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Roverudmyra blir søppelplass Mye sang og musikk __ byrunden 

DET VAR INGEN dissens i Lillehamm er formannskap om at Roverudmyr a i_Søre Al bør bli 
stedet for d en nye søppelplass m ed kvernanlegg. Vårt bi lde er tatt mot øst og ~nser den nordre 

del av m yra, som ligger innelukket m ellom kol ler og egner seg utmerket til for målet. 

6-3 i bygningsrådet mot en 
femte etasje påHotellKronen 

Med seks mot tre stemmer har 
Lillehammer Bygningsråd gått 
imlot a t Hotell Konen får bygge på 
en femte etasje. Rådets flertall fin. 
ner med BJ1dre ord Ikke å kwme 
endre sitt standpunkt fra 1974, idet 
det Ikke kan se at det foreligger nye 
momenter i saken. De tre stemt.e for 
et forslag fra Ruth Myhre om en 
mindre vesentlig endring av den 
stadfest.ede reguleringsplanen1 slik 
at hotellet kunne få anledning til å 
bygge på en tilbaketrukket 5. etasje , 
og slik at de telmiske oppbygg på ta
ket ble bygget inn. 

Del het også i for slaget hennes at 
det tilsvarende parkeringsbeho~ 
nemlig 11 plasser, må skaffes av 

hotellet. Med en 5. etasje ville 
hotellet fått 59 dobbeltrom og ni 
enkeltrom. Bygningssjefen frem
holdt at dersom søknaden ble imøte
kommet, burde det stilles krav om 
55 bilplasser, idet han gikk inn for å 
stille krav om plasser for den nåvæ
rende hotellbygning og ikke bare for 
det parkeringsbehov som ville bli 
skapt av nybygget. Imidlertid ville 
det være umulig å gjennomføre en 
utvidelse innenfor en forsvarlig 
økonomisk ramme hvis dette krav 
ble stilt. Da Kronen ble bygget, var 
dette planlagt i fem etasjer , men 
den 5. etasje ble sløyfet av finansiel
le grunner. 

Direktør Egil Karsten Paulsen 
opplyser i et brev til bygningsrådet 
a t han er kjent med at det arbeides 
med en plan,som vil føre til at hotel
lets utvidelsesmuligheter bort-
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faller. Det vil da hverken få utvide 
mot øst eller nord. Derfor ble planen 
om en femte etasje tatt opp igjen. 

Direktør Paulsen understreket at 
værelseskapasiteten ved hotellet i 
de senere år er blitt mindre og 
mindre i forhold til den økende tra
fikk og at en utvidelse av kapasite
ten er avgjørende for hotellet. 
Utvidelsen ville silrre de nåværende 
50 arbeidsplasser på heltid på 
å rsbasis (samt 10 som ekstrahjelp ), 
og gi grunnlag for to- tre nye. I fjor 
innbetalte Kronen 457.000 kroner i 
skattetrekk til kommunen og ut
betalte nærmere to millioner kroner 
i lønninger. 

En ny femte etasje vil skaffe 
hotellet 21 nye senger . Hvis ledelsen 
hadde hatt muligheter for det, ville 
den utvidet hotellet med 40 dobbelt
værelser . 

på Maihaugen søndag -
Søndag blir det mye vakker 

musikk og sang å høre I Lllleham
mers gater. Fra tre forskjellige ste
der I byen vil det bli opptog til Mai
haugen hvor den tradisjonelle 
sangens og musikkens dag går av 
stabelen. 

Ikke mindre enn 22 sanger og 
musikkstykker vil bli fremført på 
den gigantkonserten, og program
met spenner meget vidt. Konserten 
avslutter med at alle byens manns
kor synger sammen, og det samme 
vil byens blandakor og musikkorps 
gjøre. 

Om kvelden blir det sang- og 
musikkunderholdning på friluft. 
scenen på Maihaugen. Her vil 12 
kor, korps og Llllehammer Trekk
splllklubb delta. Etterpå splller 
Trekkspillklubben opp til dans. 

Men det blir Ikke musikk og sang 
bare på Maihaugen. For å markere 
bredden I byens sang og musikkliv 
vil kor og korps også opptre en 
rekke forskjellige steder I byen fre
dag, lørdag og søndag. 

Hvis været blir som nå skulle det 
ligge an tll noen ekstra hyggelige 
dager i byen. 

Lillehammer Barnevernsnemnd: 

Foreldre hør søke 
olll plass alternativt 

Lillehammer Barnevernsnemnd 
har behandlet de midlertidige ret
ningslinjer og forskrifter til lov om 
barnehager og blant annet frem
holdt at det synes lite hensikts
messig at det i mindre og mellom
store kommuner med noen få 
kommunale barnehager skal søkes 
plass særskilt i hver barnehage, og 
a t styret i barnehagen skal Innstille 
overfor nemnda hvilke barn som 
skal opptas.Dels synes det unød
vendig og tungvint a t det skal søkes 
plass/ utfylles søknadsskjemaer I 
flere eksemplarer, dels synes hen
synet til taushetsplikten å være 
dårlig ivaretatt I forslaget. Med den 
mangel på barnehageplasser som. 
det nå er og fortsatt vil bli, må for
eldrene søke plass alternativt på 
flere Institusjoner. Det bør gjøres 
slik a t det søkes på et skjema som 
går til barnehagenemnda eller 
dennes sekretartat, ikke til den 
enkelte Institusjon, fr emholder 
barnevernsnemnda. 

Det anføres som betenkelig at 
ikke styrets flertall ~r folkevalgte. 
Nemnda uttaler at med de betyde
lige midler som skal forvaltes, er 
det I strid med godtatte prinsipper 
a t en slik forvaltning- Ikke er 

ansvarlig overfor politiske myndig
heter eller eieren av barnehagen. Ut 
fra dette mener nemnda at eieren 
bør ha flertall både i kommunale og 
private barnehager. I kommuner 
med flere barnehager bør det være 
anledning til opprettelse av et 
fellesstyre for alle Institusjonene. 
Ansettelse av personale i ®' 
kommunale barnehager må legges 
tu de samme organer som_. 1har 
ansettelse av øvrig personaje' I den 
kommunale forvaltning. • ,, · 

Barn med funksjonsh,emninger 
skal gis prioritet. Dette medfører at 
det med søknadene ;•vil medfølge 
legeerklæringer, opplysninger om 
barnets og fan:illlens problemer 
både av medisinsk, sosial og 
psykisk karaKter . Dette synes etter 
nemndas mening uheldig å spre 
rundt til de forskjellige styrene I 
barnehagene. Det antas at en del av 
styrets medlemmer velges nye_ for 
hvert år, og slike konfiden~lelle 
opplysninger blir dermed spr edt 
utover · til mange, unødvendige 
personer. Inntil videre synes det å 
være hensiktsmessig med en inn
stilllngskomite med representanter 
fra hver barnehage (styrene) samt 
fra bamehagenemdas sekretartat. 

Skarp protest mot at Sykehusets kafeteria 

1 d 1 • dl åpnes tidligst 1. juli sy { e a V e Ill gen Ile egges . Den nye kafeteria ved Lllleham- at styret vil kunne ta en avgjørelse 
mer Fylkessykehus kan tidligst å p- under førstkommende møte, som 

Fisket i Mesnaelva tok til na tt 
til torsdag, men e tter hva opp
synsmann Arne Finsveen for
tel ler til Byrunden , vor det på
fal lende beskjedent frammøte . 
Det skyldes trolig a t fiske t for 
det første tok til mid t i uke n og 
for det anne t a t va nnsta nden i 
e lva er så lite n. He nimot 20 
fiskere forsøkte seg på Slre k
ni ngen mellom Don iel fl ø og 
Øfsda lsfossen , mens det «nor
male• e r det dobbel te . Første 
natten var det også bare små
fisk å få . 

Fi nsvee n regner med a t in
teressen for fisket vi I ta se g a t
ski I lig opp fra og med i kveld. 

• 

Byrunden g jør oppmerksorn 
på ot Lillehammer Bla ndede 
Kor synger p6 •Mjøsgl0 tt, 
søndag ette rmiddag og ved 
Lillehammer gamle h jem. Dette 
b le dessverre uteglemt i g6rs
dagens melding om Sangens 
og Musi kkens Dog. 

• 
Natt til i går skjedde det en 

kol I is j on mellom to personbi ler 
i krysset Bankgata / Storgata. 
Det oppsto ingen betydelige 
materie I le skader, d a begge 
bi le ne va r kjørbare e tterp6. 
Den ene bi I føreren på dro seg 
muske lbrist i e t bein - andre 
perso nskader var det ikke . 

• 
I går var det more ller 6 få i 

sentrumsforretningene . Kvo l i
tete n va r upåklagel ig og pr;sen 
i høyes te grad betinget av å rs
tiden: 36 kro n e r pr . kilo . 

I et brev til kommune n opp
rettholder kjø kke nsjef Axe l 
Schorcht si n tidl igere søknad 
om ti ldel ing ov tomt for Veg
kro-motellanlegg på Vingnes. 
Arealet fa ller imid le rtid under 
E6-fors laget, alterna tiv I. Schor
cht ber like ve l kom mune ns ad
m inistrasjon om å stille seg 
positiv til prosjekte t, og avse 
a real for tilta ke t nå r den ende
lige E6-traseen b li r fastlagt og 
reg ule rt p6 Ving nes. 

p{1 
tankestreken 

Slips 
- Pappa , vil du knyte sl ipset sl ipset den dagen slik al det 

fo r me g? måtte gjennom e n renselses-
De t var denne repl ikken som prosess. Derfor måtte en ny 

veie.ke i meg grytid I ig den 17. knute knytes på nytt. 
ma i og da vor det ingen vei til- Ellers e r det dame ne som 
bake. De gode og varme dy- pleie r å ståke med 17. moi-sto-
nene måtte forlates for at sen. Til la ng t på na tt, ja , gjerne 
huse ts representa nter ti l skole- hele natta med, he nde r det de 
m us ikken skulle stille opp med trofaste mødre står opp og stry-
a nstendige slipsknuter. ker og presser og syr og trå kl er 

Og så sto jeg der i morgenti- for a t barna ska l se fine ut på 
me ne mens løvet spratt og fug- Dogen. Men nå r det g jelder 
lene sang og forsøkte å legge sli psk n.uten , do hjel per det lite 
a ll min s je l i s lipsknutene . Ikke å væ re kvinne . Da strekker 
så lett i morgengretten tilstand. ikke hennes kunnskaper til. Da 
Det slo meg a t jeg ganske si k- e r det monne n som må purres, 
ke rt ikke vor a lene om å hjelpe selv om de t e r grytid lig. 
til med slipsknuter på denne Og ege ntlig fø ler vi en liten 
dagen, og hadde jeg væ rt vårl ig spi re av stol thet over 
programleder for Ni ti men ville det. Kvinne ne har sna rt frata tt 
je g selvfølgelig spurt utover oss a lt so m e r ov makt og selv-
det ganske la nd om det var hevde lse. Men sli psknuten står 
fl ere som knyttet slipset , og be heldigvis ig je n. Gudskje lov for 
dem ringe inn og forte ! le o m det. 
det. Me n sli k går ikke an i en La det bli le nge til a t kvin-
av is. nene lære r å kn yte sli ps . Noe 

- Jeg prøvde først å protes- må vi da få lov å ho ig jen. 

'lll!•'>! Røde• r~ors-søster Esther <1vrfti~KTe'ft er"ogs~r01t\'.tig'"Sæthe..W·111væi't 'un'h.gått de rso m fy-1'ke s fl 
Mag n ussen som ·v ar bestyre r - 'tnnieg~ i avl's"e1n e :· •. , -- r·,·'' ' l e g e Holst G rlmsgaards · 
rinn e / oversøs ter 1 v ed L ille - .. - VI e r alcfri' b llt f inn kalt tii . in itiativ på de tte fel tet I 11962 

ne~ ; il i ul1~ Å,er11~veppf..., !f, cf>g .L'f,. ,l ,~~ r~<;>Jd1s inførst~ h~ vd~l, a~ juli. 
~ ,a.t ,q..~n~~im~lg·skuU,e~ v~~ åP;: .. ,. Saken er Jl,lt så e~ ikke, realltets-
net 1. \na1, rrien dette tilbakeviser behandlet av sykehusstyret. 
adrhlrif~ffii,:sjonsSje·r Davld "Aas - I, ' - Det sies at det skjer en tautrek-

tere med a tr je~ 4cn,,i.te t rsiipseh:1P"l' , .. , ~.-, .. ,,, ,. ~.,.,. , .. 
1 . ma i også, og da må tte de t . v.• 

greie seg med · det., Men så !"'' .;-:+; f I,(\. , ·· 
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hammer Gamlehj em fra 1961 s os ia ls tyrets eller prosjekt- va r blitt ført fram til kom-
til 1974, protester er I e t b rev g ruppens møter, a ldri fått til - m unestyret . 
til forma nnskapet p å det skar- sendt p la n en e for den videre 
peste mot at syk eavdelingen u tbygging av eldreom sorgen , 
ve d h jemmet nedlegges e lle r a ldri blitt spurt. V i ha r såle-
innskrenke s til fem sen ge- des ikke h a tt d en i vår in-
plasser . H un pro test erer sk a r - s truks lovfest ed e u ttale r ett, 
pt m ot at de pasienter som s kriver den tidligere 
ligger og har ligget i avdel- b est y r erinne videre . 
ingen - for enkeltes v edkom- Hun kon st ater e r a t de t e r 
m ende g jenno m hele 14 å r - bitter t å vite at den k a m p som 
skal flyttes til n ye a vdelinger i dag utkjem pes kunne h a 

Da ville 
L illehammer i mai 1967 ha tt 
si tt sentra le sykehje m , som 
dekket k ommun e ns beh ov den 
g ang og i dag . Til dette 
prosje k t st illet i 1962 Riks
trygde v erket et tilsag n om 
lån p å tre m illion er k r o n e r til 
4.5 p s t. r e nte, op p lyser Esth e r 
Mag nussen . 

I a 'n d .. 'Han · påpeker a t kafeteri- king om leieprisen? 
aen ennå ikke er bygningsmessig - Det er helt ukjent for meg. 
ferdig. -Er 1. juli nå en sannsynlig åp-

- Men det er heller Ikke bestemt ningsdato? 
hvem som skal drive den. - Det er vanskelig å sl helt 

-Nei, det er riktig, men selv om 
det hadde vært bestemt, ville Ikke 
åpningen kunnet skje tidligere. 
Sykehusstyret har Imidlertid bedt 
om opplysninger før det traff sin av
gjørelse om hvem som skal over
la tes driften. Disse opplysninger er 
nå innhentet og vil bli fremmet slik 

eksakt , men hvis bare styrebehand
lingen er avgjørende, skulle det 
kunne la seg gjøre å åpne kafeteria
en da. 

m ed nytt person ell og flere 
kilomet e r vekk fra sin famil
ie, venner og de t p e rsonell 
som de e r blitt gla d i. 

Esther Magnussen under
stre ker a t sykepleieavde
lingen h ele tiden m edisin s k og 
syke p le iem essig har ligge t p å 
e t høyt nivå m ed kvalifisert 
persone ll , som g ir tryggh et og 
t rivsel for den enkelte. Hun 
s tøtte r L isb e t h Jor d e t, h enn es 
a vdellngssyke p leie re og pen 
sjon æ r e n e fullt og h elt i d e r es 
prot est e r . Hun e r takkn emlig 
for a t hje mmet har få tt en ung 
bestyre rinn e med en s lik ho ld 
ning til d e eldres m en neske
r e ttig h e te r, n å r de t g je ld er 
d e r es egen selvb este mme lses
rett. L a de bli h ørt, s krive r 
E s ther M agnussen. Hun 

Bedre bussforbindelser 
Forfalskede 
bingo-sjekker 
i Lillehamme1 

ønsk~elig i Lillehammer 
En ukjent bingo-vinner l 

Wlehammer har sett sitt snitt til å 
forfalske tre bingo-sjekker som var 
pålydende kr. 50 til kr. 500. Vedkom
mende har fått utlevert varer for 
beløpet, som altså skulle hatt en null 
mindre. Slike sjekker utstedes fra 
banken, mens det er bingo-arrangø
rene selv som på'fører beløpene. 

Søre Al Arbeiderlag har tidligere 
bedt kommunen om å medvirke til å 
få en bedre bussforbindelse mellom 
Roterudbygda og sentrum. Arbeid· 
erlaget har sendt et nytt brev 
o·n saken til kommunen og påpekt 
a t det er ledig kapasitet ved buss
selskapet etter at forhandllgene om 
skoleskyss er avsluttet. Bygd på 
ønsker fra beboerne i området, 
foreslå r laget ruter kl. 22.45 fra 
sentrum på søndager og tirsdager, 
kl . 22 fra sentrum på onsdager og kl. 
20.30 fra sentrum på fredager . 

Ønskene er begrunnet med at det 

er kino søndag og tirsdag, friunder
visning, malerisamling, konsert og 
foredrag onsdag og visittid på syke
huset samt kino på fredager. 

Vlngar Arbeiderlag har bedt 
Lillehammer Arbeiderparti om å ta 
et Initiativ for å få bedret bussfor 
bindelsene til Vingar krets, Laget 
har opplyst at det l dag ikke er noen 
bussforbindelse for beboerne fra 
Øyre gård og nedover Øyre
Håvslidvelen til Karlsen-krysset på 
Vingnes. Pendelruten går heller 
ikke mellom kl. 19 og 22. 

Såvidt arbeiderlaget har brakt I 
erfaring gis det statsstøtte til disse 
rutene. Lilleham mer Arbeiderparti 
har behandlet saken, og det ble ved
tatt å sende den over til or dføreren, 
Sty ret l Lillehammer Arbeiderparti 
ber ordføreren om å gjøre det som 
er nødvendig i sakens anledning. 

Bankene vil I fremtiden også påføre 
beløpet for å minske sjansene for 
slike forfalskninger . Synderen bak 
de tre forfalskningene er ikke 
pågrepet. 

Langtidsavdeling igang 
ved LFS først 1. januar 

en spesiallege I gynekologi og en re-
''l!ervelege ved anestesiavdelingen. 
V4Øere foreslå8 at det ved Prest.ese
ter \ sykehus midlertidig og på 
engasjementsbasls opprettes innW 
!l stllllnger. , 

viste det ·seq at de t var ko mmet ~ ~ 
både is, sennep og ketchup på 

Motorsykkelklubben 
får disponere låve 

Lillehamme r Bygningsråd har 
Ikke noe å bemerke til at rom I låve 
på. gården Bruda! ved Ba.kllvele n 
600 me t.er fra Gausda.Jsgrensen blir 
tatt I bruk til hobbyverkst.ed for 
Lillehammer Motorsykkelklubb. 
Rommet har vært brukt til seme nt
støperi I de sene re år. Gulv og 
vegger e r av betong, mens det e r 
tretak mot høyrommet. 

·Bygningsrådet har godkjent fra
deling av seks boligtomter Innenfor 
reguleringsplanen 'for Smestad• 
Fagstad nor d. Tre av tomtene 
ligger øst for kraftlinjene og er 
avgrenset av den regulerte Faga
bergveien og veien t il Ekromskogen 
boligfelt. De tre øvrige ligger 
mellom kraftlinjene og eksisterende 
tomter ved Ga mleveien. Tomtene 
vil kwme tilkobles offentlig led• 
ningsnett og få atkomst fra veler 
som er under opparbeidelse. 

Hallvard Skyttermoen ble gitt 
tillatelse tU fradeling av en bolig
tomt på 1.1 deka r fra sin eiendom 
Viklund I Øyresvika. F radelingen 
skjer unde r forutsetning a v at 
utslippstilla telse blir gitt. 

Det ble gitt til latelse til at det 
lages takterasse I Storgaten 80 - på 
den nyeste delen av bygget der -
som uteplass for beboerne I bygget. 
Karin Finsrud har søkt om dette. 

Reguleringsforslaget til utvidels.e 
av lhdustriornråde på Busmoen bfe 

vedtatt og utlagt til offentlig etter· 
syn. . 

Utvidelsen av området )lmebærer 
a t i før ste rekke Anderi/''5-ohansens 
vei 5 og 7 og deretter ri'ummer tre og 
Ingv. Scheys gate 4 er aktuelle for 
en omregulering. Bebyggelsen 
karakteriseres s6m eldre og dels i 
dår lig stand . , 

Ragnar Aa~om ble anbefalt 
gttt dlspensasJon fra kravet om å 
bygge tilfluktsrom I forretnings· og 
boligbygg i Nordre Al. 

En søknad om byggetillatelse fra 
Hans Ho\mengen om oppføring av 
bolig på tomt øst for Sigrid Undsets 
vel, mellom Hans Aanruds vel og 
Lars Jordes vel ble sendt formann· 
skapet til avgjørelse. Hvis formann· 
skapet ikke har noe å bemerke tU 
bebyggelse der , godkjenner byg· 
ningsrådet søknaden. Dersom for· 
mannskapet s ier nei til m1cllertlcllg 
adkomst til tomten fra Sigrid 
Undsets vel, anmoder rådet om at 
den nye boligveien fra Hans 
Aanruds vel bygges snarest 

Bygningsrådet ga byggetl:iat Ise 
for garasje r for Grensen Br,rettslag. 
Wlehammer Turlsthcæll fikk 
anbefalt en søknad arr, å slipp(, å 
utvide tilfluktsrom-kapasiteten i 
forbinde,lse med sitt nybygg på 
betingelse av at den gamle delen av 
tilflukts rommet settes i forskrifts· 
messig stand. 

Kr. m; kostet det Andreas Hareide å male huset med VARI. -
Med en billigmaling kunne han spart 210 kr. Han valgte VARI, 

Fylkesrådmanne n går Inn for at 
fylkesutvalget skal samtykke I 
opprettelse av 71 1/!I nye stllllnger 
ved Lillehammer Fylkessykehus. 
De nye stllllnger besettes Ikke før 1. 

januar neste år med unntak av 40 

sti.liinger . Fylkesrådmannen går 
også inn for at fylk.esutvalget skal 
godkjenne at to stlJllngshjemler ved 
LFS midlertidig ove rføres og nyttes 
som helårsengasjementer ved 
fylkessykehuset på Gjøvik med 
virkning fra I år. Det dreie r seg om 

Bott.ens Bilforretning fikk 8 vsJag 
på søknaden om utvidelse og lnn· 
1"~!1"1g a v la gerskur mot vest. 

E n følge av at man utsetter å 1--------------- - ----- ----

Da vil De nemlig betale etter 
laveste listepris Esso noterer 
frem til 30. september. De er 
med andre ord sikret mot pris
oppgang! Betaling skjer først 
30.9. 
Tilbudet gjelder for alle som bor 
i villa eller småhus, dog ikke 
petroleum levert på kanner. 

5,___,,_, .. ,"''" 
ud 

Mesna Varmesenter A.s 
Storgt. 120 

2600 LIiiehammer 
Tlf. 53 014 

Literprisen er viktig. 270 blanke f • · 
kro ner er noe å regne med. Likevel, 
Andreas Harelde valgte å satse på 
VARI - ut fra tidligere erfaring. 
- Målinga har no stått 114 år I 
verhardt vestlandsklima, og det 
synes eg er så godt resultat at eg vll 
legge på elt st røk av same sort. 

En malingfilm er Ikke sto rt tykkere 
enn avispapir. Da skal den være 
smidig og sterk fo r å holde. 
SA sterk er VAR!. 

VARI - I 29 farver - får De hos oss. 
Kvåle førstelærer 
ved Moelv u-skole 

Rektor F inn Kvåle ~d Ringsaker 
realskole I Moelv vil så 'l!uart sJcole
sjefen I Ringsaker har'· .. !Pottatt 
Kirke- og undervisningsde~ e
mentets formelle avgjørelse bli ~ 
satt som førstelærer ved Moelv ung, 
domsskole. Trolig vil dette skje 
allerede fra 1. juni, · 

Departementet slo dermed klart 
fast mindretallsøynet I skolestyret , 
som besto av skolestyreformannen 
og a ll representantene, unntatt 
Arbeiderpartiets . 

AP-gruppa gikk begge gangene 

besette 31 1/ 4 stllllnger av de god-
kjente mye stllllnger har blant 
anne t den følge at oppstartingen av 
den planlagt.e langtidsavdelingen 
utsetteø W 1. Januar 1977. 

saken ble behandlet i skolestyret Inn 
for å tilsette adjunkt Bor ger Enemo 
i stillingen som førstelærer og hen
viste F inn Kvåle til tredjeplassen på 
lista. 

Det første vedtaket kwme 
Imidlertid ikke skoledir ektøren god
kjenne og sendte saken tilbake, uten 
a t den samme gruppa I skolestyret 
endret sitt syn. Dermed havnet 
saken I departementet , som slå r 
fast a t vedtaket i skolestyret var en 
klar tilsidesettelse av den best 
kvalifiserte søkeren, Finn Kvåle. 

Det er fra flere kanter hevdet at 
behandlingen av denne saken ble 
sterkt preget av politiske skille
linjer, noe blant annet begge 
avstemningene I skolestyret 
bekreftet. 

ll(l(e minstemål på fisl( 
på Fåberg vestside 

Fiskesesongen er nå I full gang på 
Fåberg vestside etter at de nye 
fiskereglene ble vedtatt nylig. F red
ningstiden for fisket på vestsiden er 
nå fra 1. september til 10. oktober , 
det vil sl 10 dager lenger enn 
rammereglene tilsa. Ellers er 
maskevidden · nå fri I Bjørnvatnet 
foruten I Vismundsvatnet som tid
llgere. I de vann som ellers er å pne 
for garnfiske er maskevidden 28 
mm, bortsett fra I Dingen og 
Hindalssjøen, hvor den er 31 mm. 

- Minstemålet for fisk er nå kut· 
tet ut på grunn av all småfisken, 
sier fjAl!oppsynsmann Arnulf Lund. 

- VI hå per at denne linjen er den 
riktige og at det vil føre til større 
flsk. Skulle det vise seg at beslcat-

nlngen blir for stor , har vi jo mu~ 
Ugheten for å rette på dette ved u · 
setting av settefisk eller yngel. 

Lund kan ellers fortelle at man n 
har innskjerpet bestemmelsen o 
at alle gam skal navnemerkes 
Kommer man over gam uten navn, 
blir de tatt opp. På vestsiden b!J r de 
lkke tillatt å bruke båt på ner 
mindre vann, og som før er på 
hengsmotor forbudt på alle v[U111 
Av hensyn til sportsflaket er garn 
fiske Ikke tillatt I jull må.ned 
Lunken og Øvre Altjem . Styret ro 
jakt- og fiskeforeningen llgger nå 
forhandlinger om overtakelse n 
fiskeretten på et vann på Baksete 
kjøl n som eles av Ole B!eken. 


