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Lars T. Platou: Hundepensjonatet __ byrunden 
- Kraftanleggene i Mesna bør blir trolig avvist 
få en full ombygging snarest Teknisk rådmann Ola Langdalen 

går inn for at formannskap og 
kommmaestyre ska.I s lutte seg t11 
bygnlngsn\det slik at det Ikke bllr 
foretatt noen endring av regule
ringsplanen for området Vlngnes
Øyre med sikte på å innpasse Svein 
M. IWses hundepensjonat der. 

bebygde strøk er forbudt, og at 
helserådet avgjør hva som kan ka.I
les tettbebygget strøk. Tidligere har 
helserådet godkjent hundepensjo
nat på IWses eiendom, men da er 
fonnodenWg dagens situaajon med 
hensyn tll bebyggelse lagt tll gnmn, 
Teknisk rådmann går Ikke Inn på 
tolkningen av helseforskriftene på 
dette punkt, men han bemerker at 
realiteten l denne saken må vurde
res ut fra regulerlngsmesslge forut
setninger. 

- Full ombygging av kraftanleg
gene I MesnafR.llene bør foretas sna
rest mulig, fordi dette er økonomisk 
riktig og fordelaktig for eierkom
munene og abonentene på noe sikt. 
Med en noe høy beregning av utbyg-
gingsprisen på produksjonsgevinst
en samt en nøktern beregning av 
på.kostnadene på, de gamle anleg
g-ene dersom disse fortsatt skulle 
drives, har man delating for meste
parten av det nyanlegget vil koste. 
Det var nestformannen i Mesna 
Kraftselskaps styre og forn1SJU1 i 
styringsgruppen for den planlagte 
utbyggingen, Lars T . Platou, som 
uttalte dette under Mesna Kraft. 
selskaps representantskapsmøte på. 

jusjøen Panorama Hotell i går 
ettermiddag. 

De betenkeligheter som er reist 
fra Lillehammer-hold overfor dette 
prosjekt til 50 millioner (1975-kro
ner ), ble gjenspeilet på møtet, selv 
om utbyggingssaken ikke var til 
realitetsbehandling denne gangen. 
Styremedlem Torger Lundgård 
viste til vurderingen fra styret i 
Lillehammer Elektrisitetsverk, 
som mener at med en moderat 
fornyelse av nedre anlegg, monte
ring av rørbruddventiler og et for
svarlig vedlikehold vil man med de 
bestående anlegg kunne produsere 
rimelig kraft i minst 20 år under helt 
betryggende sikkerhetsmessige for
hold. 

Lundgård konstaterte at prosjek
tet al lerede ligger ett år etter pla
nen og det kan komme til å koste 
72-73 millioner kroner hvis det 
fullføres ved årsskiftet 1978/ 79. Med 
andre ord vil Mesnas fondsressur
ser, som anses som betydelige, i til· 
felle utbygging være oppspist. For å 
utnytte ventetiden foreslo han for 
representantskapet at konsulenten, 
sivilingeniør Elliot Strømme, skulle 
få i oppdrag å bearbeide også det 
alternativ som forutsetter en for
nyelse og utvidelse av nedre anlegg, 
men dette ble åvvist med 12 mot 
åtte stemmer. Platou betegnet 
forslaget som overflødlg, idet han 
viste til at representantskapet da 
det vedtok å fremme konsesjons
søknaden i fjor sommer vedtok at 
konsesjonsbetingelser, finansie
ringsplan, lånebetingelser og kost-

nadsoverslag for utbedring av de 
gamle anlegg skulle forelegges for 
samme forum snarest mulig. 

Ingen protester 
Da representantskapet fattet sitt 

vedtak i fjor sommer forutsatte 
man forøvrig at prosjektet skulle 
realitetsbehandles påny I gårsda
gens møte, men saksgangen har tatt 
lengre tid enn antatt og dette kunne 
Ikke skje. Platou ga Imidlertid en 
redegjørelse hvor han konstaterte 
at det ved fristens utløp 1 . november 
i fjor ikke var kommet en eneste 
protest mot planene for ombyggtng 
av hele fallet, noe han mente var 
enestående i kraftutbyggtngssaker I 
Norge. 

Platou opplyste at utbyggtngs
kostnadene for enkelte nye anlegg I 
dag er kommet opp i en krone pr. 
års-kilowatt-time og utvilsomt vil 
stige i årene fremover. Men selv 
ved disse relativt høye kostnader vil 
vannkraft være langt å foretrekke 
fremfor andre energikilder både 
økonomisk og miljømessig. Ved en 
ombygging av anleggene er det 
beregnet en produksjonsgevinst på 
32,4 millioner kilowatt-timer l året. 
Bare på denne gevinst skulle det 
følgelig være akseptabelt å Investe
re 30 millioner kroner. Dermed er 
det bare 20 millioner som må «øre
merkes» den produksjonsandel man 
har i de gamle anlegg. For å 
opprettholde den eksisterende 
produksjonsevne i disse må det 
investeres 16.5 millioner kroner. 
Dette skulle klart vise at merkost
nadene til nyanlegget vesentligst 
kan belastes produksjonsgevinsten 
til en pris som må kunne aksepteres 
i dag, sa Platou. Han mente at også 
miljømessige og sikkerhetsmessige 
hensyn peker mot en ombyggtng nå. 
Det vil også være usikkert om man 
får konsesjon på slike anlegg om 
20-25 år, da man trolig er Inne i 
større prosjekter, eksempelvis 
Jotunheimen og muligens også 
andre energiformer. 

Platou konstaterte at det også var 
strid da Mesnas nåværende anlegg 
ble bygget for vel 50 år siden. Det 
ble hevdet at utbyggtngen var altfor 
kostbar, og at det var bedre å se 
tiden an i 10-20 å r , og at man aldri 
ville få solgt kraften. Når man i dag 
vet hvilken betydning Mesnas bil· 
llge kraft har hatt for folk og 

Beis 
så det dekker! 

*Beisnytt treverk. Også trykkimpregnert. 
*Beis nytt og gammelt sammen. 

*Beisskjoldene bort. 
*Skift beisfarve. 

med Demidekk 
Dekkbeis 

Tettere, mer dekkende i farven enn 
annen beis. 

Impregnerer som vanlig beis, men gir 
bedre langtidsbeskyttelse. 
, Fyldig konsistens, lett å stryke. Ingen 

sk1oldmg, intet søl. 
Få Demidekk demonstrert hos oss. 
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næringsliv i de to kommunene, ser 
man noe annerledes på disse 
argumenter. VI byggger Ikke ut for 
å løse dagens problemer, men 
morgendagens, uttalte han. 

Fremtidig plass Dette er i tråd med rådmannens 
tidligere standpunkt. Han nevner 
helseforskriftenes bestemmelse om 
at anlegg av hW1degårder, (kennel) 
revegårder og lignende i tett 

Platou orienterte også om utred
ningsarbeidet omkring Mesna 
Kraftselskaps plass I den fremtidige 
elforsyning. Han konstaterte at 
bare Oppland fylkes elektrisitets
verk, Op landskraft og Lillehammer 
Elektrisitetsverk er aktuelle sam
arbeidspartnere for Mesna når det 
gjelder teknisk, merkantil og ad
ministrativ virksomhet. Det er 
sannsynlig at det vil gå lang tid før 
det blir Innledet noe samarbeid på 
disse feltene. Dessuten må dette 
sees i sammenheng med planene for 
ombygging av anleggene. Den 
endelige Innstilling fra den komite 
som arbeider med saken er også av
hengig av Stortingsmeldingen om 
kraftforsyningens organisasjons
former og denne foreligger ennå ik
ke og kan ikke bli behandlet I 
Stortinget i år. 

Ingen rettssak nå 
om Fåberg Østfjell 

Minnetale 
Ordføreren i representantskapet 

og møteleder Magne J ohansen holdt 
ved åpningen av gårsdagens møte 
minnetale over tre tillitsmenn som 
var gått bort, nemlig Bjørner 
Owren, Ragnar Dobloug og Nils 
Myhren. 

Spørsmålet om Fåberg Østfjell 
statsalmennings status kommer 
opp i fonnannskapets neste møte. 
Flnansl"ådmannen går Inn for at 
rormannskapet Ikke ska.I gå Inn for 
en rettslig prøvelse av overens
komstens holdbarhet nå. Overens-
komsten av 1989 mellom de bruks
berettigede og Direktoratet for. 
Statens skoger rastslår at jakt ,ø{· 
Oske som hittil dlsponews av 
Fåberg Østsides jakt- o,1t1lskefore
ning i samråd med fjell,tttyret. 1 Ilk
het med de bruks~ttigedes Juri
diske rådgiver, ~esterettsadvo
kat Erik Bryn, oppfatter formann
skapet avtale_punktet som fastset
telse av en..i-ent administrativ ord
ning som Ikke griper Inn l selve 

retten tll jakt og fiske l omn\det. 
Denne rett følger av at området er 
anerkjent å være statsalmennlng, 
heter det i tlnansrådmannens lnn
stilllng. 

Ordføreren har latt Innhente en 
uttalelse fra p~fessor dr. juris. 
Carl August Flelscher, som mener 
at det v1I være svært Ute å vinne for 
«folk flest» om man skulle gå tll an
grep på overenskomsten og få med· 
hold. Han går også Imot rettssak på 
det nå.værende tidspunkt. Finans
rådmannen bemerker også at, så
vidt han vet, har Ingen lidt noen 
overlast ved at Jakt- og fiskefore
ningen har disponert over ret
tighetene. 

Ved valgene ble Johansen gjen
valgt som ordfører og Magne 
Mælumshagen som varaordfører i 
representantskapet. Også styrets 
formann , Magne Henriksen og 
varaformann Lars T. Platou ble 
gjenvalgt, i likhet med styremed
lemmene Magne Antonsen og Ottar 
ottosen. Godtgjørelsene for tillits
mennene hadde ikke vært justert på 
syv år og ble hevet fra 3.000 til 4.700 
kroner for styreformannen, fra 
2.400 til 3.000 kroner for nestforman
nen I styret og fra 2·.200 til 2.800 

kroner for de øvrige styremed.lem
mer. Ordføreren i representantska
pet får hevet sin godtgjørelse fra 
2.200 til 2.800 kroner I året mens med· 

Skolehage eller bolig 
på toint på Brøttuin? 

lemmene får 90 kroner pz 
møte mot 80 nå. 

RJslko vurdert 

Av Klokkerhagen skolejord på 
Brøttum er det Igjen en eneste tomt, 
som er byggeklar. Willy Havik har 
bedt om å få kjøpe den, mens sam
arbeidsutvalget ved skolen har bedt 
om å få den tll skolehage. Ringsaker 
rormannskap skal i sitt møte den 26. 
mal ta stilllng tiJ saken. 

Finansrådmann Bjarne Mork 
mener det er meningsløst å bruke 
den eneste byggeklare tomten man 
har til skolehage. Det må da gå an å 

I en driftsrapport konstaterte 
driftsbestyrer Knut Finnøy at 
tilsiget til magasinene nå nærmest 
er stoppet og at man er oppe i en 

rm.gaslnfylling på 59 pst - mot 82.6 
pst i fjor på samme tid. Han kom 
også Inn på damkatastrofen I få leid seg et mål elle, to på 
Gausdal og opplyste at risikoen for Brettw til ~ette formåletJ spør 
tilsva rende uhell \fed Mesna Kraft- 1 1 hlW ~ ~sutrednlnge11,, ., 
selskaps anlegg var vurdert. Det Spørsmålet -0n1 salg av tomter, av 
største risikomoment Ugger fortsatt Klokke11hagen skolejord har vært-
i rørsystemet fra Skrefsrud og ned oppe flere ganger, og standpunktet 
til kraftanleggene . NVE foretok for- har hele tiden vært at tomten skulle 
øvrig siste kontroll 3. juni i fjor og. reserveres for skoleformål som I 
rapporten fra befaringen Inneholdt' praksis vil sl for lærere som ønsket 
noen mindre pålegg ved Nord- å bygge. Det har vært både de 
Mesna, Sør-Mesna og Kroksjøen, lokale organers syn og formann-

skapets. Tomten lJgger mellom 
vaktmester Strand.lis eiendom og 
Sjusjøvelen. Innenfor den nå
værende skoletomt finnes det Ikke 
et område som passer for skole
hage, og Samarbeidsutvalget 
mener at dette er det eneste arealet 
kommunen har Igjen i Brøttum som 
kan benyttes til dette formålet. 
Finansrådmannen peker på at det 
v1l bli en meget dyr skolehage, og at 
det e r vanskeUg med byggeklare 
tomter på Børtturn. Tomten er verd 
30.000 kroner pr. dekar etter dagens, 
p~s. . . : . 

,Skolesje~eh er enig !'fl~ fitt1rs
rådmannen, og også han mene_11 at' 
skolehagesaken må kunne ' løses på 
et annet og dertil vel så egnet om
råde I nærheten av sko~en hvis det 
skulle bli behov for noe slikt. Noe 
akutt behov er det Ikke etter skole
sjefens skjønn. 

Ved Sjusjøen, som ble prioriteIJt i 1------------------------------
rapporten, kan det bli tale om- ooe 
mere omfattende a rbeideJJ På 
grunn av at uvedkommende hadde 
kastet stein I lnntaksbas'8nget ble 
en pumpe i pumpesta~men I Sør
Mesna satt ut av drift ,i vinter og det 
blir nå bygget besk~telsestak over 
Inntaket. 

Kompressor og 
bensin stjålet 
Natt tll I går var det to tyverier I 

Brumunddal sentrum. Uvedkom
mende brøt seg Inn i veivesenets 
garasje, brøt opp et bensinlokk på 
en av veivesenets biler og stjal 50-60 
liter bensin. 

Samme natt ble en traktor
kompressor fjernet fra en traktor 
som sto parkert ved Enges bensin
stasjon I sentrum. Kompressoren 
var liten og en-syli.ndret og velde 
ikke m~i:-enn 10-15 kilo. 

Politiet dr interessert i alle opp-

Motorsykkel
klubben får 
kommunalt bidrag 

Finansrådmannen finner etter 
omstendighetene Ikke å ville gå 
Imot forslaget til bevilgning på 3.000 
kroner til Lillehammer Motor
sykkelklubb, som har fått leie 
klubblokale I en låve I Rudsbygd. 

I likhet med sosialsjefen er han 
irnld.lertid I meget sterk tvil når det 
gjelder å yte kommunal økonomisk, 
støtte til ungdommer som har; 
penger til å skaffe seg dyre motor
sykler. De midler som er bevilget 
til drift av andre fritidssentra, er 
heller ikke tenkt nyttet til slik-virk
somhet. Grensen mellom bruk av 
midlene fra kontoen til tilskudd til 
diverse lag og foreninger og 
bidragskontoen til frltldsklubbvlrk
somheten blir etter dette svært 
uk.lar. 

I Ringsaker: 

Svømmeopplæringen 
som før i skolen 

Under diskusjonen om svømme
undervisningen ved barneskolene i 
siste møte I Ringsaker skolestyre 
framholdt Hans Nord.li, formann I 
skolerådet, at det kanskje hadde 
vært bra at saken hadde vært 
drøftet I skolerådet før det ble fattet 
vedtak. Han antydet utsettelse. 
Deretter ble det enstemmig vedtatt 
at svømmeundervisningen skal for 
1976/ 77 tas av rammetimetallet. 

MED SOMtrrER OG SOL, så båter, også i Lillehamm er . 
Tre båter hadde lagt til Mjøsbrygga i går, og de ønsker 

sikkert sine medfartøyer velkommen etter. 

En noe s je lden sa lQsbod vi l 
b li stilt opp på øvre del av Stor
torget i morgen . Gamle apote
kerflasker vil bl i solgt, både 
med sl ipte glasspropper og 
med vanlige skrukorker. Salget 
av d isse flaske ne kommer i 
s tand ved privat initiativ, og in
ntekten vil gå til Revmatiker
sykehuset. Apotekerflaskene 
begynner a llerede i dag å få 
en stor verdi , og vil st ige etter
hvert. Altså: En godbit for sam 
le re. 

De mange fra Lillehammer
traktene som le ier eller selv 
har hytte på Ringsaker, vil i år 
kunne bli bedre orientert om 
jakt- og fiske mu lighetene. I 

d isse dager foreligger fe rdig
trykt et kart som skal utdeles 
gratis til alle som kjøper jakt
og fi skekort. Kartet er supplert 
med mange opplysninger, 
blant annet om hundehold, 
overnattingsmuligheter, telt
og rasteplasser, genere I I orien
tering om fiske, opplysninger 
om ve isambandet og annet. 

Det stort sett sommerl ige 
fenome n reiselysten begynner 
nå for alvor å gjøre seg g je l
dende blant Lil lehammer-ung
dommen. NSB reisebyrå kon 
melde om dagl ig salg av Inter
ra il-b il letter . Det er særl ig ar
tianere som på' denne måten 
tar seg en velfortjent ferie, og 
nytter tiden før turistsesongen 
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setter inn for alvor til å ta seg 
en Europa-tur. 

Men •· . . ikke olle er så hel
dige å ho en velfylt lommebok 
etter års skolegang, og sa lget 
av bi lletter forventes å stige 
senere på sommeren. Da har 1 

formodentlig sommer jobber 
g itt pul tesliterne økonomisk 
anledn ing ti l å se Europa fra 
togvinduet . 

I vår serie av klager over 
dårliQ standard på Sig rid Und
sets vei kan vi i dag bnnge et 
nytt moment. Holme borettslog 
har hatt generalforsamling, der 
de vedtok å henstille til Lille
hammer kommune om 6 legge 
fast dekke på veien snarest 
mulig. Halvparten av borettsla
get, som består a v 74 husstan
der, hor Sigrid Undsets vei som 
nærmeste ferdselsåre . Støvpla
gen i somherhalvåret begyn
ner å bli uholdbar, bemerker 
borettslaget. Rent tøy støver 
ned, og hagene kon til enkel te 
tider ikke nyttes som oppholds
sted . 

Avgangselevene på kunst
lin jen ved Lil lehammer gym
nas åpnet i går en utsti lling i 
Li lle Maihaugsal. De· viser fram 
det de har loget g jennom sine 
tre år i skolen , og utsti ll ingen 
vi l være åpen i neste uke. 
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Alt bossarer••og utloddninger 
æ ei brukkbor inntektski lde 
æ're ingen som har att å finne 
ut. 

Sjøl om de b l i færre og 
færre tå ri gode, gammeldagse 
bossoran mæ koke om fredon 
og resten om lourdon , æ ' re ilt
no problem å få ti" loudder. 

- Goddag, je. k jæm frå ditt, 
si rein e ine, - du lyt nesten 
støtte øss. 

- Jamen i går støtta vi ro 
dott, førrsvore vi øss, - å æ 're 
egentle som æ forskjel ' n på 
dekk? 

Spørsmålet æ som oftest 
grunn tell eitt «Jøssenomn
vei tduittedæei nngong- bl ikk» 
som æ meir he i li godt nok tel å 
gjærro øss skamfull e . 

Så vi støtte i øst og vest. 
Førr så har vi gode argument 

ner vi sjø l sko rundt mæ loudd
blokko , - Vi ga fæm kroner 
ått dekk, så vi mænte å få att 
likke mye, si vi, - så kom ilte · 
hær og lur dekk unna. ' N lyt 
hei Ile se hard sko re bl i pæ' -
inQ . 

De støsste probleme vårt 
æ i'grunn å få tok ti gevvinster. 
' N keinn itle b6kå obegreinso 

my kaker, Ne'ill, førr mange vil 
ilte vinne slike ting som itle 
vara. 

Mæn du , serdu , har vi funn i 
ut gevvi nster som vara , tokka 
væra e inn tå ri lure trønderom. 
løveklubben i Trindheim ska 
nemle lodde ut ei hoppe i lir, 
og mange sko visst ha ti loudd 

,alt . 
Vi driv de itle riktig sli stort, 

og ha snarere teinkt å slå tu 
fluggur i einn smækk. 

Produksjon tå kottonger 
(dæsso små og nusse lege ) æ 
obegreinsa· heme og i nabo
lag i. 

Teink på hå mange som vi l 
væra obeskr ive le g lade førr 6 
vinne einn slekk e inn? Så neste 
gong sko vi avvertere mæ: 
Kjøp lodd og bli glad. Vinn 
store overraskelser. Vi garan
terer a l deres liv vil bl i et nytt 
og spennende fro denne stund ._ 

At vi ha teinkt å gripe inn t1 
dæ lotteriet livet æ , si vi 1tt
någgå om ..... 

lysninger OIJ'l\saken, da de har få 1-------------------------------•---------------;-----
spor å gå etter, Lekeplass skal 

Moelv ungdomsskole søkte om 
alternativ opplæring I 9. klasse for 
11 elever i 8. klasse. Skolens forslag 
ble enstemmig godkjent etter a t Jon 
Borgen hadde anbefalt tiltaket. 
Arne B. Dolva gjorde oppmerksom 
på at det ikke var oppført på bud- · 
sjettet, så skolen måtte I tilfelle 
sende søknad til kommunen. 

Nå kr. 

200,-
billigere 

t 
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240000 1~roner i overskudd komme på Fossen 

for kommuneskogen i fjor 
Lillehammer Kommuneskoger 

hadde I fjor et netto-overskudd på 
239.238 kroner, som av styret beteg• 
.nes qom et godt resultat i betrakt· 

ning av årets driftsforhold, med 
Innvirkende driftsavstander og 
terrengforhold. Siste års tøm• 
merslag har til dels stor Inn· 
virkning på regnskapet. Rotslaget 

Det ble utført skogkulturarbeider 
for 60.000 kroner, og I dette Inngikk 

blant annet planting av 40.400 
granplanter på 3l50 mål. Tilslage t 
ble betegnet som meget godt. Ved-

likehold og nyanlegg av veler kostet 
21.406 kroner . Skogene har 
sysselsatt ni mann I vinterhalvåret 

og seks-syv mann 
sommersesongen. Som tidligere år 
hadde man et meget godt 
samarbeid med de andre tekniske 
etater når det gjelder utnyttelse av 
arbelskraften. Den arbeidsrutine en 
er kommet Inn I , er meget heldig og 
gir full sysselsetting for den faste 
arbeidsstokk I .skogene året rundt. 

etter høyeste anbud ble stoppet av .-------------------------------1 
formannskapet som ønsket at 
Dampsaga skulle få sagtsmmeret 
for å sikre arbeidsplasser Innen 
kommunen. Driftsresultatet I 
skogen var tort sett I samsvar med 
det oppsatte årsbudsjett for av
virkning og overskudd. Det ble av
virket 5000 kubikkmeter, og dri.ften 
ga en netto på 860126 kroner. Rot· 
nettoen ble 72kroner pr. kubikk

meter. 
l-------------1 
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SKO-ekspert 
N.SIMENSEN 

Langmoen og Mesna: 

Bedre tider - økt 
for bruk av kraft 

Det lysner tydeligviø for bedrift. 
ene ogwå l Mjøeomridet etterhvert, 
skai man dømme etter den rappurt 
som clrlftsbetyrer Knut Flnnøy la 
fram f Mesna Kraftseløkapø rep
resentantskapørnøte I går. Han 
opplyste nemUg at tU A/8 Mesna 
Kartonfabrlk vtøte leveransene av 
kraft I I. kvartal e n økning I forhold 
tll 19'76 i- 2',2 prosent. IJen 
\.'llll11keUge markedøstitualljonen I 

fjor førte tU leverlngi111vlkt I forhold 
tll prognosene. Det resulterte Igjen I 
at Mesna Kraftselskap kjøpte be
tydeUge kraftkvanta Ifølge kontra.Id 
med betallnppllkt som ble videre
solgt 110m tilfeldig kratt tiJ sam
kjøringen tll langt lavere priser. Det 
samme forhold gjør øeg gjeldende 
overfor Berger Langmoen A/ S der 
•kiling l 1. kvarta l år I forhold tll 
samme tid11rom I fjor utgjffnle 11,8 

Finansrådmannen går Inn !or at 
kommunestyret skal vedta for· 
slaget til anleggelse av lekeplas8 på 
Fossen barneskoles tomt og bevilge 
15.000 kroner til formålet. Det e~ 
foreløpig utbygget 170 leiligheter 
Fossenområdet, og den videre ut· 
byggtng fortsetter for fullt. Ennå er 
det Ingen opparbeidede lekeplasser 
der, og det er heller Ikke avsatt 
plass for en ballplass. Samtlige 
barn er henvist til å leke I velb&n n 

• eller I veikanten, og den økte tra· 
flkkbelastnlng sammen med det 
mangelfulle trafikksystem gjør el· 
terhvert disse lekeplassene meget 
utrygge. 

Skolen vil Ikke bli bygget før tid· 
llgst 1 1982 samtidig som skoleplas· 
serlngen kan bli revurdert. Lolie· 
plassen som nå skal anlegges kan 
Imidlertid senere Innpasses som 
skoleplass. 

prosent. 
Den totale kraftoritsetnlng 1 1' 

kvartal I år var rorøvrlg en prosent 
høyere enn lllll1Utl8 tidspunkt I fjor. 
Ullehammer Elektrlsltetsverkll 
forbruk I den del av omn\det 80m 
fonyne11 fra Mesna anlegg vtøtc en 
økning på 87 ,2 proøent or I forhold dl 
I. kvartal 19'74 var oppgangen ff4 
prosent, Den vesenWpte ilrsall var 
en ytterligere forbrukøknlnl ved 
■ykehuøet, 


