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Påsken 2005

S

å er det snart igjen påske, og jeg
har nok en gang begått den
redaksjonelle bommert av å holde
igjen plass på førstesiden. Som jeg
pleier å få med i nesten hvert nummer
av bladet, føler jeg at mine kunnskaper
om Mysusæter er vel mangelfulle til å
kunne titulere meg som "redaktør". På
den annen side har jeg den tekniske
regi av bladet, og når tomrommene
skal fylles, og det er tomrom igjen på
førstesiden, så tar jeg meg ofte friheten
av å skrive noen ord der.
Påsken kommer tidlig i år, og
jeg begynte å føle et visst press på å få
ferdigstillet avisen da man i
forretningene her i Brønnøysund hadde
skiftet ut julemarsipanen, som var lagt
ut på tilbud til halv pris, med fullpriset
påskemarsipan.
Vi har denne gang ikke mottatt
så meget stoff i fra medlemmene, men

Påskegudstjeneste
i
Pungdalen
Det blir friluftsmesse i Pungen som
vanlig første påskedag kl.14.00.
Håper mange har anledning til å ta
en pause i skituren akkurat der
denne dagen. Det kommer til å bli ei
flott messe. Håper bare at været er
med oss.
Eldbjørg Hallen Larsen
menighetssekretær

er takknemlig for det vi har fått. På
side 12 flg. kan dere lese om et drama
som utspant seg i 1923, da de ca. 15 (!)
hyttene på Mysusæter var blitt hjemsøkt av innbruddstyver. Det kan jo
være en trøst å lese at ugjerningsmennene visstnok ikke var fra bygden,
men var kommet over fjellet fra
Folldal. Det fremgår for så vidt ikke av
artikkelen om herrene var fra Folldal,
men hovedpoenget var vel at de i hvert

Adresseendringer
Medlemslistene føres og àjourholdes
av vellets kasserer, og hun ber om at
adresseendringer og lignende blir
meldt direkte til henne
(Fortsetter på side 2)
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MYSUSÆTER INN I FRAMTIDA.
Vi hyttefolk er konservative av natur. Samme
hvor radikale, offensive og ekspansive vi er i
vårt daglige virke, vil vi ikke ha store
endringer rundt hytta vår. Der skal alt være
som det alltid har vært.
Nå har vi stort sett vært heldige i mange år på
Mysusæter, det har ikke skjedd de helt store
omveltinger. Vi er blitt spart for den
utviklingsboomen vi ser f.eks på Beitostølen.
Dette er bra på mange måter, men vi ser også
negative konsekvenser av manglende
utvikling: å drive butikk og kafe går ikke av
seg selv, skiheisen sliter, et trivelig serveringssted som Erlingstugu er borte og vi
skjønner at hotelldrift er tungt og krevende.
For at vi skal beholde og helst utvikle de tilbudene vi gjerne vil ha i hyttegrenda
vår, må vi bli flere brukere, enten ved at vi er oftere på hytta, eller at det bygges
flere hytter. Dette siste er vanskelig pga restriktiv holdning til bygging av
privathytter fra sentrale myndigheter. En løsning på dette kan være å bygge
utleiehytter, der synes undertegnede at Sejersted Bødtker har tatt et glimrende
initiativ og vi vil utpå sommeren bli presentert for et spennende prosjekt.
Selv om vi etter hvert får mer og mer ferie, nettløsninger gjør at flere kan jobbe i
perioder fra hytta ser vi at det store flertallet av hytter står ubrukt i lange perioder.
Hvorfor ikke drive litt hytteutleie i de periodene vi ikke selv bruker hytta? Vi er
etter hvert flere som har positive erfaringer med dette.
Sel kommune har også etter noen års stillstand begynt å legge til rette for positiv
utvikling på Mysusæter: Sentrumsplanen er nettopp vedtatt, det er bygget
vannverk på Ulvangen og kloakknettet bygges stadig ut. Like positivt er det ikke
at ferdighus og giganthytter plasseres kloss inntil de unike sætermiljøene på
Holehaugen. Vi kunne ønsket oss at kommunen var mer bevisste på byggeskikk
og samtidig tok bedre vare på de få bygningsmiljøene fra sæterdriften vi har igjen.
Ta gjerne ovenstående meninger som et debattinnlegg. La oss lesere av
MysusæterNytt få lese hvordan
vil vi ha det i framtida?

du ser på

utviklingen av Mysusæter. Hvordan
Jan P H

Mysusæter.

(Fortsatt fra side 1)

fall ikke var hjemmehørende
bygden".
Da håper jeg dere alle får
riktig fin påske. Jeg antar mange
bladets lesere skal tilbringe den

"i
en
av
på

Brønnøysund, 8. mars 2005
Frank Svensson
frank.svensson@c2i.net
telf. 75 02 00 44
Mobil 997 12 474
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GENERALFORSAMLING 05
Iflg. vedtektene skal generalforsamlingen hvert år holdes før 15. august.
Praksis de senere årene har vært siste helga i juli, mye pga fellesferien. Dette har
ført til at vi som sist sommer fikk kollisjon mellom vår arrangerte tur og
Høyfjellskonserten ved Rondablikk som er en del av Peer Gynt stevnet.
Denne konserten arrangeres i år den 7.august med Solveig Kringlebotten
som solist. Vi kunne derfor tenke oss å lufte ideen om å arrangere
generalforsamlingen lørdag 6.august, og arrangere tur til konserten søndagen
etter. Kanskje vi også skulle arrangere to turer: den ene med buss via Kvam, den
andre med sykkel over Vassmellom??
Vi ber om tilbakemelding fra medlemmene.

SMÅNYTT
Oppfanget og nedtegnet av vellets
formann.
Politiet har nå anskaffet helikopter
som bla. skal brukes i jakten på ulovlig
motorferdsel i utmark. 14 februar
aksjonerte fjelloppsyn og politi både
på bakken og i lufta i fjellområdene i
Lesja og Dovre, og ulovlige forhold
ble avdekket. Kontrollene vil fortsette.
Det er i vinter felt seks jerver i
Rondane, og kvota er dermed oppfylt.
Lisensjakta fortsetter i Reinheimen/
Ottadalen og Snøhettaområdet fram til
midten av februar. Den siste jerven
som ble felt var en velvoksen hann på
13 kilo som bar tydelig preg av harde
slåsskamper med andre jerver i
området.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har
satt foten ned for skiløype til Dassbu
denne vinteren, og Høvringen
Aktivitetsselskap har fått nei på sin
søknad om stikking og preparering av
traseen. Dette av hensyn til villreininteressene.
I forbindelse med utarbeiding av

forvaltningsplan for Rondane ønsker
fylkesmannen en samlet vurdering av
sti- og løypenettet i verneområdene.
Derfor gis det bare dispensasjon for
oppkjøring og stikking av øvrige
løyper i inneværende sesong.
Biologisk institutt ved Universitetet i
Oslo har fått fylkesmannens tillatelse
til å lande med helikopter innenfor
Rondane nord sitt villreinområde i
perioden 5. til 16. mars for å merke
inntil 15 simler. Hensikten er å kartlegge reinens områdebruk og aktivitet
gjennom året og sammenligne villrein
i Rondane med rein i Norefjellsområdet som har tamreinsopprinnelse.
Samtidig har NINA og Rondane
Nord Villreinutvalg fått tillatelse til
å bruke snøskutere og småfly i
tellinga av reinen. Det er da en legmann ikke skjønner så mye: Ja til
helikopter, småfly og snøskutere, men
nei til en skiløper innover mot Dassbu.
På Kvamsfjellet har det brutt ut
priskrig på skuterkjøring og vinterparkering. To mener den tredje driver
(Fortsetter på side 4)
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prisene i været – og hytteeierne klager.
Så langt har dette ført til et politisk
engasjement for å få brøytet flere veier
i området.
Forsker Odd Inge Vistad ved Norsk
Institutt for Naturforskning (NINA)
har lagt fram et forskningsprosjekt om
holdninger til motorferdsel i utmark.
Resultatet viser at gudbrandsdøler er
for en liberalisering av regelverket,
slik at det kan bli mer snøskuterkjøring
fram til hyttene.
Ulvejakta i Hedmark har sprengt de
etablerte flokkene, og det er nå ventet
at streifdyr også vil komme inn i vårt
distrikt. Fagfolk mener imidlertid at
det er liten mulighet for at ulven vil
etablere seg, men det er stor usikkerhet
omkring det som kan skje slik
ulvejakta i Stor-Elvdal har utviklet seg.
Framdrift for vann/kloakk i
Gråhaugen
Sel kommune har satt bort
prosjektering, anbudsbeskrivelse og
anbudsinnhenting til konsulentfirma
Rambøll på Lillehammer.
Prosjekteringen var ferdig i desember
og jobben er lagt ut på anbud. Det er
planlagt at arbeidet skal starte i mars
og være ferdig i juni. Formannskapet
har bevilget nødv. midler.
PÅSKESKIRENNET
Det tradisjonelle påskeskirennet blir
arrangert påskelørdag 26 mars med
start langrenn kl.11 og slalåm så snart
langrennet er ferdig. Påmelding i
varmestua ved skiheisen fra kl.10,
kr.50 i påmeldingsavgift for hver

konkurranse.
jph
Motorisert ferdsel
OTTA: Fylkesmannen i Oppland gir
Den Norske Turistforening tillatelse til
motorisert ferdsel i Rondane nasjonalpark i forbindelse med drift av
Rondvassbu turisthytte. Turistforeningen har søkt om forlengelse av
kjøretillatelsen i fjellet inntil
forvaltningsplan for Rondane er
utarbeidet. Arbeidet med forvaltningsplan for Rondane skal startes i år. I
forbindelse med dette arbeidet vil det
bli en gjennomgang av dispensasjonspraksisen for motorisert ferdsel i
verneområdene med hensyn til valg av
traser, tidspunkt for kjøring og
formålet med kjøringen. I påvente av
forvaltningsplanen ser Fylkesmannen i
Oppland det som hensiktsmessig at
eksisterende løyve for turistforeningen
forlenges, slik at rammen for drift av
Rondvassbu blir uendret i forhold til
tidligere år. Tillatelsen omfatter frakt
av varer og personell, vedlikehold av
veg. arbeid med å stikke løyper og
annen nødvendig transport.
(Fra GD 28.02.05. Gjengitt med tillatelse)

Vil legge om skiløype
OTTA: Kåre B Hansen og Morten Havn
har søkt Sel kommune om å få legge om
skiløypa fra den tidligere Røde Kors-hytta
på Mysuseter til innkjøringen for seks
godkjente hyttetomter som karene har
overtatt fra Harald Jakhellens eiendom for
videre salg. Omleggingen er totalt på
rundt 80 meter. En tomt er allerede solgt.
(Fra GD 25.02.05. Gjengitt med tillatelse)
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Vårdikt
- av Ivar Haugen
Tysbast
Før våren rekk å tine
ei frosen vinterjord,
står dine bare kvistar
i overdådig flor.
Før alle andre busker
får vårens grøne skjær,
står du og duftar sommar
og emnar dine bær.

Forelsking
Kva liknar vel meir
på forelsking
enn den gamle bjørka
med nysprunge lauv
struttande
av trong til utfalding
kanskje for hundrande gong,
men like grøn og nyfiken
denne gongen òg.

Greplyng
Men venleik har så ofte
ein fare gøymt ein stad,
og du har gift i greinene,
i blomar, bær og blad.

Spovesong
I dag høyrde eg spovesongen
som ringar etter flate steinar
på vårstilt vatn
og ung jubel
over liv
som framleis har overflod
av somrar å sjå fram til.

Vårtegn
I dag sprang eg joggeruta mi
på halve tida.
Likevel kom eg heim
med pust til overs
og neven full av gnistande
leirfivel til kona mi

Her gjekk det susande
fort på skia
i nykvit snø
for ein månad sia.
Og no står ørsmåe,
raude blomar
på greplyngtuene
tett i tett.
Det er eit under
at slikt kan vekse
på snaue berget
og bli så nett.
Men greplyngtua
ho krev så lite,
ei rift i fjellet
til rothårfeste
og nokre dråpar
av blanke vatnet
det er det meste.
Men tett står blomane
på tua lell
om vekseplassen
er berre fjell
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KILIMANJARO
I månedsskiftet januar/februar
arrangerte Terje Ulvoldens reisebyrå
tur til Kilimanjaro med påfølgende
safari i Serengeti og Ngorongoro. To
medlemmer i Mysusæter Vel deltok:
Tomas Hagelien og undertegnede. Vi
hadde valgt Machameruten som ikke
er den enkleste og absolutt ikke å
anbefale for folk med høydeskrekk,
men som til gjengjeld gir den største
naturopplevelsen. Oppturen tok 5
dager der vi beveget oss gjennom alle
klimasoner fra regnskog til arktiske
isbreer. Avslutningen opp til selve
toppen Uhuru Peak (5895 m) ble en
tøff opplevelse pga kulde og sterk
snøstorm, men vi kom begge opp, og
det var det visstnok ikke så mange som
gjorde den dagen. Vi brukte totalt 14,5
timer før vi var nede igjen i Mweka
Camp, og det skal ikke underslås at

"

begge var skikkelig møre i beina etter
vassinga i snøen og bratte unnabakker
ned mot campen.
På safarien i Serengeti var vi så
heldige å komme midt i migrasjonen,
dvs når gnu, sebraer og gaseller oa i
millioner trekker opp på slettene for å
føde. Vi var midt i et levende teppe av
dyr så langt øyet rakk! Vi fikk også
med oss alle de store dyrene som
giraff, elefant, flodhest, løve, gepard
og hjortedyr i alle varianter. Et litt
uheldig og spennende sammenstøt med
Masaier hadde vi også, det var vel
nærmest en kulturkollisjon, men løste
seg i all venskapelighet.
En opplevelsestur som dette
kan knapt beskrives, den må oppleves, - og Terje arrangerer stadig
turer.
Jan P H

"

Vern og bruk av Rondane
Sakset fra GD den 05.02.05, og gjengis med tillatelse

OTTA:Ordfører Dag Erik Pryhn har
funnet det betimelig å sende brev til
Høvringen Aktivitetsselskap og Sel
Fjellstyre der han innledningsvis gir
begge parter honnør for uttrykt
intensjon om å finne fram til omforente løsninger i skjæringspunktet
mellom vern og bruk av nasjonalparken, men der han også minner om
at løsningen ikke ligger i ytterkantene
ved at den ene parten samlet sett må
bøye seg for den andres interesser.
- En slik løsning vil neppe få
oppslutning verken i egne rekker eller
hos øvrige myndighets-utøvere. Vern
og bruk av Rondane vil bli en enda
mer fokusert sak framover enn det vi
hittil har sett, spår han.

- Svennestykket dreier seg om
hvorvidt vi makter kombi-nasjonen av
profesjonell forvaltning som sikrer
natur- og miljøverdiene og en
bærekraftig næringsutvikling som
sikrer sunne bedrifter og arbeidsplasser, skriver Sel-ordføreren.
Verdiene i Rondane vil i
økende grad bli profilert både av
kommunen, regionen og næringslivet.
Pryhn anbefaler på det sterkeste å
bruke Sel kommune som førsteinstans for inn-spill og anbefalinger i
stedet for å gå direkte mot fylkesmannens miljøvernavdeling.
Kommunen vil så bringe det videre til
nabo-kommunene og alle innspill skal
(Fortsetter på side 7)
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Otta Turistsenter og Terje Ulvolden har nå Servicesenteret på Mysuseter for
Novasol AS. Dette betyr i praksis at vi ordner med det meste i forbindelse med
hytteutleien uten ekstrakostnad for utleier. Være seg nøkler, kausjon,
sluttrengjøring, informasjoner av enhver art, avlesning av strøm, utleie av ski,
pulk, kano etc. Dette vil profesjonalisere utleien og allt det som kunden måtte
ønske i tillegg til overnattingen slik at han skal få et vellykket opphold hos oss på
Mysuseter.
Da det er stor etterspørsel etter hytter med god standard og fin beliggenhet søker
vi hele tiden etter nye hytter og hytteutleiere.
For nærmere informasjon besøk oss på vår hjemmeside www.mysuseter.info eller
kontakt oss på telefon 61 23 03 23

(Fortsatt fra side 6)

ses i sammenheng med arbeidet med
en forvaltningsplan for Rondane som
nå endelig ser ut til å komme i gang.

Skjerper reiselivs-tonen i Sel
OTTA: Tonen i et nylig brev fra styret i
Sel Rondane Reiselivslag/Visit
Rondane AS er betydelig skjerpet etter
at ordfører Dag Erik Pryhn på nyåret
hadde et innspill der han fridde til
naturlige samarbeidspartnere i et
planlagt, nytt reiselivsselskap på Otta.
Reiselivslagsstyret viser til den
kritikken som ordfører Dag Erik
Pryhn har reist mot arbeidet som er
utført av styret og som brukes som
argument for at Sel kommune nå
ønsker å etablere et nytt selskap der
kommunen skal eie 70 prosent av

aksjene. Deltakelse i det nye
selskapet vil for reiselivslagets del
ikke bli avgjort før på ordinært årsmøte i mai, heter det. En slik deltakelse
inngår ikke i de vedtatte planer for
reiselivsnæringen i Sel og er heller
ikke budsjettert.
Styret anmoder kommunen
om å stå ved sitt vedtak fra årsmøtet i
fjor sommer om å arbeide på lag med
reiselivs-næringen gjennom å delta
som aksjonær i Visit Rondane AS.
Styret beklager videre at
ordføreren benytter uttalelser fra ikke
navngitte personer som grunnlag for
kritikk og ber om at Sel kommune
skriftlig formulerer sine inn-vendinger
slik at disse kan be-handles formelt i
styret og eventuelt på årsmøtet.
Brevet er undertegnet av Bjørn Setsaas og Hans Amundlien.
Fra GD 04.02.05 - gjengis med tillatelse
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Skjuler biler under fjelleiligheter
Artikkelen nedenfor har vi sakset fra Gudbrandsdølen Dagningen den 4. mars
2005, og den gjengis her med journalistens tillatelse.
FRISK SATSING: Investor Kaare
Sejersted Bødtker legger fram
planer om å bygge mellom 80 og 90
leiligheter like ved nasjonalparken i Rondane. Gjestene skal
fraktes til høyfjellsparadiset
gjennom en tunnel.
Av Bjørn Brandt
bjoern.brandt@gd.no
Mobil: 907 63 706

OTTA: Når turister om noen år skal
besøke sine utleieleiligheter i
Rondane foregår den siste delen av
kjøreturen gjennom en tunnel til 20
millioner kroner.
De ankommer sine boenheter,
til en samlet pris på anslagsvis 150
millioner kroner, etter å ha parkert
bilen på leilighetenes egen
parkeringsplass inne i tunnelen, under
leiligheten.
Onsdag ble planene for et
gigantisk byggeprosjekt i fjellheimen
lagt fram for politikerne i Sel
formannskap. Nå skal kommunen,
investoren og arkitekten samarbeide
steg for steg for å prøve å realisere
gigantprosjektet på Mysuseter i
Rondane, cirka 15 kilometer fra Otta.
-Tunnel
Med sine planer for Rondane
brøyter arkitekt Per Thore Olsen og
investor Sejersted Bødtker veg for nye
måter å bygge ut store areal i høyfjellet på, uten at området rundt hytter
og leiligheter skal skjemmes av veger,
parkeringsplasser og biler.
Prosjektet på Mysuseter er

nemlig planlagt med 700 meter tunnel
under bygningene. I praksis vil dette
bety at de som skal bo i leilighetene
kjører inn i en tunnel nederst i
byggefeltet og følger denne rett inn i
en parkeringsplass under egen
leilighet.
- Problemer rundt biler, veger og
parkeringsplasser i naturskjønne
omgivelser var en utfordring for oss.
90 biler på en parkeringsplass er ikke
pent. Med tunnel under anlegget mener vi å ha løst dette på en tilfredsstillende måte. Med dette vil ikke
trafikken sette spor i naturen, sier
Olsen.

Planlegger 80-90
leiligheter
ved nasjonalparken i
Rondane
Sejersted Bødtker eier 11.000
kvadratmeter inntil ski-anlegget på
Mysuseter. Områ-det er regulert til
n æ r i n g s f o r mål. Planene er at
leilighetene skal ha varme senger hele
året. Investoren antyder et prosjekt
med utleieleiligheter myntet på et
publikum som er glad i Norsk natur.
- Dette kan ikke sammenlignes
med utbygginger i nærheten av store
alpinsentre. Vi vil spille på lag med
naturen og ønske våre gjester
(Fortsetter på side 9)
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Slik har arkitekten tenkt seg leilighetskomplekset på Mysuseter. (Tegning: Per Thore Olsen)
(Fortsatt fra side 8)

velkommen en til et fantastisk
område, sier Sejersted Bødtker.
- Spennende prosjekt
Sejersted Bødtker understreker
at prosjektet foreløpig er i en tidlig
planleggingsfase.
- Det skal flyttes på mange
steiner før vi eventuelt kan starte
bygging. Nå lærer vi av andres
erfaringer med tilsvarende store
utbygginger i fjellet. Vi vil prøve å
unngå eventuelle feller. Vi går grundig
til verks og er nå i ferd med å
analysere målgrupper som kan være
aktuelle leietakere i prosjektet. Jeg er
glad vi allerede i startfasen har et godt
samarbeid med kommunen. Dette

samarbeidet skal videreutvikles
gjennom hele prosessen, sier
Sejersted Bødtker.
I første omgang vil det bli søkt
om å bygge ut 2.500 kvadratmeter tett
inntil alpinbakken på Mysuseter.
Arkitekt og utbygger ser for seg
leilighetsbygg med moderne uttrykk,
med elementer av naturstein, tømmer,
torv og tre.
- Det er bratt i området. Vi vil
planlegge bygningene slik at de mest
mulig passer inn i naturen, sier
arkitekten.
Om prosjektet kommer i gang vil dette
bli et av de større utbyggingsprosjekteter innen-for turistnæringen i
(Fortsetter på side 10)
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Sel kommune gjennom tidene.
Kommunens politikere ble
etter presentasjonen sittende igjen
med flere spørsmål enn svar. Ut ifra
det som kom fram på formannskapsmøte kan det se ut som om
kommunen vil prøve å legge sterke
føringer på eierforholdet rundt den
enkelte leilighet i prosjektet og
hvordan driften skal foregå. I gitte
situasjoner kan slike begrensninger
føre til at investorer ikke ser
muligheter for å fullføre planlagte
prosjekter. Uansett har kommunen og
investor bestemt seg for å ha et tett
samarbeid videre i prosessen. Om ikke
lenge vil de første planer ligge klare
for politisk behandling.
- Dette er et meget spenstig
prosjekt. Jeg håper at vi får se dette
gjennomført, sier Kåre B. Hansen (H).
- Dette er en spenstig og
spennende plan. My må på plass før den
lar seg realisere, sier kommunens
tekniske sjef, Ola Næprud. Investoren er
allerede godt i gang med markedsundersøkelser i forbindelse med
prosjektet.

Radio Gudbrandsdal
Radio Gudbrandsdal melder at det
blir sendinger hver dag i hele
påsken, og meldingen fra radiostasjonen inntas her.
I tillegg til morgen og ettermiddagssendinger har vi nattradio med
spennende innslag fra hele området
gjennom hele påsken. Hver mandag og
torsdag fra kl. 20.00 er det Radiobingo
med gullpotter på inntil 36.000.
Vi har også et påskelotteri som
heter "GULLEGGET" med mange

flotte premier. Gullegget kan du få
kjøpt på Mysuseter Servicesenter.
Du finner RGD på frekvensene
102,9 - 105,2 - 107,4
Velkommen til å feire påsken
med oss i Radio Gudbrandsdal!
Randi Bakken Ødegaard
Tlf. 906 90930

Utbygging av ADSL på
Mysuseter
-Fra Sel kommune v/utviklingssjef
Kari Hølmo Holen har vi motatt
nedenstående orientering
For å få til utbygging av ADSL
på Mysuseter har kommunen inngått
eit samarbeid med Telenor med tilbod
på kundeinitiert utbygging med eit
entreprisetilskott på kr. 80.000,- eks
mva og garanti for 20 sluttbrukarar
innan eit år etter driftsstart som er sett
til 01.03.2005. Denne sentralen har i
dag 52 kunder, slik at talet er relativt
høgt.
Sel kommune søkte om eit
tilskott på kr. 82.500,- frå DA-midlane
for Nord-Gudbrandsdal. (DA-midlar er
(Fortsetter på side 11)
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midlar avsett som kompensasjon for
endra arbeidsgjevaravgift, og eit styre
er oppretta for å disponere bruk av
midlar ut frå søknad.) Sel kommune
fekk eit tilskott på kr. 67.500,- til dette.
Resterande midlar + mva blir dekt frå
Sel kommune av midlar avsett til slik
utbygging.
Det har vore arbeidd med
tilrettelegging for breiband i Sel
kommune sidan 2001. I formannskapssak 012/04 vart administrasjonen
bede om følgjande:
1. Sel formannskap sluttar seg til at
det blir arbeidd vidare med å få
på plass breiband og utstyr.
2. Framføring av breiband til
skulane skal ha førsteprioritet. I
den vidare prioriteringa skal Sel
kommune legge særskilt vekt på å
dekke behovet hos næringslivet.
3. Formannskapet gir
administrasjonen fullmakt til å
arbeide vidare med saka innafor
avsette midlar.

Dere husker kanskje oppslaget
om de åtte danskene som skulle gå fra
Eldåbu til Rondvassbu? Faksimilen
ovenfor er hentet fra GD.
Det viste seg, i følge NRK-

Kommunen har etter avtale med
Fjellnett fått på plass breiband/ADSL
til dei fleste kommunale lokasjonar,
berre to som står att før heile
kommunen er samla i eitt felles
nettverk. I tillegg arbeider vi for å få
tilrettelagt for næringsliv og andre.
Telenor har med støtte frå DA-midlar
bygt ut på Høvringen, elles har Sel
kommune gjeve støtte til Fjellnett for
utbygging på Sjoa, Nord-Sel og i
Heidal. Fortsatt står Øvre Heidal med
Leirflaten sentral igjen, og det er
diverre fleire som fortsatt har for lang
avstand til sine sentralar. Det er også
mange som ikkje har tilknyting, der
trådlaust vil bli ei løysing, dette vil vi
arbeide vidare med.
Utbygging er sett som eit viktig
infrastrukturtilbod i området, og ei
viktig tilrettelegging for næringsliv og
andre. Vi vonar dette er eit tilbod som
fleire vil kunne nytte seg av.
Kari Hølmo Holen
utviklingssjef

nyhetene at det visstnok kun
dreiet seg om syv personer,
og de kom jo til rette alle
sammen. De hadde, viste det
seg, ikke forlatt Eldåbu, og
ikke meldt fra om det til
Rondvassbu..
Selv om leserne av
"Mysusæter-Nytt" er fjellvante folk, skader det ikke å
minne om fjellreglene nu når
påsken står for døren. Meld fra hvor du
går! Skulle du ha meldt fra hvor du
skal gå, så ikke glem å melde fra
dersom du ikke går allikevel. Sic!.
fs
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Onsdag i denne uke kom en
mand ned fra Mysusæter som
ligger 3-4 timers gang fra Otta
station i Gudbrandsdalen paa
fjeldet ind mot Rondane, ned
fra en av sætrene der, og han
fortalte lensmanden at han om
natten hadde set to mand bryte
ind i hyttene der oppe. Han
hadde ikke vovet at stanse dem,
da han var uten vaaben. Lensmanden og en del folk fra
bygden drog op til sætrene, og
det viste sig at der var begaat
indbrud og forøvet hærverk i
omtrent alle de ved 15 hytter
som ligger der oppe. Der var
stjaalet en hel del forskjellige
ting, en dress, et gevær,
redskap av forskjellig art, og en
del drikkevarer fra hyttenes
kjælder, whisky, kognac og
aquavit.
Men indbrudstyvene Billedteksten, som vi ikke vet om blir leselig, gjentas her:
(Fortsetter på side 13)

Øverste parti fra Mysusæter med Rondane og en av de hjemsøkte hytter.
Nedenfor to av hyttene paa Mysusæter
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hadde ikke nøiet sig med at stjæle. De
hadde ogsaa begaat hærverk i flere av
de hytter de hadde besøkt. Speilene var
slaat istykker, gramofoner og
gramofonplater, borde, stole, skaper og
andet inventar var blit knust, saa de
fleste hytter maa gjennemgaa
reparationer og indboet i dem
fornyes. — Efter at ha konstatert
indbruddene og det raa og store
hærverk som var forøvet, begyndte
lensmanden og haus folk at lete efter
da to personer som var set i
virksomhet deroppe. De fandt snart
spor efter dem og man fulgte disse
som gik i retning av Høvring-sætrene
som ligger paa fjeldet nogen timers
march henger mot nord. Paa veien til
Høvringen fandt man de to i en liten
hytte og de blev straks arrestert. De
overgav sig uten at gjøre motstand til
lensmanden som tok de med sig ned til
bygden og sendte dem til hjælpefengslet i Lillehammer, hvor de nu
sitter i forvaring De to hører ikke
hjemme i bygden, og er heller ikke set
der før, og man antar de er kommet til
Mysusæter over fjeldet fra Folddalen.
Det hadde vistnok været de to
ransmænds hensigt at bryte ind i
hytterne paa Høvringen ogsaa.
De hjemsøkte hytter paa
Mysusæter tilhører blandt andre flere
kjendte Kristiania Folk; saaledes
advokat Gundersen, byskriver Hvoslef,
grosserer Jacob Swensen, direktør
Harald Jensen, direktør Diesen,
skibsreder Hytten, fru Opsahl,
disponent W. Tellefsen, grosserer
Topdal osv.
------------------Ovenstående drama fra fjellheimen er

hentet fra "Tidens Tegn" fra april
1923, og er sendt oss av Håkon
Arnesen. Håkon Arnesen har gitt oss
følgende opplysninger til artikkelen:
"Den øverste hytten på bildet
var eiet av min morfar Jacob Swensen.
Hytten ble oppført av Anton Rusten
(far til Tora Høgste) i 1910 - 1911.
De øvrige hyttene nevnt i
avisen, er for en stor del fremdeles i de
nevnte familiers eie"

Hjelpekorpset får stor takk
OTTA: Bengt Magnussen og Espen
Lillebråten i hjelpe-korpset på Otta får
stor takk fra Morten Sandbu (49) fra
Oslo. Sandbu var på familiens hytte
ved Bergetjønn da han plutselig fikk
akutte ryggproblemer. Han klarte ikke
å be-vege seg, og ble liggende i sengen
ute sjanse til å komme noe sted. Hans
sønn på 14 år fikk varslet hjelpekorpset på Mysusæter, og en
takknemlig Sandbu ønsker på denne
må-ten å sende en hilsen til korpsmedlemmene:
– Vi fikk fantastisk god hjelp, og alt
b l e f l o t t g j e n n o m f ø r t . K o r psmedlemmene kom på besøk i god tid
for å avtale og planlegge «hjemreisen». De sørget for trygg frakt med
snøscooter, og hadde avtalt med
ambulanse som ventet på parkeringsplassen. Jeg vil også takke Randi
Gjetsiden som eier parkeringsplassen
på Mysusæter. Alle viste en
hjelpsomhet som betydde svært mye
for oss, sier Sand-bu. Fra sjukehuset i
Lillehammer, ble han dagen etter kjørt
med ambulanse videre til Oslo.
(Fra GD 05.03.05,. og gjengis med
tillatelse)
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Skal gps-merke rein
OTTA: Professor Eigil Reimers
ved Universitetet i Oslo står i
spissen for et prosjekt som skal
GPS-merke 15 reinsimler i
Rondane Nord villreinområde. En
slik merking fører til at forskere
kan følge reinens bevegelser via
satellitt. Nå har universitetet søkt
kommunene Dovre, Sel og Folldal
om tillatelse til å merke reinen ved
hjelp av helikopter. Som hjelp til
merkingen har forskerne med seg
veterinær Øystein Os, pilot Ulf
Grinde og en lokal representant. I
brev et til kommunene opplyser
universitetet at både Os og Grinde
er rutinerte feltfolk med lang erfaring i å fange inn og merke rein,
elg og brunbjørn. Om tillatelse gis
vil trolig Dombås, Dovre eller
Fokstua bli base for helikopteret.
Prosjektet mangler fortsatt penger
før det er fullfinansiert. Dersom
ikke det oppsatte budsjettet nås, vi
antall simler som skal merkes bli
redusert.
(Fra GD 19.01.05. Gjengitt med till.)

Skeptisk til skilting på
Høvringen
H Ø V R I N G E N : K u l t u r v e r nmyndighetene i fylket er skeptisk til
skiltmerking av en planlagt kultursti
på Høvringen med til sammen 27
kultur- og naturpunkter.
I et brev til Høvringen
Aktivitetsselskap gis det klart
uttrykk for at det heller bør vurderes
informasjon i brosjyrer framfor
fysiske skilt i terrenget. Fylkeskonservator Dagfinn Claudius og
konservator Kari Møyner anbefaler
at Sel kommune tar et overordnet
ansvar for alle gode innspill om
skilting og merking av aktuelle
kultur- og naturminner i området.
Alle aktører bør samordne
informasjonen som gis. Fjellstyret
har allerede påpekt at dette er et
sårbart område i forhold til
reinstrekk.
For tiden er en egen skiltmal
for nasjonalparker under arbeid.
Denne må vurderes når den er klar,
heter det. Før k u l t u r v e r nm y n d i g h e t e n e overhodet kan
uttale seg om de konkrete kulturminnene i området, bes det om
bedre kartgrunnlag i målestokk
1:5000. Det antydes også en
befaring til våren eller sommeren.
(Fra GD 19.01.05. Gjengis med tillatelse)

Fremdeles ikke beltebil
på Høvringen.
OTTA:
Loftgårdsjordet, 2670 Otta
Telf.: 61 23 58 70 Fax: 61 23 58 71
Mobil: 952 53 402

I en artikkel i GD den
19.02.05, leser vi at det fremdeles
ikke vil bli gitt tillatelse til igjen å
transportere skiturister med beltebil.
(Fortsetter på side 15)
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Dette kom frem under
Stortingets spørretime
onsdag 16. februar.
Miljøvernminister
Hareide ville vente med å
fremme forslag om regelendring til han ser
resultatet, og
evalueringen, av et forsøksprosjekt, som er i
gang.
Torstein
Rudihagen (AP) tok opp
spørsmålet, og viste til at
skiturister er blitt fraktet
med beltebil til
Høvringen i seksti år.
Miljøvernministeren vil altså vente
til man ser resultatet av
forsøksprosjektet, som er
i gang i åtte kommuner.
Dette prosjektet skal skal
klarlegge hvorvidt motorferdsellovens formål kan
oppfylles bedre ved å
koble praktiseringen
nærmere opp til lokale
planvedtak
fs
Mysuseter Servicesenter opplyser videre at det er mye
ledig på losjiet i påsken. Der koster det kr. 246,- per seng
i dobbeltrom dersom dere selv har med lintøy/sovepose..
Varer kan forhåndsbestilles over telefaks 61 23 15 92

God Påske!
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