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E6 i Sel
etter nyttår
OTTA: Ordfører Dag Erik
Pryhn orienterte Sel
kommunestyre mandag
om at Statens vegvesen
hadde meddelt at de
trengte mer tid på å utrede nye E6 gjennom deler av Sel fram til Otta.
Orienteringsmøtet, som før
var antydet å kunne skje i
desember, er utsatt til over
nyttår. I løpet av første
halvår 2010 vil de folkevalgte i Sel bli forelagt to reguleringsplaner for ny E6. Den
siste, fra Bredevangen til
Otta, vil bli lagt fram med to
alternative løsninger, en
dagløsning og en i tunnel,
opplyste ordføreren.

FJERNES: Nå som alle veger og spor etter militær aktivitet skal fjernes, krever organisasjonen «Bevar Dovrefjell mellom istidene» at
også Maribu blir revet.
Foto: Vidar Heitkøtter

Nekter bruk av Maribu
VETERAN: Marit Kleiven
er første kvinnelige
æresmedlem i Otta bridgeklubb.

Lesjas ordfører Per
Dag Hole reagerer
kraftig på at interesseorganisasjonen
«Bevar Dovrefjell
mellom istidene» vil
nekte kommunene å
bruke Maribu i Hjerkinn skytefelt.
Av Vidar Heitkøtter

Otta bridgeklubb 85 år
OTTA: Otta bridgeklubb
markerte sitt 85-årsjubileum med singleturnering og besøk fra kretsen
og forbundet i helgen.
Marit Kleiven og Trygve
Ekre ble begge tildelt æresmedlemskap i klubben. Kleiven er første kvinnelige
æresmedlem, med over 50
års medlemskap. Ekre har
over 60 års medlemskap i
klubben. Begge har i tillegg
bidratt ekstra til klubben
gjennom alle disse årene
enten i form av verv eller
annen betydelig innsats. For
øvrig var det Erik Granly
som vant turneringen, hårfint foran Ove Andersbakken. Det er bare et par bridgeklubber i landet som er
eldre enn klubben på Otta.

LESJA: - Når den godkjente kommunedelplanen for området ikke
blir respektert, vil jeg ikke oppfatte Bevar Dovrefjell mellom istidene som noen seriøs organisasjon, sier en provosert Per Dag
Hole.

Han reagerer med forbauselse
og stor irritasjon over at« Bevar
Dovrefjell
mellom
istidene»
(BDMI) klager til Fylkesmannen i
Oppland over Lesjas saksbehandling og vedtak om å bevare Maribu
for fjellstyrene og beiteinteressene.
Hytta har tilhørt Forsvaret, og
organisasjonen BDMI krever den
fjernet i forbindelse med at det
store skytefeltet på Dovrefjell blir
ryddet, restaurert og etablert som
nasjonalpark og landskapsverneområde.
- Før Lesja tok stilling til eventuell videre bruk av Maribu, burde
saken vært sendt på høring til alle
berørte myndigheter og organisasjoner, forklarer styreleder Torgrim Sørseth i BDMI.
Ordfører Hole er skuffet over
at organisasjonen ikke har større

respekt for den godkjente kommunedelplanen. Sørseth er for sin del
opptatt av at kommunedelplanen
ikke er juridisk bindende. Derfor
burde saken vært sendt på høring,
og derfor har BDMI klaget på
både saksbehandlingen og vedtaket i Lesja formannskap.
Kommunene har hele tiden åpnet for at fjellstyrene i Lesja og
Dovre skal overta Maribu. Fylkesmannen har bemerket at hytta bør
rives. Det samme har villreinnemnda gått inn for. Hvis det på
nytt skal vurderes om Maribu kan
bevares, mener organisasjonen
BDMI at hytta i det minste må bli
en del av villreinprosjektet som
skal gå over fem år. Viltundersøkelsene skal blant annet gi svar på
Snøheimveiens betydning for Snøhettareinen.

«Mitt livs karusell» i nytt opplag
Aase Marstein vart heidra
med Lom kommunes kulturpris nyleg for ivaretakinga
av kunstnarheimen Haukdalen og arbeidet med å få til
ei ny utgjeving av biografien
som Kitty Wentzel skreiv
om mannen Gustav Wentzel.
LOM/VÅGÅ: Marstein kviler
ikkje på laurbæra, som det heiter,
nå ser ho for å seg å få ut eit nytt
opplag av «Mitt livs karusell» i
samband med at det neste år er 50
år sia Kitty Wentzel gjekk bort.
Boka er vanskeleg å få tak i, einast

i enkelte antikvariat, og gjev i følgje Marstein eit godt bilde av
kunstnarmiljøet i Paris, Christiania og Asker rundt førre århundreskifte, i tillegg levande skildringar av møte med folk og kultur i dei norske dalføra, spesielt
Lom og Vågå.
Wentzel’ane budde fyrst fleire
perioder i Vågå, før dei flytte til
Lia i Lom og slo seg ned der for
godt.
Marstein takkar Vågå kommune for støtte til den førre boka,
med håp om eit tilskot på 20.000
kroner til «50-årsboka».

NYTT OPPLAG: Aase Marstein
ser for å seg å få ut eit nytt
opplag av boka om Gustav
Wentzel.

SKUFFET: - Det provoserer
meg kraftig at kommunedelplanen ikke blir respektert, sier
ordfører Per Dag Hole.

Vågå kommune
har sett i gang arbeid
med reguleringsplan for
fjernvarmeanlegg i Vågåmo på
eit 3,5 dekar stort område som
ligg på både kommunal grunn
og prestegardsgrunn.
Statskog, som er Opplysningsvesenets fond sin forlenga
arm i eigedomssaker, har ingen
motforestillingar til at det blir
sett opp fjernvarmeanlegg på
tomta, men ønskjer å rydde opp
i eigedomstilhøva og tilbyr kommunen å kjøpe opp attståande
del på 299 kvadratmeter for
20.925 kroner, eller 70 kroner
kvadratmeteren. I tillegg kjem
eit administrasjonsgebyr på
8.100 kroner.

