
Tirsdag 4. mai 1976 DAGNINGEN 

Eksproprla~/onssk/ønnet I Korgen går videre: 

Befaring ikke aktuelt 
før september/oktober 

AV JAN FREDRIK KISE 

Omlag 40 berørte grunneiere og 
rettighetshavere hadde møtt 
fram tu det forberedende retts
møte i Lillehammer Byrett om 
anlegg og drift av grunnvanns
forekomster i Korgen som vann
kilde. Bakgrunnen for innkallin
gen var kommunens tillatelse til 
å ekspropriere det som trengs av 
vann, grunn og rettigheter ellers 
for å anlegge og drive vannverket . 
i Korgen, samt tillatelse til å 
pålegge nødvendige servitutter 
for å sikre vannet mot forurens
ing. 

Under møtet, som ble ledet av 
sorenskriver ·O1af Sirnes, la kom
munens prosessfullmektig adv. 
Cato Praner, vekt på at de fram
lagte skjønnforutsetningene bare 
var ment som en ramme, og •. t 
kommunen på nåværende tids- · 
punkt ikke hadde oversikt over 
hvilke erstatningskrav de berørte 
kom til å stille. Praner lot dess
uten spørsmålet om det skulle 
foretas sonevise, . eventuelt 
gruppevise erstatninger og så stå 
åpent for diskusjon. 

Høyesterettsadvokat Ole Sjetne, 
som representerte 22 av de berør
te grunneierne, mente at Lille
hammer kommune hadde gjort 
beskjedne forsøk på å finne fram · 
til minnelige overenskomster. På 
bakgrunn av sakens art mente 
imidlertid Sjetne at dette ikke 
heller var så enkel oppgave, og 
slett ikke før de sakkyndige had
de fått uttale seg. På vegne av 
sine parter begjærte således Sjet
ne oppnevnt en rekke sakkyndige. 
Begjæringen gikk ut på å finne to , 
landbrukssakkyndige, to sakkyn
dige når det gjaldt skogarealene 
som blir berørt, en sakkyndig 
geolog som skal se på grunn
vannsforholdene, samt en sak
kyndig til å se på omfanget og 
kvaliteten av de grusmasser som 
finnes i området. Det har ogøA 
vært vurdert sakkyndig hjelp om 
de bygningsmessige tiltak, men 
dette ble foreløpig ikke begjært 
av Sjetne. 

Før de sakkyndige kommer inn 
i bildet, må imidlertid de tildels 
omfattende restriksjonene som er 
tatt inn i stevningen klargjøres, 
sa Sjetne som konkret foreslo at 
de såksøktes prosessfullmektiger 
i fellesskap satte opp et prosess
skrift for oversendelse til kom
munen. 

OPPSUMMERING 
I sin oppsummering ved møtets 
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Fra Lillehammer Byretts befaring i Korgen mandag. 

slutt kom sorenskriver Olaf Sir
nes inn på nødvendigheten av et 
prosesskrift slik at de sakkyndige 
får et best mulig utgangspunkt 
for sin gjerning. 

På bakgrunn av at de sakkyndi
ges uttalelser trolig ikke kunne 
foreligge før sommeren var pas
sert, mente .S1rnes dessuten-at be
faring først kan skje i månedskif-

te september/oktober. Sorenkri
veren mente ellers at kommunen 
i fellesskap med de saksøktes 
prosessfullmektiger burde sette 
opp en nøye takstplan for hvert 
enkelt takstnummer. 

På direkte spørsmål fra høyes
terettsadvokat Sjetne, var adv. 
Praner inneforstått med at kom
munen burde godkjenne de pro-

sessfullmektiger som hadde 
fremtrådt ikke minst på bak
grunn av sakens omfang. 

Det forberedende rettsmøte ble 
avsluttet med en befaring i Lågen 
ved Korgen. Dette på grunn av at 
vannstanden i området nå er så 
lav at retten kunne få et utmerket 
overblikk over gursforekomster 
og lignende over arealer som 
v.anligvis ligger langt under vann. 

Rolig og vellykket motorsykkeltreff: 
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dårlig køntroll 
•da kan det være på tide 
å skifte støtdempere. 

rElGiRiiio ~ STØTDEMPERE 

FYKSEN 
&LEKTRO•DIEBEL A/8 
LILLEHAMMIR 

Nå måler 
de dekkene i 
millimeter. 

Skift i tide h1 ståldekket 
- bedre veigrep 
- mindre slitasje 
- lavere bensinforbruk 

Viking YR 160 • Stålradial 

BIERKLI 

Tomtegt. 4, 
tlf. (062) 52 883, 

Lillehammer. 

Israelske myndigheter 
sperret mandag av den ara

biske byen Ramallah på den 
okkuperte vestbredden av Jor
dan-elva for å hindre nye 
uroligheter i forbindelse med 
demonstrasjoner i protest mot 
den økende jødiske bosettingen 
der. 

MC-folket fra hele 
Øyer landet samlet -I 

I helgen ble årets første MC 
treff her i landet arangert på 
Odden camping i Øyer. Treffet 
var det første Lillehammer MC
klubb har arrangert, men det blir 
sikkert ikke det siste. Rundt 
regnet 100 personer var innom 
treffstedet, noen bare på dagstur, 
andre var der hele helgen. 

Formålet med et slik treff er at 
man kan komme for å delta i' 
ferdighetskonkurranser eller rett 
og slett for å treffe annen ungdom 
som har samme interesse som 
deg selv, nemlig motorsykler. 

Det er formannen i Lillehammer 
MC-klubb Odd Magne Olsen som 
sier dette til Vi Unge. 

- Fornøyd med oppslutningen? 
- Så absolutt, til å være det 

første treffet vi arrangerer er vi 
strålende fornøyd. Vi hadde på 
langt nær ventet å se så mange 
her. 

Hvor kommer deltagerne 
fra? 

Mesteparten kommer fra 
Hedmark og Oppland, men vi har 
også noen som er riktig langveis
farende. Det kom en gjeng fra 

Stavanger som hadde kjørt hele 
natten og kom hit tidlig lørdag 
morgen. Fra Alesund kom det 
også et par stykker, de hadde 
kjørt i et forrykende snøvær over 
fjellet, for å komme hit, så det er 
tydelig at slike treff er svært 
populære. 

- Og her er alle former for mo
torsykler representert? 

- Det kan en trygt si. Her er alt 
fra 1 000 ccm og nedover til 50 
ccm, men like gode kamerater er 
de . Du blir ikke sett ned på om du 
kjører en liten sykkel. Det mor-

somste ved slike treff er at alle er 
så gode kamerater. 

- Blir det ikke lett bråk på et 
sted hvor så vidt mange 
motorsyklister samles? 

- Her oppe har vi i alle fall 
ikke merket noe til bråk, hele 
treffet er blitt gjennomført· uten 
trøbbel av noe slag. 

- Så klubben er godt fornøyd 
med dette treffet? 

- Vi er kjempefornøyd, og jeg 
tror ikke det er siste gang det 
såkalte Døla-treffet går av stabe
len , sier en fornøyd formann Odd 

Mågne Olsen . Han ber oss rette 
en stor takk til eieren av Odden 
camping som var til stor hjelp un
der hele treffet. 

Den står etter 
forholdene bra til 

Sae. 

med nordmannen Rolf Bagle 
som sitter fengslet i Addis Abeba 
i Etiopia. Bagle er frisk og ved 
godt mot. Det arbeides med å få 
ham løslatt mot kausjon, men det 
er foreløpig uklart om det vil 
lykkes, får NTB opplyst i Uten
riksdepartementet. 


