
                                                                                        
 

Til:  Øystre Slidre Kommune ved rådmann Øivind Langseth                    25. april 1214 

Fra:  Styret i Beitostølen Vel  

 

Kulturhus på Beitostølen 

Vi viser til invitasjon til innspill i idéfasen for eventuell bygging av kulturhus på Beitostølen.  

Bakgrunn 

Kommunen har lagt frem idéskisser til bygging av et kulturhus på Beitostølen – nærmere bestemt på 
nabotomten til det tidligere Bitihorn Fjellstue (i dag Peppes Pizza).  Tanken bak kulturhuset er, i følge 
ordfører Kjell Berge Melbybråten, blant annet “.. å lage en møteplass mellom innbyggerne i 
kommunen, turister og hyttefolket.”  (Valdres 20.01.14).   

Fra lokalt hold har Beitostølen Vel fått informasjon om at bruksområdene ellers kan tenkes å være 
informasjonsvirksomhet om nasjonalpark og friområder, et museum over Erling Stordal / 
Helsesportssenteret og at huset skal inneholde en større sal som kan brukes til kino, konserter og 
andre kulturarrangementer.  Ved en slik tenkt flerbruksløsning ser vi muligheter for bygget som et 
velfungerende, “levende” kulturhus. 

Høringsfrist var satt til 10.04.14.  Denne fristen var vanskelig å overholde for Beitostølen Vel, og 

styreleder fikk aksept for en forlenget frist. Styret i Beitostølen Vel har diskutert saken i styremøte 

22.04.14. 

Styret i Beitostølen Vel stiller seg positive til at det satses så sterkt på kultur i kommunen og at 

Beitostølen sees som en mulig plassering for bygget.   Tanker rundt kulturhuset som en møteplass 

ved inngangsporten til nasjonalparken er spennende.  Styret ser at kulturhus ikke vil komme i konflikt 

med hytteeiernes interesser. Med en god løsning kan det heller øke verdien av tilhørighet til 

området. 

Vi vil imidlertid peke på at det finnes uløste utfordringer i Beitostølen sentrum som kan berøres av 

ytterligere aktiviteter og investeringer.  

Parkering, estetikk og  byggeskikk på Beitostølen.  Parkeringskapasiteten på Beitostølen er prekær.  

Tomten som er tenkt til kulturhus brukes i dag som parkeringsplass.  Den planlagte omdisponeringen 

vil ytterligere forverre parkeringskapasiteten hvis ikke andre tiltak settes inn.  I kommunedelplanen 

fra 2009 står det at Beitostølområdet skal være et attraktivt helårs fjellreisemål.  Vi viser videre til det 

som står i delplanen om at Beitostølen skal “vere ein vakker tettstad med klar struktur”. 

Bygningsmassen i sentrum bærer preg av at utbygging har skjedd i flere faser og med liten tanke for 

helhet og klar struktur.    



                                                                                        
 

 

 

 

Kulturhuset presenteres med  skisse (tegnet av arkitekt Hans Kristian Syvertsen) som “et signalbygg 

midt i synsfeltet når folk kjører inn i sentrum av Beitostølen” (Valdres 20.01.14).   Dersom kommunen 

beslutter å videreføre planlegging av kulturbygget, anmoder vi om at det legges stor vekt på det 

estetiske og arkitektoniske uttrykket i bygget.  Sentrum er i dag ikke “ein vakker tettstad med klar 

struktur”. Det kan meget vel bli bedre!  Beitostølen Vel er genuint opptatt av utviklingen av 

Beitostølen.  Vi gir vår tilslutning til planene rundt kulturhuset dersom man samtidig planlegger for 

følgekostnader. 

Vi ser derfor som en betingelse at følgende må tas med i byggeplanene: 

 Planer som bidrar til løsning av parkeringsutfordringene 

 Videre utbygging må skje etter plan med ivaretagelse av god byggeskikk. 

 

På vegne av styret i Beitostølen Vel 

 Styreleder Nils Herman Hornnæss 

 

 

 

 


