Sent: Thursday, August 04, 2011 2:26 PM
To: post@beitostolenvel.no
Subject: Beitostolen Vel - innlegg "min mening" om Veien videre

Undertegnede er hytteeier på Beitostølen gjennom snaut 20 år og har fulgt debatten rundt
kommunedelplanen og lest innspillet til Andersen. Jeg har følgende synspunkter;
1. Alle interessenter (kommunen, næringsdrivende, fastboende, gjester og hytteeiere) har i
bunn og grunn og på et høyt nivå felles interesser – Beitostølen skal videreutvikles til et
attraktivt og bærekraftig samfunn
2. Ulikhetene i interesser (for eksempel ekstrem fortetting, heisbygging på toppen av veslefjell,
bygging av Stølstunet eller den dårligste ideen så langt – tilbringerheisen som deler Bitihorn i
to – sett fra syd øst ) handler i stort om suboptimalisering.
3. Personlig deler jeg Andersen sin oppfating om at Beitostølen Vel ikke har lykkes i sine
strategier – selv om mange er fornøyd med løypearbeidet og at velet har kommet i posisjon
som diskusjonsinstans i forhold til ny reguleringsplan. Liker personlig også svært godt ideen
om et geiteprosjekt – for dels etablere gode strategier mot gjengroing, dels gjenskape
stølslivet til glede for liten og for stor!
4. Men – jeg trives dårlig med å etablere velet som en ”kamporganisasjon” som kjemper
utelukkende for sine rettigheter
a. Det vil øke suboptimaliseringstendensen – ved at vi blir mer opptatt av oss selv enn
stedet
b. Det vil forringe miljøet og hjertligheten i hverdagen
c. Kort sagt forsuring ønsker jeg ikke i min fritid
5. Ergo vil jeg anbefale å gjennomføre en positiv kritisk evaluering av HVOFOR ikke Beitostølen
vel ikke har levd opp til formålet – og motivere nytt styret til å se på hvilke samlende
strategier som kan iverksettes for å videreutvikle Beitostølen! Det er alle parter tjent med –
personlig vet jeg at flere stedlige næringsdrivende er svært interessert i å delta aktivt i vellet!
Terje Sand

