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Plant et tre-aksjonen starter i mai: 

Mange planteoppgaver 
i Lillehammer sentrum 

Plant et tre-aksjonen ble 
offisielt startet forrige fredag, 
da tre statsrdder plantet 
hvert si tt tre utenfor r e
gjeringsbygget i Oslo. Aksjo
nens lokale kontaktmann i 
Lillehammer, bygartner 
Erling Ramstad, opplyser til 
G og LT at startskuddet gdr 
om en ukes tid for Lilleham· 
m ers vedkommende. 
B egivenheten blir markert 
m ed festiv itas ogsd hos oss. 
Ramstad har tenkt d invitere 
en av byens f remtredende 

PLANT ET·TRE 
p ersoner ti.l d plante et tre 
utenfor kinoen, et av de sted • 
en e som er utpekt som plante
omrdder under aksjonen. -
Vd r en kommer noe sener e til 
Lillehammer enn tilfellet er i 
Oslo-omrddet. Først i midten 
av mai er fo r holdene egnet 
for planting, sier Ramstad. 

Ramstad har planer om å gjøre 
Lillehammer sentrum litt grøn
nere og vennligere under 
aksjonen. Del massive stein og 
asfalt-utseendet på Stortorget 
skal mykes opp med beplantning. 
I første rekke langs kinoen, hvor 
det skal plantes en trerekke, mot 
parkeringsplassen og en trerekke 
mot Wlesesgate. Bygartneren har 
videre planer om beplantning 
rundt Anders Sandvlg-statuen, og 
prøve å skape et fotgjengerstrøk I 
dette hjørnet av Stortorget. - Jeg 
kunne også godt tenke meg en tre
rekke mot Kirkegaten og even
tuelt gjøre forandringer I tre
rekken mot Jernbanegaten, Men 

Bygartner Ramstad har planer om d plante en trer ekke m ellom 
gangveien og parkeringsplassen, ed kinoen . 

disse planene har det Ikke vært så 
stor tllslutning til foreløpig. 

Utenfor sentrum er det også nok 
av oppgaver. Det pågår arbeider 
med en lekeplass I Ekrom
området, og bygartneren har 
tenkt å ramme den inn med 
beplantning I år. Han håper også å 
få plantet trær langs Sigrid Und
sets vel. 

- Men før vi kommer så langt, 

skal vi gjøre oss ferdig med opp
ryddingen etter vinteren, fort. 
setter Ramstad. - VI kon
sentrerer oss om sentrum før 
denne helgen. Fredag begynte vi 
på Søndre Park og Utslktsbakken. 
Tiden blir gjerne knapp om våren. 
VI har en begrenset arbeidsstyrke 
og de skal rake, beskjære, gjødsle 
og sørge for å få ut benkene. 

- Og ~ere er l rute? 

Lillehamring dømt: 

Et års fengsel for en 
rekke grove tyverier 

To lillehamringer begge 28 år, 
er I Llllehammer forhørsrett dømt 
til fengsel I henholdsvis et år 
ubetinget fengsel med fradrag for 
40 dager varetekt og til 60 dagers 
fengsel hvor soning utsettes med 
en prøvetid på etl år. 

Mannen som fikk ubetinget 
fengselsstraff, sto tiltalt for en 
rekke grove forbrytelser. Han 
hadde blant annet med et stjålet 
sjekkhefte skrevet ut falske 
sjekker for I alt kr . 2.750, og ble 
dømt til å betale beløpet tubake 
Innen 14 dager. I Anders Sand
vlgsgate stjal han en bil og kjørte 
Ul Oslo, og ved siden av har han 

Møte med politiet: 

både øvet hærverk og gjort andre 
tyverier. Dessuten slo han til en 
politimann flere ganger under en 
arrestasjon på Stortorget l 
Llllehammer. Tldllgere er han 
straffedømt fire ganger. 

Sammen med den andre dømte 
har han også gjort Innbrudd I C. 
Skjelleruds urmakerforretnl. g, 
hvor det ble stjålet ur til en verdi 
av kr. 5.596. 

I domspremissene sier retten at 
det for den enes vedkommende 
synes dette Innbruddet å være en 
engangsforeteelse. Imidlertid er 
også han bøtelagt flere ganger og 
dømt for promillekjøring I 1975. 

Motorsyklene mer bort 
fra sentrum av hven? 

MC-klubben I Lillehammer vil 
virkelig gjøre noe positivt for å 
bedre sitt rykte. Dette er konklu• 
sjonen en sitter Igjen med etter at 
klubben forleden kveld hadde et 
møte med Ivar Ringen fra politi• 
kammeret, hvor motorsykkel• 
kjøringen I bykjernen ble tatt opp. 

Det er gjerne slik at motorsyklene 
er en torn I øyet for mange, og det er 
også på det rene at forholdene Ikke 
er holdbare slik det er nå. Dette er 
særlig tilfelle I bykjernen, hvor 

' mange eldre ofte plages av motor
duren. Det som MC-klubben konkret 
vil prøve å gjøre, er å finne alterna• 
tlver til møtestedet på Mesnabrua. 

.I 

En har fått et samlingssted I Ruds
bygd, som vil bli benyttet. En har 
også alternativer I utkanten av 
byen, så mye tyder nå på at motor
syklene vil bli mindre generende I 
sentrum. 

Det er imidlertid klart at det er 
umulig å få syklene helt bort fra 
sentrum og Mesnabrua. 

Men en vil likevel bedre for
holdene ved å unngå kjøring på for
tauene og unødig rusing av 
mot.orene. Tullkjøringene rundt 
kvartalene var også blant de ting 
som ble tatt opp. Det er klart at MC. 
klubben Ikke er tjent med det ryktet 
som den har fått, og uviljen de 
møter fra folk som ofte ferdes I 

,------------- sentrum. 

- VI er såpass l rute at vi skal 
komme langt til 17. mal. 

Er det kommet noen 
reaksjoner på de brosjyrene og 
henvendelsene aksjonen har sendt 
ut? 

- Lokalt har vi sendt ut 
materiell til LOBB, Grønvold og 
Handelsstandsforeningen. Jeg har 
inntrykk av at borettslagene er I 
gang med sine planer. Skolene 
holder også på med å planlegge 
sin medvirkning I aksjonen. Men 
foreløpig blir det vel bare med 
planlegging. Det blir neppe noen 
fart I aksjonen før vi kommer 
over 17. rpal. 

Ivar Ringen påpekte at en bør 
slutte å kjøre gatelangs, og slappe 
av litt på tempoet. Det er klart at 
motorsyklistene har mange mulig
heter til å lure politiet, og en bør 
være forsiktig med å tøye en advar
sel I det lengste. Politiet har mulig• 
heten til å slå til hardt hvis det blir 
nødvendig. 

I klubben vil vi forsøke å få I stand 
et opplegg i forbindelse med byjubl· 
leet, for å skape litt goodwill . Dette 
vil bli nærmere diskutert I klubben. 

Det gjenstår nå å se om for
holdene blir merkbart bedre, men 
det er I alle tall enighet I MC-
klubben om å gjøre noe aktivt for å 
rette opp inntrykket. 

_ byrunden 
- Jeg fikk en hyggel ig over

raskelse I postkassen da,de nye 
telefonkatalogene kom, sier 
en sentrumsboer til byrunden . 
- Imidlertid ble jeg litt skuffet 
etter 6 ha tatt dem i nærmere 
øyesyn . Ikke var det hull til 6 · 
henge katalogen opp etter, og 
ikke var det merket hvor en 
skal sl6 opp for Lillehammer. 
Dette har da alltid vært før, og 
jeg lurer p6 hvorfor dette ikke 
er gjort i 6r, spør mannen . 

• 
- Hvorfor er det ikke loget 

hull til 6 henge opp og 
markering distriktsvis i kata
logene? G og LT spør kata
logkontoret ved Gjøvik tele
distrikt . - Det er bestemt av 
Teledirektoratet at dette ikke 
skal gjøres i 6r, og det e r likt 
over hele landet . Lille
hamringene er ikke urettferdig 
behandlet, sier betjeningen 
ved katalogkontoret. De 
foresl6r at abonnentene kan ta 
saksen i bruk og lage de 
markeringer de selv ønsker. 

• 
- Hvorfor finnes det ikke en 

sandkasse og en huske I byens 
parker slik at barna kan leke 
der, spør en sm6barnsmor i 
søndre bydel. Hun forteller of 
hun flere ganger har savnet 
dette, og mener ot 
Lillehammer er ganske spesiell 
p6 dette omr6det. I andre byer 
er en sandkasse til de minste 
en selvfølge. Det kan do ikke 
være en s6 stor investeri ng at 
kommunen ikke kan makte 
det , sier hun . 

• 
Hele 22 interesserte har 

meldt seg til fødsels-
forberedende kurs i 
Lillehammer. N6r det er så 
mange, blir det satt i gang to 
kurs, som begynner den 11 . 
mai . Det blir åtte kurskvelder 
på to timer hver, og det er på 

Lillehammer helsestasj on 
kurset skal arrangeres. 

• 
Lillehammer helse- og vel

ferdssentral har bokutlån hver 
første tirsdag i måneden . Nå 
skal unge aktører fra 
Lillehammer Amatørteater 
være til stede ved disse 
utl6nene for å underholde med 
sang, opplesning eller sketsjer. 
Det er veldig populært for de 
eldre 6 møte de yngre på 
denne måten . 

• 
Det er ikke så greit 6 være 

liten firbent fotgjenger i 
bytrafikken . Det fikk en liten 
brun cocker spaniel erfare da 
den ved middagstider i går 
forsøkte å krysse Kirkegaten 
ved postkontoret midt i verste 
trafikken . Men heldigvis tok 
travle bilister hensyn til den 
lille myke trafikanten, som var 
ute på egenhånd. Bilene 
stoppet og slapp hunden over. 
Den hadde imidlertid litt 
vanskeligheter for å bestemme 
seg, og tok seg likes6 godt en 
spasertur langs den gule 
stripen . Det ble tilløp til 
kødanne lse i Kirkegaten før 
hunden kom seg vel over. 

• 
En hageeier i søndre bydel 

er sterkt i tvil om han kan tørre 
6 brenne i hagen n6 etter den 
kritiske datoen 15.·april. I år er 
det jo s6 sen vår at fristen for 6 
brenne bråte burde kunne 
utsettes, sier han. 

Brannsjef Odd Winquist sier 
at en slik utsettelse Ikke er 
overveid . - Dette er jo fastsatt 
ved lov, og de lokale styrer kan 
ikke forandre på den. Dessuten 
gjelder denne loven for hele 
landet, og vil naturlig nok slå 
svært forskjellig ut fra sør til 
nord. 

tankestreken 
Små og store smell 

www 
Utvalg i Lillehammer vil ha 
rideanlegg ved Statnpesletta 

Hittil i år er det registrert 
noen f6 ukontrollerte utblås
ninger, fortrinnsvis bakfra, pc!, 
de kanter hvor vi for det meste 
holder til. Men disse ørsmå 
smellene har ikke for6rsaket 
noe som helst oppstyr, de er 
bare registrert som et naturens 
lune . Ganske annerledes er 
det med de smell og de rari
teter som registreres i Gud
brandsdalen . 

5mellet lød som et drønn -
som når en sekk poteter faller 
til jo~pen. S~~llet vor både før 
og etter drønnet ledsaget av 
ville skrik, og siden naboens 
kone ikke var i omstendig
heter, nei, så langt derifra, for 
hun nærmet seg de 78, s6 
måtte alt dette styr og ståk ha 
en ganske annen forklaring. 

N6 vil vi nødig over
dramotisere dette. Det ble 
heller ikke gjort den gangen 
fordi det var før Ufoer og andre 
skumle tildragelser var funnet 
p6. Etter at drønnet var regi
strert som en kjensgjerning, 
ble det sendt ut en under
søkelseskommisjon som dro ut 
i marken til fots . Og gåten ble 
løstl 

• 0 er topp I ar 

,::::::r 
Se nyeste Jeans KR. 179,-
Jakker KR. 248.- Vester KR. 139,
Topp mote. 
Levi's - merket du skal se etter . 
Vi har det. Stikk innom. 

LEIF 
HÅRSETH 
Storgt. 81 - tlf. 52 264 - Lillehammer 

Foreslår ridehall og -bane på oversiden av stallene Der er det barn som gråter 
og står i, noen hopper i kirke
stolene, mens de mer nøkterne 
viser til tordenvær eller fly n6r 
det høres mystiske lyder. 

Ridehall-utvalget Lille-
hammer, som formannskapet 
oppnevnte den 9. november I fjor, 
går Inn for plassering av ridehall 
med tilhørende bane, luftegård, 
gjødselplass og staller som senere 
kan utvides på Stampesletta-om
rådet som det beste alternativet. 
Utvalget regner med at en slik 
plassering skal kunne gjennom
føres uten å komme I konflikt med 
Idrettsinteressene. Dette går fram 
av utvalgets Innstilling, som ble 

Den 
sikreste 

motperson• 
sliader 

I Norlett Safety har vi byttet 
ut de vanlige knivene med fire 
frittsvingende skjæretråder. 
Trådene viker unna når de 
treffer noe hardt som I.eks 
også en sko elle r en sten. 
Den sprer gresset så godt 
at raking er unødvendig . 
Skal du se? Velkommen. 

Norlett Safety 
motorklipper får du hos: 
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D et skraverte feltet viser omrddet der ridehallutvalget i Lille· 
hammer tenker seg et anlegg med ridehall, ·bane, staller, tre· 
ningsplass, luftegdrd, gjødselsplass og parkeringsmuligheter 
plassert. En slik plassering medfører at lysløypeanlegget md 

omlegges noe. 

lagt fram for kommunen I går. Ut
valget har bestått av . Magne 
Vanghagen (formann), 
Moen og Edgar Eriksen 

Harald 

Nærmere bestemt tenker ride
hall-utvalget seg at det nye ride
anlegget kan plasseres i området 
umiddelbart sør for gamle Nord
setervel, og øst for høyspentlinja 
- altså på oversiden av det nå-

Vi må ha blitt følsomme i vår 
tid. I gamle dager gjorde vi 
ikke så mye vesen av noen 
lyder nå og da. Riktignok vor 
det en del gamle damer som 
trodde på spøkelser, og n6r 
djevelen raste ned gjennom 
halsen p6 ondsinnede 
ungdommer, tullet de seg inn i 
laken og opptrådte uten entre i 
Søndre og Nordre Park. Så kom 
avisenes fremadstormende 
reportere inn i bildet og slo fast 
at alt i hop var kjeltringstreker 
og juks og bedrag. Ekte 
spøkelser fantes ikke. 

Likevel skal det ikke un
derslås at vi hadde et smell i 
vår nærmeste omgangskrets 
for ganske mange år siden . 

værende stallanlegget ved ut
stillingsplassen på Stampesletta. 
Området er regulert til friareal, 
og utvalget mener det vil bli plass 
til en ridehall på 28 x 60 meter, 
ridebane, volte og staller. - De 
nåværende staller på Stampe
sletta forutsettes brukt inntil vi
dere. Bygartneren har foreslått en 
mindre omlegging av lysløypa for 
å innpasse rideanlegget. Atkomst 
blir fra nord eller nordvest, av
hengig av endelig utforming av at
komst og parkering til Stampe
slettaområdet, heter det I Innstill
ingen fra ridehall-utvalget. 

I forbindelse med Stampesletta. 
alternativet har utvalget Inn
hentet et uforblndtllg kostnads
overslag fra A/S Boligbygg på 
bygging av ridehall med bære
konstruksjoner I limtre . Over
slaget, som I k k e omfatter tomt, 

Under en tre meter høy 
steinmur lå det en bylt som 
uffet seg og ville i hus for å få 
mat og drikke. En bror hadde 
fløyet ut i paraply. 
Beklageligvis er denne til
dragelse ikke kommet offent
ligheten til kunnskap før nå. 
Det skyldes at det er så van
skelig 6 slippe til. Det måtte i 
så fall ha skjedd ved plakat
oppslag . 

Generalmajor 
Paul Strande 
har talt avskjed 

Øverstkommanderende ved Di
striktskommando Østlandet, 
generalmajor Paul M. Strande tok 
torsdag offisielt avskjed med sta
ben. Øverstkommanderende for 
Sør-Norge, generalløytnant Einar 
Tufte Johnsen, var den som med
delte general Strande avskjed I 
nåde, og I en enkel tale hyldet den 
avtroppende DKØ-sjefen. 

Senere ble generalen overrakt 
en fiskestang og en hov som av
skjedsgave, han er en pasjonert 
sportsfisker, og denne gaven gir 
vel en pekepinn om hva han har , 
tenkt å bruke fritiden til når han 
går av 30. april, skriver Østlend
ingen. 

NAPPASKIN 
JAKKER . 

graving, elektrisk anlegg og rør-------------
leggerarbeid er på kr. 1.265.760. I 

Medlem 
Nørga1 Optikerforbund 

11.1.MOHN 
URMAKER - OPTIKER 
TLF. 51 275, STORGT. 71 

LILLEHAMMER 

pli lager igjen 498 
priser fra KR , -

Herre 

en foreslått finansieringsplan på 
1.3 millioner forutsettes det et 
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kommunalt tilskudd I størrelses
orden 400.000 kroner, I tillegg til at 
Llllehammer kommune holder 
tomt. Økonomien ved dritt av an
legget har utvalget Ikke vurdert. I 
finansieringsplanen forutsettes 
det videre en betydelig egeninn
sats fra Lillehammer Rldeklubb I 
form av dugnad. Utvalget peker 
på at rideklubben ønsker en ride
hall_ realisert I løpet av to år, 
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