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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 
Dato:  17.11.10 
Sted:  Basaltveien 45, Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
 
Til stede: Jarle Stærnes,  Nils Herman Hornnæss, Hans Petter Fernander og  Kjerstin Paaske (ref.) 
Forfall: Tor Erik Godager og Erik Garaas 
 
 

1. Orienteringsmøte på Beitostølen v/Jarle 
Nicolai Flaaten har kontaktet Jarle om mottatte signaler om behovet for å orientere eiere av 
fritidsboliger på Beitostølen om løypene i området.  Styret var enig om et slikt møte hvor det 
redegjøres for arbeidet med løypene og hvordan dette planlegges utviklet fremover, i regi av 
Løypeforeningen og Beitostølen Vel..  Foreslag fra styret er: 
Møtedato/tid: Tirsdag 28. desmber 2010, kl. 15 – 17 
Møtested: SAS Radisson 
Paneldeltakere: Løypeforeningen v/Jarle, Ola Hålimoen fra Øystre Slidre kommune, Nicolai Flaaten 
fra nærringen og Knut Aassveen om løypekjøring og maskinpark. 
Servering: Gløgg m/pepperkaker. 
 
Jarle snakker med Nicolai og Ola Hålimoen samt Hovi-familien.  De samarbeider om en dagsorden for 
møtet.  Invitasjon på nettet til Løypeforeningen og Vellet samt til alle vellets medlemmer som har e-
post adresse.  Et mulig supplement er å henge opp små plakater på diverse steder på Beitostølen. 
 
Brev med giro fra Løypeforeningen går ut en av dagene, men det er ikke mulig å få med informasjon 
om dette møtet der. 

 
2. Oppfølging:  Verving av medlemmer, herunder e-post adresser til bestående. 

Beitostølen Vel bruker ovennevnte møte til å verve medlemmer og få tak i flere e-postadresser. 
Kjerstin kontakter Inger Wangen for å organisere dette.    

3. Oppføging:  Hundeløpegård 
Nils Herman forfatter et brev til kommunen om dette, med utgangspunkt i spørsmål reist på Årsmøtet 
og notert avordføreren. 

4. Oppfølging:  Hvem blir spurt i  undersøkelser om hva folk ønsker? 
Nils Herman sender en e-post til Elizabeth Hartmann og ber om innspill til hvordan bruke en evt. lokal 
undersøkelse ifm neste høringsrunde på kommunedelplanen. 

5. Beitostølen Vel bør bli inkludert som høringsinstans i plan- og reguleringssaker 
Nils Herman har vært i kontakt med kommunen for å be om at Beitostølen Vel alltid mottar 
informasjon om plan- og reguleringssaker som høringsinstans. Dette for å få god nok tid til å behandle 
sakene i et styremøte og evt. avgi uttalelser med samme høringsfrist som andre høringsinstanser, og 
dessuten motta all informasjon/dokumentasjon direkte. Vedkommende lovet å ta opp henvendelsen 
internt. Nils Herman Hornnæss bør være mottaker av denne type informasjon. 

6. Informasjon om  kommunens prioteringsliste v/Jarle fra møte om fellesgoder 
- Undergangen ved Coop kan ikke brukes som forutsatt slik den er utformet.  Umulig for 

løypemaskinen å komme til.  Tilgangen må endres. Ingen løypetrassé før og etter undergangen så 
langt. 

- Kommunen gir høy prioritet til skibru over Finntøppvegen (mellom Skistadion og Beitostølvegen). 
- Høy prioritet også for skibru over Beitostølvegen (overgangen til Grønn 1) 
- Skibru over Fv. 51 ved Bjørndalen har også høy prioritet 
- Størrtjednliheisen har også prioritet 1, beregnet å koste kr. 30 mill.  Dette tross all motsand.  

Kommunen mener den nå er vinklet annerledes.  Spørsmålet tas opp ifm 2. høringsrunde av 
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Kommunedelplanen.  Enighet om at Nils Herman søker kontakt med hytteeier som jobber i 
Miljøverndepartementet for å ha en beredskap til 2. høringsrunde. 

- Løypekrysset Syvervegen/Campingplassen over Rv.51 er ikke prioritert.  Da må evt. noe annet 
kuttes ut. 

- Bidrag til fellesgoder(skiløyper, turstier, sykkelveier m.v.) fra utbyggingsprosjekter vil øke 
vesentlig. Kr. 500 pr. m2 for hytter, kr. 300 pr. m2 for leiligheter og boliger kr. 100 pr. m2. 

- Ikke prioritert:  Nytt kryss i sentrum mellom Gjestegården og Ridderstua.  Rundkjøring og vei ned 
til Beitostølvegen. 

 
 

7. Eventuelt 
- Gjennomkjøring praktiseres av noen mellom Søre og Nørre Stakkstølie.  Området er vist som 

grøntareal på kartet.  Nils Herman tar kontakt med grunneier, Amund Grønhaug, for å be om 
tillatelse til å plassere en stor sten som hinder for denne gjennomkjøringen 

- Dominerende nytt bygg i Søre Stakkstølie kommentert.  Nils Herman skaffer 
reguleringbestemmelsene for området.  Viser det seg at det er motstrid mellom dem og 
utformingen av nybygget, vil det bli tatt kontakt kommunen og stille noen spørsmål rundt 
lovligheten av en slik utforming. 

- Vellet ønsker å takke Inger og Ragnar for innsatsen i vellet.  Jarle ordner. 
 
 

 

Neste møte: ikke berammet? 


