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Vinterbrøyting og skiløyper på Mysusæter
Vi viser til vårt brev mottatt i kommunen den 27.04.2018 og vårt brev av 11. juni 2018.
I våre brev fremmet vi ønske om brøyting av Furusjøvegen fram til Hjellen og at det
opparbeides ny løypetrasé. Vi har ikke mottatt svar på vår henvendelse.
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ligger ute til høring. I planen er det tatt inn at det
på Mysusæter er en målkonflikt mellom ulike interesser. For Furusjøvegen har denne
konflikten mellom de som vil ha Furusjøvegen brøytet og de som vil ha skispor på vegen,
eksistert i mange år. Denne konflikten kunne vært unngått ved at kommunen hadde åpnet for
brøyting av Furusjøen fram til Veggumsæter og at alternativ løypetrasé hadde blitt
opparbeidet.
Før en startet opp med å legge skispor på Furusjøvegen, gikk skiløypa ved siden av vegen der
snøscooterne kjører i dag. Den alternative traséen er inntegnet på kart som for flere år siden er
overlevert til kommunen. Vi mener at en i ny sti og løypeplan må legge skiløypa på den
alternative traséen, og at det åpnes for brøyting av Furusjøvegen som beskrevet.
I regional plan for verdiskapning, vedtatt av fylkestinget våren 2018, er det satt som mål om
at Oppland skal være det fylket i Norge med høyest verdiskapning knyttet til
deltidsinnbyggere. I kommunens næringsplan er det også pekt på at det er viktig å legge til
rette for mer bruk av fritidsboligene i et næringsperspektiv.
Langs Furusjøvegen fra Mysusæter til Veggumsæter er det omlag 50 hytter/setre som sokner
til Furusjøvegen. Å tilrettelegge for mer bruk av fritidsboligene/setrene ved å brøyte
Furusjøvegen, vil gi betydelig verdiskapning for næringslivet i kommunen.
Vi imøteser kommunens initiativ og bistand til opparbeidelse av alternativ løypetrasé
sommeren 2019.
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