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1975 et meget positivt år 
fqr skogbruket i Oppland 
Ca. _900.000 kbm. ~vv_lrlcet- Plantlngen tar seg opp Iglen · 

Hjemmehagen 
på Vingnes 
blir Vesle

vegen 
En veg som ligger i området 

Vingnes hjemmehage, og som tar 
av fra Vingarvegen ved krysset 
med Pinnikvegen ber etter gate
navnkomiteens mening hete 
~esle~e~en. Komiteen gikk opp
nnnebg mn for navnet Hjemme
hagen, men da det var motstand i 
kommunestyret foreslår man 
istedet navnet Veslevegen. Bygg
mester Grønvold har på en gang
veg i Ekromskogen foreslått nav
net Ekreroa, og gatenavnkomi
teen har ikke noe å innvende mot 
dette navnet. 

- Det var-mye A glede seg over når det gjelder men den gang plantet man atskillig tettere. Arealet 
skogen og skogbruket l Oppland i 1975, - Ikke minst som J,le tilplantet i fjor er således ikke nevneverdig 
hva angår planting. Til tross for t;rken kan fjoråret mindre - det· kan dreie seg om c 20 ooo d k 
pl dette område betegnes som et Ar med oppgangs- ' a. · e ar· 
tendenser, og veksten har vært tilfredsstillende. Det 
ble satt ut 4.6 millioner planter etter at det Arene 
forut ble plantet en del ,mindre. Dette er riktignok 
ikke rekord, som for noen Ar tilbake var 8 mlllloner, 

Positivt og oppmuntrende er det således at det er 
lagt opp betydelige arealer til foryngelse, sier · 
fylkesskogsjef Knut Ødegaard til Oppland Arbeider
blad. 

Fylkesskogsjef Ødegaard frem
holder at ideelle driftsforhold og 
en . bedre skurtømmerpris ga 
muligheter for toppavvirkning i 
de senrale ~ drifts
året 1974-75, rneæ resultatet i ' 
de typislce fjellbygder ikke ble så 
bra som en kunne ha ventet. Re
sul.tatet som helhet ble et godt 

normalår, og det ble avvirket an
slagsvis 900.000 kubikkmeter. Vi 
får bare håpe at avsetningsmulig
hetene til cellulose- og trevare
industrien vil bedres. Det er hev
det at vi skal få en ny konjunktur
oppgang i år, noe som også skulle 
komme skogbruket til gode. Som 
sagt, _alt ligger vel til rette for en 

Nei til kommunal 
garanti for vann~. 
· sportsenteret? 

Finansrådmannen i Lille-
hammer går inn for at formann
skapet i sin innstilling til kom
munestyret sier1 nei til en s;knad 
om garanti for lån til etablering av 
vannsportsenter på Vingnes. 

eies av Helleberg A.s.', og H.N. 
Rieck har planer om å kjØpe eien-
dommer. . 

· ny og god avvirkningssesong. Be
hovet er utvilsomt til stede. Fjor-

. årets tØrke var en stor Økonomisk 
belastning for jordbruket, og da er 
det naturlig at man forsØker å ta 
inn igjen noe· av det tapte fra 
skogen, sier fylkesskogsjef Øde
gaard. 

-Mye l glede seg over for skogen 
og skogbruket, sier fylke11kogsjef . 
Ødegaard. 

Gatenavnsakene skal behand
les i formannskapet og kommune
styret. 

De sovjetiske myndigheter 
besluttet å sette fri Leonid Pljus
jtsj og la ham utvandre fordi haæ 
tilstand har bedret seg etter nes
ten tre års behandling på et asyl 
for kriminelle, meldte det of fisiel
le nyhetsbyrået Tass torsda~. 

Tidligere har det forrige 
formannskapet avslått en søknad 
om lånegaranti fra H.N. Rieck. 
Det er den gamle skifabrikken på 
Vingnes som skal gjØres om det 
vannsportsenter. Eiendommen 

Rieck har søkt om kommunal 
garanti for 130 000 kroner av et 
banklån på 230 000 kroner. 
Finansrådmannen begrunner for
slag om å avslå søknaden med at 
en kommunal garanti vil belaste 
kommunens lånekvote og dermed 
mulighetene til å lØSe andre hØyt 
prioriterte ~ppgaver. 

I den gamle skifabrikken på Vingnes- hvor Elseth hadde tilhengerfabrikk- skal det etableres vannaport
senter. 
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Vern om Bøvravassdraget. 
ber nystartet aksionsgruppe 

Nystartet «Ak.SionslD'Uooe for 
Bevravassdraget» - i Bøver
dalen, og representert ved under
skriverne Lars Runningen, Ole 
Garmo og Jon B. Brus tuen, har i 
brev vend_t seg til Norges Vass
drags- og Elektrisitetsvesen, 
Stortingets Industrikomite og 
Miljøverndepartementet i spørs
målet om ·Jotunheimen og regule
ringsplanene for Bevravassdra
get, -og her heter det: 

«Aksjonsgruppe for Bøvravass
draget» vil med dette segja seg 
misnøgd med den vintervass
føringa Lom kommunestyre har 
kravt i samband med regulerings
planane for Bøvravassdraget. 

Særleg gjeld dette elva L e i r a 
der det berre er kravt eit vass
slepp på 100 liter - · sek. i tids
rommet frå 1. oktober til 1. juni.· 

Og da lyt det vera grunn til ~ ot
tast at elvefaret - som er grov
steinut og med eit par store sand
mælar ovanfor busetnaden i dalen 
- for det meste vil bli vassturt, 
vinterstid. 

Og da dei aller fleste av , 
oppsitjarane langs Leira har 
vassforsyninga si frå brenn ved 
elvekanten med direkte tilsig frå 
elva, vil venteleg o~å desse vass
brønna bli tome om elvefaret 
skulle bli turt - fordi den ovanfor 
nemnde vass-skvetten i vinterkul
den blir til iskjevingar lenger oppe 
i faret. 

Vi vil også nytte høvet til pånyU 
å appellere til styresmaktene om 
~ gjera vedtak om vern av Bøvra
vassdraget, gjerne i samband 
med oppretting av Jotunheimen 
Nasjonalpark, da vassdraget 
delvis -som alle skulle vita - har 
sitt utspring i så sentrale fjell
formasjoner i Jotunhehn-massi-

vet som Galdhøpiggen og Glitter
tind. Heller ikkje synest vi at det 
ville «ta seg ut» å øydelegge «en 
av Jotunheimens perler» (som 
Høydalsvatnet har vore kalla) 
samstundes med at det blir opp
retta Nasjonalpark i Jotun
heimen. Men vi meiner også at 
Lomsbygda må få årleg kompen
sasjon for eventuelt vern av 
Bøvravassdraget og at kompen
sasjonspengane i stor mun lyt 
brukast til styrking av nærings-og 
arbeidslivet i Lom. 

Og dermed kunne også den nor
ske stat få høve til å betale litt av
drag på den gjelda heile nasjonen 

burde kjenne den står i til denne 
dalen og denne fjellbygda, millom 
anna for'deira innsats gjennom ti
dene inna norsk ånds- og kulturliv. 

Og samstundes ville ein del av 
inspirasjonskjeldene til denne 
innsatsen kunQe bli berga - i ein 
usulka fjellnatur. 

Og dette siste meiner vi_og er 
eitt av dei aller viktigaste motiv ti 
trivsel hjå alle som har sine ar
beidsplassar og sine bustader og 
heimar i denne bygda og i denne 
fjellheimen- og dermed også ein 
av føresetnadene for at dette byg
dasamfunn~t kan haldast oppe. 

Hedmark og Oppland 
heretter-to adskilte 
utdanningsregioner 
Her,etter skal Hedmark og 

Oppland være to adskilte ut
danningsregioner med hvert sitt 
distriktshØyskolestyre. Den nå· 
værende Hedmark-Oppland dis· 
triktshØyskole dekker beggt 
fylker, og i skolens styre er begge 
representert. 

·For Oppland vil distriktshØy
skolestyret være styre for studie
senteret i Lillehammer (Hed
mark-Oppland distriktshØyskole) 
og for deler av den tekniske utdan
nelse ved GjØvik Tekniske skole. 
For Hedmark vil dis~rikt_shØy-

skolestyret • være styre for de pe
dagogiske hØgskolene i Hamar og 
Elverum, og skal samtidig forbe
rede og planlegge fylkets fram
tidige studiesenter. 

Studiesenteret i , Lillehammer 
vil inntil videre fortsatt være 
felles for de to fylker ,og distrikts
hØyskolens nåværende styre har 
foreslått at så lenge studiesente
ret er felles t)Ør formannen i dis
triktshØysk~lestyret ~ Hedmark 
ha mØte-tale- og protokollrett i 
distriktshøyskolestyret i Oppland, 
og formannen i distriktshØyskole-

Bare gymsalen blir brukt i dag: 

Mange vil leie 
på Hammerseng 
pensjonatskole 

Det er mange interesserte som 
J.1sker å leie Hammerseng pen
sjonatskole i Nordre Al. Etter at 
Ekrom skole ble tatt i bruk, er det 
bare gymnastikksalen og dusjen 
ved den gamle pensjonatskolen 
som benyttes av elever fra Kring
sjå skole. 

Det foreligger fire søknader fra 
interesserte om leie av skolen. 
Kommunens bedriftsidrettslag 
ønsker å leie rom i kjelleren til 
bordtennis og luftgeværskyting. 
Lillehammer Motorsykkelklubb 
ønsker å leie verksted, oppholds
rom og møterom, mens sosialsje
fen på sin side vil leie skolen til fri
tidsaktiviteter for lokalbefolknin
gen. 

Mesna Menighetsråd ønsker tr 

prioritere søknaden om interims
kirke og prestekontor. Gudstjene
stene i Nordre Al foregår nå i 
korridorene på Smestad Ung
domsskole og dette mener finans
rådmannen er lite tilfredsstillen
de. 

Finansrådmannen går inn for at 
formannskapet bevilger kr. 20 000 
til oppussingsarbeid, og at skolen 
leies ut til Nordre Al menighet, 
Kringsjå idrettslag og Kri~jå 
skole. Idrettslaget kan etter 
finansrådmannens mening få be
nytte bad, kott og korridorer i nor
dre halvdel av kjelleretasjen til 
bruk for trening med vekter. Den 
andre halvdelen av.kjelleretasjen 
leies så ut til kommunens be
driftsidrettslag. 

benytte 1. etasje til interimskirke ____________ _ 
og prestekontor for den nye N. Al 
menighet og det er da også denne 
søknaden som blir tillagt mest 
vekt av finansrådmann Øystein 
Enge. Kringsjå-området har alle
rede et fritidssenter for ungdom, 
og derfor vil finansrådmannen 

styret i Oppland ha tilsvarende 
rettigheter i styret for Hedmark, 
skriver fylkesmannen i sin innstil
ling til fylkesutvalget. 

Fylkesmannen tilråder fylkes
utvalget å foreslå medlemmer og 
varamenn av distriktshØyskole
styret for Oppland som skal 
oppnevnes. Det skal foreslås 
minst ti personer, like mange 
kvinner som menn. 

Praktiseringen 
av loven om forbud mot tobakk
reklame er emnet for et grunngitt 
spørsmål i Stortinget. Jo ~nkow 
(H} spør sosialministeren om 
Sosialdepartementet vil sørge for 
at loven ikke blir brukt til å hindre 
en rasjonell oppstilling av varer i 
egne lokaler og heæiktsmessig 
utnyttelse av utstillin~vinduer. 

Den politiske krise 
i Nord-Irland øker i omfang, og 
fredag har både protestantiske 
loyålister og talsmenn for Den 
irske republikanske hær URA) 
tatt avstand fra den britiske 
regjerings politiske linje overfor 
provinsen. 


