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Øystre Slidre kommune 

Bygdinvegen 1989 

2940 Heggenes 

Att: Kjell Berge Melbybråten 

          Oslo 23.08.2013 

Vi vil innledningsvis meddele kommunen at det har vært årsmøte i Beitostølen Vel den 3. august 2013, og at 

årsmøtet valgte et styre bestående av: 

Styreleder Nils Herman Hornnæss, nestleder Erik Garaas, styremedlemmer Hans Petter Fernander, Knut Sem, 

Kjersti Lohne Enersen og Paul Martens Røthe. 

Styreleder Nils Herman Hornnæss har telefon 922 69 444 og mail hornpost@gmail.com. 

Det nye styret i Beitostølen Vel ønsker å opprettholde den gode og tette kontakten som også tidligere har vært 

mellom kommunen og vellet, med sikte på å utvikle Beitostølen til en attraktiv fjellandsby med kvaliteter som 

verdsettes både av fastboende, hyttefolk og turister. I løpet av det siste året har Beitostølen Vel økt sitt 

medlemstall til 305 mot 169 ved forrige årsmøte.  

På årsmøtet den 3. august ble det stilt spørsmål om utviklingen på Beitostølen, og ikke minst om planene vedr 

Størrtjednlieheisen. I tillegg til at årsmøtet klart gav uttrykk for uro og skepsis knyttet til de planer som har vært 

presentert – ikke minst i forhold til ambisjonene om en attraktiv fjellandsby, ønsket også årsmøtet bedre innsikt 

og oppdatert status vedrørende Størrtjednlieheisen. 

Styret måtte meddele årsmøtet at vi to ganger skriftlig hadde purret kommunen; henholdsvis 26.6 og 11.7 og 

utbedt oss svar på vårt brev av 24.4.13. vedr. utbygging i ”Størrtjednlie”. I begge purringene gjorde vi spesielt 

oppmerksom på at det var ønskelig å få informasjon tidsnok til å kunne orientere årsmøtet den 3. august. 

Kommunen har dags dato ikke etterkommet anmodningen.  

Årsmøtet ba styret lage en redegjørelse som skal sendes medlemmene og andre interesserte til orientering. Vi ber 

derfor ennå en gang om å bli oppdatert mht status og planer for Størrtjednlieheisen. Vi viser i den anledning til 

de ovenfor nevnte brev og purringer. 

Store deler av det etablerte hyttesamfunnet på Beitostølen er opptatt av denne saken. Ref. kommunens 

informasjonsmøte på Beitostølen mars 2010, hvor protesten mot heisplanen var unison og meget tydelig. 

Oppdatert informasjon om saken vil inngå som en viktig del av vår kommunikasjon til medlemmene. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Nils Herman Hornnæss 

Styreleder i Beitostølen Vel 
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