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Gneudeutvalget: 

Inn vendinger også 
til den reviderte 
planen.for Mesnali 

Den • endrede reguleringsplanen 
for ~~nal! ble på et møte mandag 
kveld ,gjennomgått og kommentert 
av ef' 40,ta.lls messendøler. Møte• 
leder Anders S a n d v I g fastslo at 
planle-'.f°m e I god monn luulde tatt 
hensYu,t til protestene fra første• 
gangs utleggelse, men at det ennå 
var mye som kunne gjøres om. Det 
var almen skuffelse over at Ingen 
fra planleggerne eller de kom
mwutle etater hadde funnet tid til å 
besøke møtet. El heller var de lo
kale politikere møtt fram slik en 
hadde håpet. Ame o r m a n n 
mente derfor at en slik likegyldighet 
fra de ansvarllges side burde fram
kalle en protest. 

En vesentlig del av cliskusjonen 
kom til å dreie seg om hvorvidt 
krysset ved Mesnali Auto var tenkt 
hevet en halv eller to meler for å få 
plassert en fotgjengerundergang 

Forsamlingen mente at anlegget 
skul le legges til området bak I 
kapellet og spillvannet føres ut på 
dypt vann I Nord-Mesna. 

Edvin K v e r n e n g e n mente 
al så lenge renseeffekten av de be
stående anlegg Ikke var bedre enn 
de var, burde del satses mer på luk
kede anlegg eller multrom. Av posi
tive Ung den reviderte planen tnne
holdt kunne Sandvlg nevne at det 
var avsatt plass til barnehage. 
Plass til Idrettsbane var det ikke 
avsatt tnnen det regulerte området, 
men del ble hevdet at en slik kunne 
plasseres nær skolen, men utenfor 
området. 

Fristen til merknader til den revi
derte plru1en er salt til 2. november, 
og del er klart al en del av de be
rørte vil sende inn stne protester 
eller merknader, saml al Grendeut
valget vil bemerke en del generelle 
llng ved planen. 

Sykehjem 
til 20 mill. 
i Ringsaker 

Innen utgangen av oktober venter 
finansrådmannen i Ringsaker å få 
tilbake p!Mene for Ringsaker sykP
hjem fra Helseclirektoratet. Etter
som planene er blitt så vidt for
sinket, mener hM del Ikke er realis
tisk å få påbegynt bygget før høsten 
1977. 

Kostnadsoverslaget på 17.2 mil. 
{roner vil etter ftnBJ1srådmannens 
mening neppe holde. Planene er 
blitt noe utvidet s iden overslaget ble 
laget, slik at han mener del pr. I dag 
vil være realistisk å regne med nær
mere 20 mUI. kroner. 

I et brev til sykehussjefen skriver 
han al ettersom Hedmark fylke blir 
stående som byggherre , må det 
være rlktlg al fylket selv anslår 
lånebehovet. Dersom vertskom
muneforpliktelser skal gjøres 
gjeldende, blir Ringsakers andel ca. 
3 mlll . kroner, utg1ftene til helse
stasjon medregnet. KommUJ1en 
regner med al del Ikke vil bli nød
venclig å la opp lån til delte, skriver 
Hamar Arbeiderblad. 

Konsesjoner er gitt 
til ringsaksokninger 

ved Tyrla. Til delte repliserte Ole 
M e s s e n I I e n at i flomtiden 
måtte fotgjengerne eventuell nytte 
bål for å passere undergru1gen slik 
den var tenkt I terrenget. Del 
samme krysset var ellers tenkt ut• 
videt med en gangbMe, noe som 
ville beskjære to-tre boligeiendom-
mer i stor grad. Et allment ønske Hedmark fylkes!Mdbruksstyret Torbjørn Bjerkvoll, Moelv, pa 
gikk ut på at veikrysset burde har I sitt siste møte g1tl konsesjon til feste av parsellen, Mjøsglølt. Eler 
flyttes nedover slik al en ferleelen- flere ringsaksoknlnger er Karen og Knut Kvarberg. Par-
dom heller ble beskåret. Det fram- Arild Korslund, Moelv på erverv sellen er på 0.946 dekar og skal 
Uclige renseanleggets plasserlng av parsellen Blrklund under Træt- nyttes Ul boligtomt. Fesleavg1ften 
var Ikke endret fra første gangen sveen. Parsellen utgjør en bygge- er satt til 500 kr. pr. dekar og år. 
tross flere protester. Plasseringen tomt på 1075 dekar og kjøpesummen Olav Bjømselh, Brumunddal på 
ved Tyrla indikerte at spillvannet er salt til 2.000 kr. pr. dekar. r-verv av Nedre Børketoml i Rtngs-
skulle slippes cUl, noe som ville Halvard Oleslad, Brumunddal på aker. Overdrager er Ringsaker 
ødelegge elva som gyteplass. erverv av en parsell på ca. et dekar. kommune og eiendommen utgjør en 
-------------+- Overdrager er Hedvig Slgny bollgtoml på 1.1 dekar. Kjøpesum-

Aaseth. Parsellen skal nyttes Ul bo- men er kr. 31.130. 

Begrenset, 
sk_jenkerett 
ved Ca.fena? 

Jigtomt og kjøpesummen er satt til Kjell Cronsleen, Brøttum på er-
2000 kr. verv av en parsell på 1.25 dekar· 

Vidar Svendsen, Moelv, på fesle .rnder Trelsveen i Ringsaker. Over-
av en parsell på 0.64 dekar under drager er Per A. Skar, Brøttum og 
Stein gård. Overdrager er Knut og kjøpesummen er 2000 kr. 
Karen Kvarberg. Parsellen skal Mathias Holmlund, Moelv, på er-
nyttes Ul boll,;'1.oml og festeavg1ften verv av Barli i Ringsaker. Elen-
er salt til 500 kr. pr. dekar og år. dommen utgjør en bollgtoml på 1059 

A/S Narvesen-Spisevognsel- Ola Vik, Moelv. på feste av parsell dekar og overdrager er Leif Tørud-
skapel har sendt en ny søknad Ul på 1315 dekar. Eler er Karen og bakken, Brumunddal . Kjøpe-
LIilehammer kommune om Knut Kvarberg og festeavg1ften er summen er 4500 kroner. 
skjenkerett for vin I den nye salt Ul 500 kr. pr. dekar og år. Olav Ingvar Skulvold, Lismarka, 
Cafenaen ved Lillehammer stasjon. Rolf Johansen, Moelv, på fesle av på er-verv av Mldllle I Ringsaker. 
Bakgrunnen er al søknaden om al- parsellen Brot på 1127 dekar. Eler Overdrager er Ottar Storbekk, 
mlnnellgskjenkeretlserullll.åvtlle er Karen og Knut Kvarberg og Ringsaker·. Eiendommen utgjør en 
bli avslått, og selskapet søker der- festeavgiften er salt lU 546 pr. år; boligtomt på 1715 dekar og kjøpe-
for om å få tnns'krenkel skjenkerett , _____________ summen er kr. 17.155. 
av vin til spisegjester og til gjester Geir Riise, Brumunddal på er-
I sluttede selska~r. Saken skal tro- Imidlertid har både politimesterer\ verv av Rognevelen 17 I Rlngsaker. 
Jig opp I førstkommende møte i for- og soslalsjef/edrnskapsnemnd tnn- Overdrager er Axel Pelersheim. 
mannskapet, før den får sin ende- stUt på at søknaden bør avslås. Som Eiendommen utgjør en boligtomt på 
llge behMdling I kommunestyret. en følge av delte er det a t A/S Nar- 1.011 dekar som ligger innenfor et 

Selskapet har tidligere søkt om å vesen-Spisevognselskapet nå søker tomteområde. Kjøpesummen er 
få overført den alminnelige retten om begrenset skjenkerett, dersom 26.000 kroner. 
til skjenking av vin fra restauranten den almtnnellge rett Ul skjenking av 
I 2. etasj~ til den nye Cafenaen. vin Ikke kM g1s. 

Medgode 
produkter og 

tige fagfolk 
ultat tte 

I en COM FORT-butikk finner du begge deler. 
Der kan du se ferdige miljøer som viser hvordan badet 
ditt kan bli. 
Ta gjerne med en skisse over badet så vil dyktige fagfolk 
gi deg gode råd hvordan man best kan innrede det. 

... for bedre baderom 
Forhandler 

20 lag søker 
midler 
i Lillehammer 

I alt er det kommet inn 18 søk
nader til kommunale midler til ung
domsarbeid i Lillehammer. I tillegg 
har to søkere fått utsettelse på sine 
søknader til torsdag. Det er ikke 
store beløp clisse private lagene og 
organisasjonene får av kommunens 
kasse. 25.000 kroner har kommunen 
bevilget for i år, det samme beløpet 
som ble bevilget I fjor. TU gjengjeld 
kM søkerne trøste seg med at de 
har færre konkurrenter, I fjor søkte 
over 30 Jag. Lagene som søker I år, 
kM således vente å få utbetalt et 
noe større beløp enn tilfellet var i • 
fjor, økning nok til å dekke den 
alminnelige utg1ftsøknlngen siste 
år. 

Søknadene skal i kommende 
måned behandles av sosialkontoret. 
Den 22. november skal kommunens 
ungdomsnemnd behandle søkna
dene og tnnstllle overior formann
skapet. Avgjørelsen faller i desem
ber. 

Følgende 18 Jag har til nå søkt om 
økonomisk støtte til ungdomsar
beid: Salt Lillehammer Ten-Sing, 
Fåberg Bygdeungdomslag, Ung
domslaget H!!nrlk Werge!Mds 
Mlnne, EvM gellesalens Junior
gruppe, Rudsbygd Kristelige Ung
domslag, Smestad Kristelige Ung
domsklubb, Lillehammer 1. 
(speiderpikene), Smestad Natur
vernklubb, Roterud Ungdomslag, 
Rlnnahelm Ungdomslag, Lille
hammer Sosialistisk Ungdom , Mal
blomsten 4H, LlllehammerYngres 
Jag, Lillehammer Sportsfiskeforen
ing, Lillehammer Motorsykkel
klubb, Fåberg 1. speiderpi.ke
gruppe, Norsk Folkehjelp Sanitet, 
Lillehammer F ilatelistklubb. I til
legg kommer som nevnt to lag som 
har fått utsettelse. 

Skapåpnernes 
bilspor trolig 
i Sjøseterveien 

- Det er fremde les Intet nytt, hve rken med hensyn til skap
åpningen på Dovre Senter A/ S, eller skapåpningen ved postkon 
toret i M esn ali. VI har ennå Ikke fått pågrepet kameraten t il 
den allerede arresterte N lls Tore Vangsnes for forbrytelsen på 
Dovre. Når det gjelder Mesnali-saken, har vi forsøk t oss med 
to pågripelser, men Ingen av disse førte fram. Men d et e r Ingen 
tvll om at bllene som vitnet Terje Lie så, står helt sentra lt i det
te blldet. Jeg har van skelig for å tro at d e karene som ble obser
vert hadde oppholdt seg der midt på natte n e llers, s ier 
kriminalbetjent Andreas Dalholt i Skapsprengergruppen ved 
Krlminalpolltisentralen i Oslo til G og LT, som I går kunne over
bringe etterforskerne nye opplysninger i saken. 

Tidlig om morgenen etter skapåpningen er det nemlig flere 
m essendøler som har observert spor etter to bller fra sentrum I 
Mesnalla, der skapåpningen fant sted, og bortover Sjøseter
veien, som kommer Inn på Nordeterveien Ilke nedenfor Ski
hytta. Politiet er derfor nå Interessert I om flere kan ha sett 
bllene unde r denne ferden, eller eventue lt under passering av 
Lillehammer sentrum sent på na tten , trolig ved 05-tiden. Den 
ene av bllene var rød, muligens en Volvo Amazon, m ens den an
dre var blågrønn, kanskje av merket Datsun . 

Støv og k/oakl, plager beboerne: 

- W eidelllannsgate 
lllå bli utbedret 

Weidemannsgate har vært i en elendig forfatn ing ganske lenge, 
og den stadig større trafikken gjør ikke forho ldene bedre, påpe· 
ker beboerne, og krever at kommunen gjør noe. Om sommeren 
er støvplagen enorm, kloakklukt en kan være svært plagsom og 
sø la skvetter rett 1,t for inngangen. En komm1,1,nal veihøvel 
hadde skrapt der rett f ør vi. tok vårt bilde i går, men d ette er en 

kortvarig forbedring beboerne ikke er tilfreds m ed. 

Beboerne i Boliglaget Welde
maimsgate 4, er lei av de plager 
som en daglig har på grunn av den 
dårlige befatning Weldemannsgate 
befinner seg i. Støv, kloakkluft, støy 
og liisøllng forekommer Ifølge leie
boerne i så store mengder at det er 
utrivelig å ha sitt hjem der. 

Problemene har bare blitt flere og 
større etterhvert som trafikken i 
Weidemannsgate har økt. Bolig
felter· på Sultestadjordet er vesent
llg å rsak til dette, og det er også be
lydellg trafikk på grunn av tennis
bMene og idrettsplassen like I nær
heten av nr. 4. 

I et brev til Lillehammer kom
mune har nå beboerne I boliglaget 
understreket cUsse plagene og ber 
om at noe må bli gjort med veien, 
som er i elendig stand. -Fast dekke 
er den eneste løsningen, understre
ker en av beboerne overfor G og LT. 

Brevet til kommunen lyder I sin 
helhet: 

«Da Weidemannsgate er helt ned
kjørt, er støvplagen om sommeren 
enorm. 

Weldemannsgate 4 består stort 
sett av små leiligheter med bal· 
konger ut mot Weidemannsgate, og 
da mai1ge av beboerne er eldre 
mennesker som stort sett er av
hengig av sine balkonger, er for
holdene svært lite hyggelige. Bal
kongdørene kM knapt nok stå oppe 

på grunn av støvel. Balkongene be
tyr jo også en liten utvidelse av lei
lighetene i sommerhalvåret, en 
følelse av å ha del litt rommeligere, 
noe som beboerne burde ha rett til 
og kunne glede seg over. 

Kloakkluften fra kloakkummene 
utenfor bygningen er også meget 
generende. I våriøsnlngen blir del 
gjeme liggende en stor innsjø her. 

Biltrafikken i Weidemannsgate 
har også øket de siste årene, og til 
s ine tider er det meget stor trafikk 
lU og fra tennisbMen som ligger 
like i nærheten. Hovedmengden av 
trafikken til og fra boligfeltene på 
Suttestad og området omkring går 
også stort sett denne gaten. 

Vi vil også nevne at det går buss 
en gMg i limen og at denne ha r 
holdeplass rett utenfor Weide
mannsgate 4. 

Etter siste snefall og regrwæret 
deretter ligner galen en kjerrevei, 
store hull full av· søle, rent ufrem
kommelig både for bilister og fot
gjengere. Sølesprut fra biler og til 
søling av. fotgjengrere er ikke til å 
•mngå. 

På vegne av beboerne i Welde
mannsgate 4 Boliglag henstiller vi 
med dette til mynclighetene om at 
det snarest blir foretatt en utbed
ring av Weidemaimsgate» , skriver 
~ollglaget. 
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Opplev 
Fåberggt. 140 - Lillehammer 

(200 meter nord for Margarinfabrikken) ØSTEN 

I E.N 'l 'JU hvor interessen for gamle ting og gamle gjøre· 
mål øker, er det også blitt int er esse for karding og spin· 
ni.ng pa ll anatei•n. , gar var a et en aemonsirasJon av aeHe 
i H1isflirl en, og her er d et Ellen M oseng som spinner og 

Paul ine Nyborg som karder o_q v iser fram en tull. 

- At det ikke sko l være en
kelt å se parkering forbudtsk il
tene i Wi eses gate erjeg ikke i 
stand til å fatte , sier Leif Ons
hus i Lillehammer -politiet til 
Byru nden i e n kommentar til 
norddølens klage 011er dårlig 
skilting som hodde ført til at 
han ikke hodde sett forbudet 
og dermed ble en femtilapp 
fattigere . - I Wiesesgote er 
det skiltet både på stolper og 
på bukken som sto på bokke n . 
Vi hor til og med strukket oss 
lengre enn skilt-instruksen sier, 
fo rt el ler Onshus, som sier at 
mer enn skilting både på 
bokken og i lufta kon folk 
umulig forlange 

• 
Bileieren som forrige dogen 

vor så uheldig at han låste seg 
ute fro bi len sin med nøkl ene i 
renningslåsen , trodde han font 
en løsning do han grom i hu 
oppsøkte pol itikom meret. Der 
vor det straks en som 11el11illig 
ble med bort til bilen for å se 
på saken, men politimannen 
kapitulerte fort. Billåsen 11or for 
komp lisert . ' 

Det vor den imidlertid ikke 
for bilselgeren . Denne hodde 
riktignok ingen un i11ersol 
nøkkel, men ordnet saken med 
e t par gonske enkle hjelpemid
ler . Og de t uten å skade bil en 
det minste. 

• 
Dette minner oss om en on

nen histor ie i somme retning. I 
en 011 nordtrønderbyene vor 
det en forretningsmann på ste
det som fikk et større penge -

• skop i 11ronglås, og do det 
hostet med å få det opp, og 
ingen servicemann vor å få tok 
i innen rime I ig tid , ringte fo r
retningsmannen til politiet. 

Der skulle de tenke nær
mere 011er saken, og bore en 
halv times tid etterpå dukket 
det opp et par korer . Det vor en 
plitibetjent og en varetekts
fange som sott i a rresten for å 
bli 011hørt om en skapåpning 
han hodde 11 ært med på. De(! 
tok ikke «fogmonnen n mer enn 
e n ti minutler s tid å fikse 
skopet - uten å bruke spreng
stoff. 

Hvor11idt at denne hjelpen 
førte til noe fradrag i straffen 

skapåpneren fikk for det andre 
forholde t, vites ikke. 

• Forundringspakker kon by på 
de største overraskelser, men 
at mon bore finner skrot i 
pakkene, er ingen hygge I ig 
overraskelse, forteller en Lille
hammer -dame t il Byrunden . 
Domen for tel ler at hun for 
leden kjøpte forundrings
pakker til sine to små barn. 
Hun 11ille gjerne 11ite h110 som 
11or i pakkene før hun kjøpte 
dem, men ekspeditrisene svar
te bore at innholdet er 11erdt 
mye mer enn de fem kronene 
h11er ov pakkene koster . - Men 
ingen skol komme og fortelle 
meg at en blyant , et 11iskelær 
og noe plastskort koster fem 
kroner e ller mer , sier Lil leham
mer-domen og legger til at om 
hun ble skuffet, så ble barna 
enda mer skuffet do de fikk se 
innholdet. 

• 
Øldrikking er blitt et stort 

ungdomsproblem, sto det å 
lese i mandagens 011is. En mor i 
Søre Ål sier til Byrunden at det 
ofte synes som om Lilleham
mer støtter et sl i kt økende pro
blem . 

- Ungdom vil gjerne ut om 
kveldene , i olle foll lø rdags
kveldene, for å treffe onnen 
ungdom . Men i Lillehammer er 
d~t1inge ri,qndre steder 6 treff.es 
en n på steder med utstrakt øl
ser11ering. Det er do ikke rart at 
øldrikking er blitt så utbredt 
blant ungdom , sier vår leser, i 
det hun etterlyser steder i Lille
hammer der ungdom kon tref
fes uten å føle et sosi alt press 
til å drikke øl. 

• 
Veiene på Suttestodjordet 

hor lenge 11ært i e n sørgelig 
forfatning . Særlig ille hor Thve 
tesgote og Weidemonnsgote 
11ært. Gleden 11or derfor stor i 
området i går morges do kom
munens folk 11iste seg med 
både vei høvel og grusbil. Men 
frem deles lurer beboerne på 
når det bl ir osfolt i området. 
De t hor 11ært lovet i mange år . 

½f-· 
ken 

Bensinstasjon besøk 
Vi kon så inderl ig godt forstå 

at bensinstasjonene · hor pro
blemer med å 011erleve . Det er 
nem lig ikke så greit å to opp 
konkurronsen med de store 
supermarkeder e ller med de 
loka le 11edleverondører , for 
den saks skyld. En ide 11 i I le 
kanskje 11ære å markedsføre 
11orer som folk 11ent er å finne 
på en bensinstas jon? 

For 11år del kon 11i bore 11ise 
til en liten selvopplevd 
episode . Av forskjellige årsa
ker hodde vi beho11 for I itt lokk 
til vår ellers utmefkede limou 
sine. Etter 11årt sk jønn , måtte det 
være naturlig å spørre e tter 
slike saker på en av byens 250 
bensinstasjoner . Som sag t, så 
gjort. 

- En lite n boks h11it lokk, 
tokk , bod vi i 11år e nfold om . 

- Nei , 11or det oppløftende 
s11o ret. - Derimot hor 11i fått 
inn utmerkede regnkapper , de 

nyeste grammofonplatene og 
et ypperlig kaffeslag , prøvde 
ekspeditøren. 

Neste sta s jon, 30 meter un
na, hodde heller ikke lokk , be 
vqres, men kunne tilby synte
ti sk peisved, p<å!rnobloder og 
fylt kjeks . Neste stasjon hodde 
grillkull, joggesko og fryse
boger, men sel11følgelig ikke 
billakk. 

På vår runde ellers ble vi til
budt som merhatter (sterkt ned 
satt på grunn av årstiden), kri
minalbøker, nylonsokker, bad
mintonsett , sjokoladeis, epler 
og pærer - men a ltså ikke bil 
lakk . 

Vi glemte å spørre i farten : Er 
det sikkert at olle stasjonene 
selger bensin? 

Selskapsreiser fra kr. 2.820 
Møt en ny og spennende verden. Mystikk, tempelprakt og 
fremmedartet folkeliv. De kan velge mellom 1-, 2-, 3- eller · 
4-ukers turer. Velg badeparadiset Pattaya i Siam-gulfen 
eller orien tens perle - Penang - i vakre Malaysia. 

DJ 
oornfort 

med globetrotter:fl 
Llllehammer: -Brelseth Hotel, Jernbanegt . .5., tlf, (062) .530~6 


