
Referat fra møte i Beitostølen Vel  08.12.09 

Til stede:  Jarle Stærnes, Ragnar Andersen, Tor Erik Godager, Nils-Herman Hornnæss og Kjerstin Paaske (ref.) 

Forfall:    Inger K. Wangen 

 

1. Nytt fra Løypeforeningen 

Ifm avviklingen av World Cup på Beitotstølen hadde Løypeforeningen bedt om et møte med Vegard Ulvang.  

Også Jürg Capol og Åge Skinstad var til stede deler av møtet. Tema var Beitostølens utfordringer i fremtiden.  

Det ble fremmet et ønske om flere tidligløyper og et behov for 9 meter brede løyper for å kunne trene også for 

skøyting.  Det ble hevdet at dette var nødvendig for at Beitostølen skal kunne opprettholde sin attraktivitet 

blant de profesjonelle. I budsjettet ligger det inne forslag til brede løyper, men ikke 9 meter, i ny løypetrasé 

gjennom Markahøvda.  Det er særlig Grønn 1 og 2 man her tenker på for en fremtidig 9 meters bredde.  Det 

bør komme et innspill til kommunestyret om at dette er viktig. 

Pengene fra kommunen til grunneierne for fjorårets løypeleie ble forsinket og dette har resultert i at bl.a. løypa 

ved Oleskaret foreløpig ikke er preparert.  Det forhandles om saken og det er et håp at saken løser seg snarest 

mulig.. 

Det blir bro over veien nedenfor Garli.  Løypeforeningen vil søke om bidrag fra bl.a. fylket på ca. 2,5 mill. kroner 

over tre år for å utbedre løypenettet. 

2. Eiendomsskatt i Øystre Slidre 

I kommunens budsjettforslag er det opplyst at det er nedsatt et utvalg som skal vurdere innføring av generell 

eiendomsskatt.  Dette pga kommunens stramme økonomi fremover.  Beitostølen Vel bør i den sammenheng gi 

innspill til utvalget med argumenter for/mot.  Dersom det blir eiendomsskatt, bør det være et krav at 

kommunen øremerker en fast andel av eiendomsskatten til å dekke drift av løypenettet.  De frivillige bidragene 

fra hytteeiere og næringslivet bør derved kunne bortfalle.  Jarle skaffer til veie navnene på de som er med i 

utvalget. Ragnar kan bidra med argumenter for/mot. 

3. Heis over veien 

Foreslått at Nils-Herman ber kommunen om et møte i romjulen om plassering av foreslått heis over Rv.51.  

Bedre å videreutvikle Carlheisen hvor det allerede ligger til rette for det, istedenfor der den nye heisen nå er 

inntegnet.  Nils-Hermann tar med seg eiere fra Stakkstølia og Bjødnabakken og Jarle. 

4. Reguleringssaker  

- Vandrerhjemmet.  Høringsfrist 23.12.09. Ingen spesielle merknader til forslaget og ikke behov for 

engasjement fra Vellet. 

- Helsesportsenteret.  Høringsfrist gikk ut 27.11.09.  Senteret trenger mer plass til sine aktiviteter.  

Vellet er positivt til dette. 

 

5. Neste møte :  Onsdag 13. januar 2010, kl. 18.00 hos Inger.   

 


