en Excel-fil,
pent og oversiktlig oppsatt, men p.g.a.
formatet bladet trykkes i, er det
vanskelig å kopiere innholdet fra
Excelfilen direkte inn i bladet, så jeg
valgt å konvertere listen over til billedfiler, som i denne sammenheng er mer
medgjørlige rent lay-out-messig. Dette
har resultert i litt tilfeldig gjengivelse
for så vidt gjelder fontstørrelse og
lignende, men jeg regner med at innholdet blir leselig.
fs
(Fortsatt fra side 3)

eksisterende bebyggelse i området. Til
sammenligning er Mysusæter Fjellstue
7.5 meter.
- Bygninger av en slik høyde vil bryte
sterkt med eksisterende byggeskikk og

prege området negativt. Mysuseters
nåværende preg av setergrend vil bli
ødelagt, hevder de to hyttenaboene.
(Sakset fra GD 31.05.06,.og gjengis
med tillatelse)
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LANGRENN GUTTER
Gutter 6 år og yngre
Jonathan Hafsmoe
Emil Hansen
Trym Toftedal
Tor Aabye
Nils Henrik Hoenfeldt Lund
Magnus Toftedahl
Gutter født 1999
Torjus Helland With
Sondre Helland With
Tørris Toftdahl
Gutter født 1997
Peder Norli
Stefen Hansen
Emil Kvamssdahl
Henrik Saastad
Even Weiglin
Andre Halvorsen
Magnus Dyre Moe

5,11
7,23
5,45
5,27
5,07
6,08
5,37

Gutter født 1996

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jesper Bastiansen Dahl
Simen Bratt Grøtterud

4,49
4,44

Gutter født 1995
Sondre Hansen Kyte
Kristian Killi
Sindre Kjerulf Prytz
Mathias Grov Kyte
Sindre Toftdahl
Fredrik Aursnes
Håvard Fylsvik

3,41
4,06
4,15
4,28
4,33
4,54
5,18

Brøyting av Ulvangsvegen
I sak 72/06 på møte 06.06.06 ga
Sel Formannskap varig dispensasjon
for brøyting av Ulvangsvegen fram til
Jakhellns tomter. Forutsetningen var at
det ikke ble bygget ny veg til området
fra Holesæter.
Evt. flytting av skiløype ble ikke
behandlet, men det er å håpe at Løype-

laget nå tar tak i dette slik at vi ikke får
biler og skiløype i nær sagt samme
trase neste sesong.
Jan P
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Gutter født 1994 / 1993
1.
2.
3.

Martin Havn
Lars Bøen Abrahamsen
Alexander Brun

1.35,0
1.40,1
1.42,8

Gutter født 1992 / 1991
1.
2.
3.

Øivind Aabye
Håkon Kveum
Johan Toftdahl

1.25,0
1.31,3
1.38,9

STORSLALOM GUTTER

Herrer født <- 1988
Gutter født -> 1998
Jonathan Hafsmoe
Tobias Sæter Øverli
Tørris Toftdahl
Trym Toftdahl
Sole August Andresen
Jan Peter Nizialek
Tor Aabye
Hans Gabel Andresen

1.37
1.20
1.28
1.44
1.40
1.15
2.00
1.47

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jo Toftdahl
Espen Tøndel
Morten Havn
Ola Toftdahl
Finn Morten Andresen
Paal Ferre
Kjetil Morken
Kjell Arne Abrahamsen

1.21,7
1.21,9
1.22,8
1.23,1
1.29,1
1.33,6
1.39,3
1.40,0

Gutter født 1997
Ole Kjerulf Prytz
Olav Toftdahl
Kristoffer Tøndel

1.07
1.14
1.14

Gutter født 1996
Jesper Sæter Øverli
Thomas Bakke
Simen Bratt Grøtterud

- Torv og skifer på Mysuseter
1.50
2.08
1.24,3

Gutter født 1995
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peer Steinvoll
Sindre Toftdahl
Sinre Kjerulf Prytz
Ole G. Horken
Pål Gunnar Kveum
Per Håkon Evjen
Jonathan Sæter Øverli

1.14,7
1.34,6
1.35,8
1.43,8
1.44,5
2.17,3
4.01,1

Brett gutter 1994 / 1993
1.

Berge Kjerulf Prytz

2.03,8

OTTA: Sel historielag har avgitt uttale
om utbyggingsplanene til Kåre Sejersted
Bødtker på Mysuseter. Historielaget
mener utbyggeren må ta mer hensyn til
byggestilen i området og satse på lavere
hustyper med torv eller skifer på taket.
Hus på tre etasjer i et landskap preget av
seterhus er ikke hva historielaget ønsker
seg. De mener at turister og besøkende i
framtida vil sette mer pris på møtet med
det seterlandskapet som særpreger
Mysuseter i dag.
(Sakset fra GD 13.05.06, og gjengis
med tillatelse)
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Natursti i Rondane
Sel kommune søker om penger fra
det såkalte verdiskapingsprogrammet
for å anlegge natursti med utgangspunkt i Spranget ved Mysuseter.
Spranget er stoppunkt på Nasjonalparkruta og samtidig en viktig innfallsport
til Rondane Nasjonalpark. I forhold til
den relativt store trafikken som fører
inn i Rondane fra Spranget, er det bare
i liten grad tilrettelagt for publikum. Et
planarbeid for utvikling av Spranget er
kommet i gang, men opplegget er til
nå ikke fastlagt. Det er imidlertid
enighet om behovet for å tilrettelegge
og informere publikum om næro mr åd e ne r u nd t Sp r a n g et o g
Tjønnbakken. I første omgang tenkes
det å investere 50.000 kroner i skilting
o g o p p ar b eid els e a v tur stie n
«Fosseråket» fra Spranget og ned
langs Ula elv.
(Sakset fra "Norddalen" 01.06.06, og
gjengis med tillatelse)

Nei til oppsynshytte på
Vulufjell
SØR-FRON:Vulufjell Fjellstyre får
ikke sette opp en ny oppsynshytte i
Rondane Nasjonalpark. Det har Miljøverndepartementet vedtatt etter at
Arbeiderpartiets stortingsrepresentant
Torstein Rudihagen klaget inn
vedtaket fra Fylkesmannen i Oppland
og Direktoratet for naturforvaltning.
Departementet er enig i at Fylkesmannen er pålagt å håndheve et strengt
vern av nasjonalparken, og at det kan
finnes alternative overnattingsmuligheter når fjellstyrets folk driver
oppsyn.
(Sakset fra GD 24.05.06, og gjengis med tillatelse)

Nordre Furusjøen Vel er
stiftet
Det var stiftelsesmøte for Nordre
Furusjøen Velforening i Sel sist
fredag, 26.mai. I lengre tid har
initiativtakerne Stein Ivar Lien, Knut
Lien, Oddbjørn Haugen og Else J.
Larsen arbeidet med å starte en
velforening for hytteeiere, setereiere
og andre med relevant tilknytning til
området fra Veggumsfeltet, Punghaugen, Luseby, Karelen til Elgsvika
og Vålasjøen. De mener det er viktig å
stå sammen for å ivareta og fremme
felles interesser i dette området.
Et tyvetalls hytteeiere kom til
stiftelsesmøtet 26.mai.
Stein Ivar fortalte om bakgrunnen
for initiativet. Knut refererte fra
samtale med Skuterud i Nord-Fron
Kommune. Det jobbes der med en
kommunedelplan for Frydalen, som
skal være klar til høsten. Viktig for
Vellet å gi tilbakemelding. Else orienterte om samtaler med Fangel i Fylket
angående Forvaltningsplanen for
Rondane, som også vedrører Frydalen
og området fra Luseby mot Karelen.
Vi melder vår forening til fylket, slik
at vi får tilsendt aktuelle dokumenter i
denne saken.
Vi gikk gjennom punktene for
"mulige arbeidsfelt og alle hadde
tanker og kommentarer til de
forskjellige punktene, spesielt til
villcamping, manglende toalettforhold,
fiskeregler, og vinterbrøytet vei.
Hans Sanden fra Høvringen Vel
orienterte fra sitt arbeid gjennom
mange år i velforeningen. Hans
budskap var at det er viktig å gjøre
(Fortsetter på side 8)
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(Fortsatt fra side 7)

tiltak mht vei, løyper, stier, traseer
grundig fra starten slik er det lettere og
billigere å vedlikeholde disse. Han
hadde erfaring fra at kommunen har
større respekt for henvendelser fra en
velforening enn fra enkeltpersonene.
Vi konkluderte med at det er en
styrke å stå sammen i en forening.
Deltakerne ga uttrykk for ønske om
vinterbrøytet vei, men også med
innspill på at vi må tenke over at den
gode stillheten, det urørte vil bli berørt
dersom veien brøyter vinterstid.
Furusjøvegen har nedsatt en komite
som skal utrede konsekvenser og
muligheter for vinter-brøytet veg.
(Sakset fra "Norddalen 01.06.06, og gjengis med
tillatelse)

Tjønnbakken vil ha vann
og avløp
OTTA: 20 hytteeiere helt i randsonen til Rondane nasjonalpark, på
Tjønnbakken ved Mysuseter, ønsker
nå vann- og avløpsledning til
hyttene, primært avløp hvis vann blir
for dyrt. Tjønnbakken er et sårbart
landskapsområde og i Sel er det
tidligere vedtak på at området ikke
skal utbygges med vann og avløp.
Siden starten av utbyggingen av
ledningsnett på Mysuseter i 1995 og
fram til i dag har kommunen opplevd
et økende press for å få utbygd nye
områder. Interessen på Tjønnbakken er
stor og Sel må nå avklare politisk
om dette området skal bygges ut på lik
linje med resten av Mysuseter. Det
skjer i formannskapsmøtet tirsdag.
Administrasjonssjefen forutsetter at
utbygging av et ledningsnett ikke fører
til større bebyggelse enn det som er

fastsatt i reguleringsplan. Utbyggingen
av ledningsnettet skal skje privat og
kostnadene bæres fullt ut av hytteeierne, men anlegget skal i etterkant
overtas av kommunen kostnadsfritt
(Sakset fra GD 29.04.06, og gjengis med tillatelse)

- Uakseptable kloakkrav
OTTA: Hytteeierne bak det private
initiativet til kloakkutbygging for øvre
del av Tjønnbakken på Mysuseter
mener Sel kommunes krav til å bruke
regelverket for offentlige anskaffelser i
valg av entreprenør samt utarbeidelse av
et anbudsdokument er urimelig og
mangler saklig begrunnelse.
På vegne av utbyggerne har Terje
Bekkemellem sendt et brev til kommunen der han hevder at dette
regelverket 'bare skal benyttes når det
offentlige selv kjøper varer og tjenester
og selv er oppdragsgiver. I dette tilfellet
opptrer kommunen bare som tilsyns- og
dispensasjonsmyndighet. Kostnadene
skal i sin helhet pålegges utbyggerne,
også rensing etter at anlegget
kostnadsfritt er overdratt kommunen
etter utbygging.
(Sakset fra GD 13.05.06, og gjengis med tillatelse)
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Det innkalles herved til

GENERALFORSAMLING
i
MYSUSÆTER VEL
Lørdag 5.august kl.17 på Mysuseter Fjellstue.
Møtet er åpent for alle, men bare medlemmer har stemmerett.
Det vil bli anledning til å verve seg fra kl.16,30.
Saksliste:
Konstituering (Valg av møteleder, referent og to til å
undertegne protokollen)
Årsberetning
Revidert regnskap 2005 og budsjett.
Fastsettelse av kontingent. (styret legger ikke opp til
endring)
Saker som medlemmer ønsker å ta opp (sendes styret innen
utgangen av juli)
Valg
Kaffe og kaker!
Interimsstyret.

Regnskap og budsjett
Siden et av hovedformålene med
avisens sommernummer er å tjene som
innkallelse til generalforsamlingen,
gjengir vi på de følgende sider vellets
regnskap for 2005 samt budsjett for
2007, selv om dette også var inntatt i
påskenummeret.
fs
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STYRETS og interimsstyrets ÅRSBERETNING 2005-2006.
Fram til midten av mars bestod styret av:
Leder
Jan P. Hammervold
Nestleder
Ola Toftdahl
Kasserer
Gudbrand Skjåk
Styremedlemmer Einar Oldeman Isaksen
Gunnar Steinsvoll
Astrid Arnesen Hug
Varamedlemmer Haakon Arnesen
Knut Thore Kristiansen
Morten Havn
Knut Wollebæk
Leif Ola Rønningen
Redaktør
Frank Svensson
Revisor
Jo Weiglin.
Etter turbulensen som oppstod i forbindelse med diskusjonen omkring
leilighetsprosjektet til Sejersted Bødtker da Hammervold, Toftdahl, Oldeman
Isaksen, Arnesen Hug og Wollebæk trakk seg fra styret, har vellet blitt ledet av et
interimsstyre bestående av Hammervold, Skjåk, Steinsvoll, H. Arnesen,
Kristiansen, Havn og Rønningen.
Styret har i perioden før mars avviklet to styremøter der det er blitt
behandlet 5 saker.
I tillegg hadde det ”gamle” styret et møte i påska for å planlegge skirennet.
Styret har i engasjert seg i:
Utviklinga på Spranget
Skiløyper og brøyting generellt
Ulvangsvegen spesielt
Påskeskirenn med over hundre deltakere
Medlemstur til høyfjellskonserten ”Ved Rondane”
Containerhus på Mysusæter
Befaring på Gålå (skiløyper/brøyting og containerhus)
Deltatt på møter i Løypelaget
Behandlet div. henvendelser fra medlemmer
Leilighetsprosjektet ”iRondane”
Det har vært utstrakt bruk av e-mail styremedlemmene imellom, spesielt i
forbindelse med det siste strekpunktet.
Etter at interimsstyret ble nedsatt har det ikke vært aktivitet utover daglig
drift, og det er meldt forfall til møter vi har vært invitert til å delta på fra
Fylkesmannen i Oppland i forbindelse med prosjektet iNasjonalparker.
Denne beretningen er også forelagt hele det ”gamle” styret til godkjennelse.
Leder i interimsstyret
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MYSUSÆTER VEL
ÅRSREGNSKAP 2005
RESULTATREGNSKAP
Inntekter
Medlemskontingent
Annonseinntekter
Startkontingent skirenn
Utleie Container
Renteinntekter
Diverse inntekter
Sum inntekter
Kostnader
Medlemsavis
Honorarer
Skirenn
Generalforsamling,styremøter
Div administrasjonskostnader
Sommertur med vellet
Mysusæter skianlegg
Løypereparering
Løypemereking
Mysusæter Servicesenter
Sum kostnader
Overskudd

2005

2004

77 435,00
2 400,00
6 250,00
8 500,00
1 765,46
0,00
96 350,46

81 400,00
2 900,00
6 010,00
8 500,00
1 540,51
1 300,00
101 650,51

25 404,80
4 750,00
3 720,00
4 102,00
6 747,50
2 140,00
10 000,00
8 000,00
0,00
64 864,30

13 355,65
4 500,00
4 615,50
6 420,00
10 420,44
2 779,00
10 000,00
8 000,00
1 300,00
20 000,00
81 390,59

31 486,16

20 259,92

BALANSE
2005

2004

Eiendeler
Bankinnskudd
Fordringer
Sum eiendeler

142 525,32
18 500,00
161 025,32

129 539,16

Egenkapital

161 025,32

129 539,16

Otta 21.02.2006

Gudbrand Skjåk
kasserer

129 539,16
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MYSUSÆTER VEL

VALGKOMITÉ 06

BUDSJETT 2007
INNTEKTER
Medlemskontingent
Annonseinntekter
Startkontingent skirenn
Renteinntekter
Sum inntekter

80 000
3 000
6 000
2 000
91 000

KOSTNADER
Medlemsavis
Honorarer
Utgifter skirenn
Generalforsamling/styremøter
Sommertur med vellet
Tilskudd Mysusæter skianlegg
Tilskudd løypepreparering
Diverse
administrasjonskostnader
Sum kostnader

7 000
68 000

Overskudd

23 000

26 000
5 000
4 000
5 000
3 000
10 000
8 000

Leder i valgkomiteen Dag Simen
Grøtterud opplyser at p.g.a. den helt
spesielle situasjonen i styret har ikke
valgkomiteen noen mulighet til å
presentere sitt forslag i dette nummeret
av "Mysusæter-Nytt". Han håper
imidlertid at de skal ha et forslag klart
til generalforsamlingen.
Jeg vil oppfordre alle medlemmene
til å tenke over om de har lyst og
mulighet til å gjøre en innsats for
vellet. Jeg vet at det er unorsk å foreslå
seg selv til verv, men kanskje du kan
få en venn/hyttenabo til å foreslå?
Eller kanskje du selv har en
kandidat å foreslå? Men spør
vedkommende før du foreslår for å
spare valgkomiteen for arbeid.
Medlemmene i valgkomiteen som
dere kan kontakte er i tillegg til Dag
Simen:
Mikkel Mundahl
Magne Båtstad
Steffi Kjærulf Prydz
Lederen når dere på
dagsimen@online.no
Jan P
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MYSUSÆTER VEL

MEDLEMSTUR
Søndag 6. august til Rondane Høgfjellsscene ved
Rondablikk. Konserten starter kl. 14.
Årets solister er pianisten Sigurd Slåttebræk og
sopranen Solveig Kringlebotten.
Se for øvrig omtale i årets påskenummer av
"Mysusæter-Nytt".
Buss går fra butikken kl. 12. Påmelding til Morten
Havn, mhavn@online.no , eller tlf.90903024 innen
utgangen av juli. Liste blir utlagt i butikken/kafeen.
Vellet betaler bussen, konsertbillett, kr. 330,-, dekkes
av deltagerne.
Ta gjerne med campingstoler, kaffe og termos!
Interimsstyret
Tomt på Mysuseter
Jan P. Hammervold har søkt Sel om
å få kjøpe grunn fra kommunens eiendom
på Mysuseter. I et brev til Hammervold
skriver teknisk sjef Ola Næprud at
forespørselen ikke kan imøtekommes.
Dersom Sel kommune kommer til at det er
ønskelig å selge areal på Mysuseter, må
dette behandles politisk, og det må legges

til grunn at et eventuelt salg må foregå på
det åpne markedet. Næprud opplyser
også at rammen for nye hyttetomter på
Mysuseter er fylt, noe som innebærer at
det vil ta lang tid før det kan godkjennes
nye hyttetomter i området
(Fra "Norddalen" 08.06.06)
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Verdslansering av Nasjonalparkriket
regionane som er
utpeikte til pilotområde for bransjeorienterte IT-prosjekt
(BIT); Gudbrandsdalen, Hardangerfjord, Kristiansand
og Sognefjorden.
Dette er finansiert
gjennom regionale
partnerskapsmidlar,
DA-midlar, fylkesBente Skaarud, Lom, Gry Helene Stavseng, Vågå, Ann Cathrine Enstad,
infraLesja, Arnt Sveen, Sel, Kai Roterud, Dovre, styreleiar og regionsjef Ole kommunale
Aasaaren og prosjektleiar Tom Novik (bak) lanserer nettportal og
strukturmidlar,
heimeside for Nasjonalparkriket.
deltakaravgift og stor
eigeninnsats.
Reiselivsorganisasjonane i
Det var Vågå reiseliv som tok opp
Nord-Gudbrandsdal er først
tanken i 2005, som saman med BjorliLesja har hatt ansvar for utarbeiding av
ute her til lands med felles
inter-nettsidene.
heimeside og nettportal. I går

var det verdslansering av
www.nasjonalparkriket.no
Av Ketil Sandviken
ketil.sandviken@gd.no
Mobil: 901 35 460
VÅGÅ: - Dette er ikkje mindre enn ei
verdslansering, fastslo Gry Helene
Stavsen g i Vågå r eiseliv d a
www. n asj o na lp ar kr i ket. no var t
presentert på Vågå hotel i går.
Dei fem reiselivsorganisasjonane i
Nord-Gudbrandsdal har satsa ein
million kroner på utarbeiding av
bookingportal og heimeside på
internett, og er i følgje reiselivssjef
Anne Cathrine Enstad i Bjorli-Lesja
reiseliv først her til lands av dei fire

Kulturkalender
- Det er ikkje ofte ein får vera vitne
til nasjonal urpremierer, og det gler
meg stort at ein her lanserer noko som
er pioneraktig i reiselivssamanheng, sa
Ole Aasaaren, regionsjef og styreleiar i
Nasjonalparkriket. Reiselivet dreiar
seg mykje om sal, og da må ein vera
synleg. Nettet er det mest synlege ein
har. Aasaaren ber lokale turistbedrifter
slutte opp om satsinga.
-Er dette første steg mot eit felles
turistkontor for NordGudbrandsdal?
- Nei, men det er i alle fall ei
stadfesting av at det å slå seg saman
gjev resultat. Det er ikkje nødvendig å
vera samlokalisert, men å bruke
(Fortsetter på side 15)
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kreftene saman. Vi er små i den store
samanhengen.
Aasaaren håpar at dei mange
kulturaktivitetane i norddalen vil bli
meir synleggjort gjennom nettsatsinga.
- Det å koma til Nord-Gudbrandsdal er ikkje berre å gå i fjellet,
det er summen av aktivitetar og
opplevingar. Nasjonalparkane er det
marknadsmessige fyrtårnet, seier
Aasaaren, og minnar om at ein er berre
eit tastetrykk unna realiseringa av den
femte nasjonalparken i området,
Reinheimen. Med Breheimen blir det
seks.
- Det gjer oss unike i Nord-Europa,
seier Aasaaren, og ber reiselivet hugse
på at det også ligg eit stort potensiale i
hyttefolket.
24 bedrifter
Hittil er 24 medlemsbedrifter er
utlagt på nettportalen. Dette blir rekna

for å vera ein svært god start. Totalt
aksjonærtal er 300, to-tredjedelar er
reiselivsrelatert, opplyser reiselivssjef
Bente Skaarud i Jotunheimen reiseliv.
Inngangsbilletten er på 6.000
kroner pluss moms. Svært rimeleg
samanlikna med satsing på eigen
bookingportal, i tillegg har ein her ei
heimeside som kan oppdaterast fortløpande, seier prosjektleiar Tom Nøvik i
Venatio as.
Siste års satsing på felles brosjyrer
med eit opplag på 125.000 blir nå
tilgjengelege i PDF-format på nettet.
- Brosjyrene kan ikkje nedprioriterast sjølv om vi satsar på nett,
seier Skaarud.
- Det er ei utbreidd misoppfatning å
kutte ut alt det andre når ein skal satse
på nett, understrekar prosjektleiar Tom
Nøvik.
(Sakset frå GD 02.06.06, og gjengis her med
forfatterens tillatelse)

Trenger Mysusæter blokkbebyggelse?
Av Ola Toftdahl
Som vel de fleste av Mysusæter
Nytts lesere har fått med seg
planlegges det i disse dager et prosjekt
kalt Mysusæter Fjellgrend.
Initiativet til dette prosjektet
kommer fra Kåre Sejersted Bødkter,
og detaljene i planene er tidligere
presentert i MN og på generalforsamlingen sist sommer.
Som vel også flere har fått med seg
har disse planene skapt mye
engasjement i vellets styre.
Jeg vil prøve å beskrive litt om
hvorfor i alle fall undertegnede mener
man bør tenke seg om en gang til før

dette prosjektet realiseres.
La meg innledningsvis presisere at
det er ønskelig med en utvikling på
Mysusæter og større muligheter for det
lokale næringsliv. Det er behov for en
vitalisering av hele området. Dette vil
naturlig innebære mer moderne
overnattingssteder, opprustning av
i n fr a s tr u k t ur , b ed r e v an n o g
avløpsløsninger, bedre servicetilbud
og en generell opprydning av gammelt
søppel og skrot.
Jeg tror ikke dette prosjektet i
betydelig grad vil bidra til en utvikling
(Fortsetter på side 16)
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og muligheter for det lokale næringsliv
forhold det store økonomisk potensiale
de drøyt 600 hyttene som allerede
ligger på Mysusæter utgjør. Dette kan
utnyttes bedre ved bla å gi et bedre
utviklet aktivitetstilbud.
”Varme senger”
Sel kommune ønsker penger til
kommunen, og turisme er således en
viktig bidragsyter. Dette er vel også
grunnen til at det er gitt en rammetillatelse fra kommunen for prosjektet.
Det har vært et ønske om et økt antall
”varme senger”, noe man forventer vil
bli tilfellet med bygging av Mysusæter
Fjellgrend. Skal man ha ”varme
senger” betyr jo dette i prinsippet
leiligheter for utleie og ikke fast
etablering. MF selges som selveierleiligheter, og vil således ikke gi
kommunen sine varme senger.
Blokker på Mysusæter?
Mysusæter er unik i den forstand at
det er en setergrend som har fått
beholde sitt særpreg til tross for en stor
hyttebebyggelse. Dette skal Sel
kommune ha stor ære av. Dette har de
fått til gjennom en fornuftig regulering
a v o m r å d e t . I r e g u l e r i n g sbestemmelsene for Mysusæter sentrum
står det at næringsbygg skal tilpasses
ter reng o g lo kal b yg geskikk.
Mysusæter Fjellstue er vel det
nær meste ma n ko m me r lo kal
byggeskikk av næringsbygg på
Mysusæter, og har en mønehøyde på
ca 7,5 meter, I de skissene jeg har fått
tak i, vises en mønehøyde på 12 meter
over eksisterende terreng for byggene i
Mysusæter Fjellgrend. Disse

bygningene vil dersom de tillates
bygget, fremstå som noen av de
høyeste i hele Sel kommune.
Mysusæter Fjellgrend vil ruve 5 meter
høyere enn Mysusæter Fjellstue, og 9
bygninger i denne høyden vil bli svært
dominerende i landskapet og sette et
helt nytt preg på Mysusæter. Trenger
Mysusæter virkelig blokker som
nærmeste nabo til gamle setervoller,
og ønsker vi det?
Nedbygging av alpinanlegget
Mysusæter Fjellgrend etableres midt
i en av tre nedfarter i alpinanlegget.
Dette betyr i prinsippet en nedbygging
av alpinanlegget, og ikke en utvikling
av et aktivitetstilbud. Nå er vi vel ikke
brukere av alpinanlegget alle som har
hytte på Mysusæter, men for mange og
da særlig de av oss med barn er dette
verdifullt.
Den planlagte utbyggingen vil bidra
til økt press på de øvrige nedfarter, øke
ko nfliktene mello m fartsglade
ungdommer og barneaktivitet i
bakken. Utbyggingen reduserer
tilbudet i alpinanlegget for alle
hytteeiere og andre gjester på
Mysusæter. Utbyggingen berører
derfor alle som er på Mysusæter. Og
den reduserer de kommersielle
utviklingsmulighetene i alpinanlegget.
Alpinanlegget vil kunne dra stor nytte
av en spesifikk utbygging for små
barn. Eneste mulighet for en slik
utvikling er på østsiden av heisen.
For øvrig vil adkomst til området
måtte krysse skiløypa mot Furusjøen,
hvordan dette skal løses fremgår ikke
av de tegningene som finnes, men vi
(Fortsetter på side 17)
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får jo håpe at dette tas hensyn til.
Vil Mysusæter Fjellgrend være en
fordel for lokalsamfunnet og hytteeiere? Jeg tror ikke det. Mysusæter er
som tidligere nevnt er en unik
setergrend som har funnet sin nisje. En
utbygging av Mysusæter Fjellgrend vil
være et dramatisk brudd med dette og

de ønskede økonomiske
konsekvensene påstår jeg er usikre. Jeg
har stor forståelse for behovet for et
bedre næringsgrunnlag for lokalsamfunnet, og det synes jeg vi hytteeiere skal bidra til. La oss støtte opp
om det som finnes i dag og komme
med forslag til nye tilbud. Her kan
Mysusæter Vel spille en sentral rolle.

Tøffe energikrav i nybygg
Regjeringens nye byggeforskrifter om energikrav har som mål å
redusere energibehovet i nye boliger og andre nybygg med ca.
30 prosent.
(Artikkelen her er hentet fra www.bygg.no, og gjengis med tillatelse fra
nettstedets redaksjon. Fullstendig link til artikkelen er
"http://www.bygg.no/news/newsshow.asp?AreaId=1&NewsID=20260")
Onsdag 31-05-2006 kl. 12:00
- Med d ette fo r slaget tar
regjeringen et langt skritt for å nå
Soria Moria-erklæringens mål om
lavenergiboliger og redusert bruk av
elektrisitet til oppvarming, mener
kommunal- og regionalminister
Åslaug Haga og miljøvernminister
Helen Bjørnøy.
Med de nye reglene skal småhus ha
et energibehov på 125 KWh/m2 år mot
173 KWh/m2 år i dagens regelverk. I
blokkboliger vil energibehovet ligge
på 108 KWh/m2 år. De nye reglene
gjelder for alle nybygg og gir en
b yg ni n gs ma s se med g o d e o g
langlivede energikvaliteter. Det skal
innføres minstekrav til isolasjon, og
ventilasjonssystemene skal bli mer
energieffektive. Forslaget sendes på
høring nå, og nye krav vil gjelde fra 1.
januar 2007 med en overgangsperiode
til 1. januar 2009.

- Å bygge hus med lavere
energibehov er lønnsomt. Sintef
Byggforsk har gjennomført
økonomiske analyser som viser
kostnader og inntjeningstid for 13
uli ke b yg nin g st yp er , f o r teller
kommunal- og regionalminister
Åslaug Haga.
Det vil koste ca. 70 000 kroner mer
å bygge et energivennlig småhus på
160 m2. De økte utgiftene til renter og
avdrag skal i føge regjeringen
oppveies av lavere strømregning.
Inntjeningstiden for nødvendige
energitiltak er lengst for småhus.
Andre typer bygg, som for eksempel
sykehjem, sykehus og forretningsbygg, har en inntjeningstid på bare
seks år.
De nye kravene bidrar til å
redusere energibehovet i ny
bygningsmasse med ca. 500 millioner
KWh hvert år. Det tilsvarer den årlige
(Fortsetter på side 18)
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energibruken for ca. 25 000 boliger.
Til sammenligning har Alta kraftverk
en årligkraftproduksjon på 625
millioner KWh.
- I følge analyser gjennomført av
Statens fo r ur ensningstilsyn er
energitiltak i byggsektoren et av de
mest kostnadseffektive tiltakene som
kan velges for å redusere CO2utslippene, og de nye kravene vil
redusere CO2-utslippene med ca. 0,15
millioner tonn hvert år. I dag utgjør
energibruk i bygningsmassen er 10 til
15 prosent av CO2- utslippene i

Norge, sier miljøvernminister Helen
Bjørnøy.
Det vil fortsatt være mulig å bygge
laftede boliger, men for å oppfylle
energikravene må slike hus blant annet
ha ekstra god isolasjon i gulv og tak.
- Regjeringen vil at de nye reglene
også skal gjelde for fritidsboliger over
80 m2. Det skal være mulig å bygge
mindre hytter med en enklere teknisk
standard, men store fritidsboliger som
b r ukes mye o g har et sto r t
oppvarmingsbehov må også
tilfredsstille energikravene, sier Haga
og Bjørnøy.

Sauer - litt informasjon
På oppfordring gjentar vi fjorårets orientering om sauer, og merking av disse.
Oversikten i fjor inneholdt dessverre et par feil, men med bistand fra Oddny
Teighagen håper vi at vi har fått inn en korrekt oversikt, som dertil er noe
oppdatert. Vi setter også inn Ingebreth D. Sandbus orientering fra i fjor.
Området i og utenfor Rondane
Nasjonalpark er et unikt beiteområde både
for rein og sau.
Det slippes ca. 2500 voksne sauer og
4500 lam på sommerbeite her.
Alle sauene har sitt eget individmerke
og ulike fargekombinasjoner for at
dyreeierene skal kunne skille ut sine dyr
om høsten.
Det hender at dyr blir sjuke selv om det
føres et ukentlig tilsyn med dem.
Vi er takknemlige for opplysninger om
slike tilfeller for å unngå at dyr lider.
Dersom det er mulig å se fargekombinasjonen på øremerkene og hvor i
området sjuke eller skadde dyr er sett, er
det til stor hjelp.
Skulle man komme over dyr som er
døde, kan en også se på innsiden av
plastmerkene hvem som er den rettmessige
eier.

Det finnes mange fargekombinasjoner
som blir benyttet: BLÅ, GRØN, RØD,
Gul, osv.
Det er opphengt oversiktsplakater flere
steder i fjellet med detaljerte oversikter
over merkekombinasjoner, samt telefon nr.
direkte til eiere.
MYSUSETER SERVICESENTER er
behjelpelig med flere opplysninger, eller
leder i Sel Sau og Geit, tlf 415 09 656.
GOD TUR I FJELLET og takk for
hjelpa !
Husk båndtvang fra 1.april til
5. oktober
Ingebreth D. Sandbu
-leder i Sel Sau og Geitavlslag
Oddny Teighagens populære, og
kortfattede, kurs i hvordan yde førstehjelp
til nødstedte sauer, finner dere på bladets
sisteside.
fs
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1.
2.
3-4.
5.
6.
7.
8..
9.
10.
11.
12.

Sandbu, Aud og Ingebreth D.
Bjørnvolden, Bjørn
Juball,Tamberstuen,Gudrun
Sandbu, Henrik
Utgår, har sluttet med sau
Teighagen, Oddny
Haugen, Stein Roger
Solhjem, Hans Roger
Vangen, Mathias
Ulmo, Anna
Linløkken, Anne

Tlf:
Tlf:
Tlf:
Tlf:

61 23 18 01 61 23 00 43 61 23 06 76 61 23 50 55 -

Mobil : 415 09 656
Mobil: 977 14 200
Mobil: 913 10 636
Mobil: 971 95 755

Tlf: 61 23 09 40 - Mobil: 922 59 168
Tlf: 61 23 04 78 - Mobil: 941 42 861
Tlf:
Mobil: 924 57 463
Tlf: 61 23 51 20 - Mobil: 481 17 322
Tlf.: 61 23 06 11 - Mobil: 948 60 882
Tlf: 61 23 01 01 - Mobil: 452 98 889
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Returadresse:
Mysusæter Vel , v/F.Svensson, p.b. 537, 8901 BRØNNØYSUND
I forbindelse med vår serie "gode
repriser", gjentar vi Oddny
Teighagens lille orientering om
førstehjelp overfor sau:
Det hender at folk finner dødssjuke
sauer liggende på ryggen. De er dødssjuke
fordi de ligger på ryggen. Husk sauene har
mange mager. Når de kommer på rygg
faller magene bakover mot ryggraden og de
blir veldig breie over ryggen og klarer ikke
komme seg rundt og på beina igjen.
Magene presser også mot lungene og etter
hvert blir de kvalt. Så kommer du over en
sau, som ligger på ryggen, gjør følgende:
Ta fatt i beina og velt sauen over på siden,
bøy beina innunder sauen slik at den får tak
til å (hjelpe til og) reise seg. Hjelp sauen å
reise seg. Dersom sauen har ligget lenge er
den veldig ustø, støtt den derfor til den
klarer å holde balansen. Når den klarer å
holde balansen vil den overleve og du har
reddet en sau fra en smertefull død. - Og du
er dagens helt!
Oddny Teighagen

Butikken

åpningstider sommeren 2006
Vi åpner igjen til St. Hans, og holder
åpent til og med høstferieuken på
Østlandet.
Butikken:
mandag - lørdag
kl. 10 - 17
søndager
stengt
Kaféen:
Alle dager
kl. 10 - 17
Vi vil prøve å ha kaféen åpen noe
lenger i høysesongen. Se egne oppslag.
Velkommen innom!
Lisa og Oddny
Telf.: 61 23 39 17
Fax.: 61 23 15 92

Mysuseter Servicesenter

