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Arsm,øte i Oppland Taxiforening: 

Flere drosjesentraler ønskes 
i Oppland - og klare regler 

Omlag 40 drosjeeiere hadde 
lørdag møtt fra til Oppland 
Taxiforenings å rsmøte på 
Vinstra. Samferdselssjefen i 
Oppland, Arild B ø h n , var 
til stede på møtet, og han 
uttrykte ønske om at det 
måtte bli opprettet fle re dro
sjesentrale r i fylket. På denne 
måten vil en lettere kunne 
kanalisere framtidige opp
drag i næringen. Samferdsels
sjefen fastslo videre at det 
fremdeles er momenter om 
skaper vanskeligheter i for
holdet mellom drosje r og am
bulanser, og han uttrykte und
ring over at det, til tross for at 
det nesten er to år s iden 
samferdselsloven ble vedtatt, 
ikke er kommet klarere regler 
fra departementet. 

Av årsberetningen for Oppland 
Taxiforening går det fram at det i 
fylket er 32 løyver for spesiell 
sykevogn, mer\6 ambulanser som 
er stasjonert ved Gjøvik og Lille
hammer fylkessykehus kommer i 
tillegg. Samtlige ambulanseløy
ver i Oppland utgår ved utgan gen 
av 1982. 

det riktig å uttrykkte sin uforbe
holdne støtte til sykehusenes am
bulans sentraler. Drosjeeierne 
håper på et fortsatt godt sam ar 
beid . 

På årsmøtet på Vinstra ble det 
videre gitt en orientering om den 
nye samferdselsmyndigheten i 
fylket, om samferdse lsstyr t, dets 
a rbeidsmåte og eller ting som 
angår forholdet m ellom samferd
sel ssjefens kontor og drosj enærin
gen i fylket. 

Norges Taxiforbunds formann, 
Arne Eriksen, ga en l engre orien
tering om transport av funksjons
hemmede og forbundets erfaring 
med dette. Ha n oppfordret til en 
positiv holdning til dett spørsmå
let, da d nne form for transport 
kommer til å få stadig større 
omfang. Han antydet at nå r ord
nin17Pn var· utbygd, ville omsetnin-

gen for drosjenæringen på lands
basis kunne øke med m ellom 400 
og 450 millioner i året. Næringen 
er i dag inne i økonomiske vanske
ligheter på grunn av at det i dag 
kjøres etter priser som er basert 
på utgiftsnivåeti 1977, og at det på 
grunn av gjeldende lønns- og 
prisstopp ikke var muligheter for 
taksttillegg. 

Etter forslag fra valgkomiteen 
ble styrem edlemmene som sto på 
valg, gjenvalgt. Styret har denne 
sammensetn ingen: Gunnar Gran. 
dalen, Lillehammer, formann , 
Helge Thomte, Gjøvik, kasserer, 
Sigurd Bjørnødegård, Etnedal, 
Bjarne Olstad, Gausdal, Einar 
Skog, Sel, og Jan S. Hagen, 
Brandbu. 

Oppland Taxiforening har i 
overkant av 100 m edlemm r . 

Flere opplendinger 
ute i InisjcJnsarbeid 

Regnskapet for 1978 viser at 
Oppland Santalmisjonskrets ikke 
ligger etter i inflasjon og økono
miske nedgangstider. Med en øk
ning på kr. 27 .000 fra året før, kom 
regnskapet opp I ca. 0,5 millioner. 
De omkring 70 årsmøtedeltagerne 
kunne også merke seg at kretsen 
er inne i sitt 70. virkeår og må 
begynne å tenke på jubileum. 

Svensk gjest på utstilling 

D el var svensk besok und<' r å r <' l s llingslnlstillin!] på Stam71<'slC'lla . H <'r SC'es licllig<'re professor 
Sven Dy 1· e nd n li I sa 111111<'11 m ed orrlforrr i r C'7ir<'sP11 /anlsk.apr l i Lrrndslaue l for rlol<' ll <'sl, 
Johan L. Ru ti dfrn JiJids/J r rfJ. DyrP11rlahl hru·for<'IPs l i l111srlyrsk_jolsl'/ 1·ed Vf'lf'rinærhoyslwlPn 
i Sl orkh o /111 , m f'n /;/(' p C'11s)onf' rl fm sin slilliny i fjor. H1111 <'I' urdfora.nrl<' i Foreni11f!<'ll 
Norrls11ii11sk.a l-Iiisl <'11 , som li/s1 ·ar<'r Lanrlslayrl for DolC' lt r sl h rr hjr m Ill<'. Han hold/ fo1·f'clmr.· 

f' II C' r rt rsmolC'I i Lw1dsl11 !Jr>/ for DolPll <'s l frC'du fl lwel;l . 

Søre Lia 
grunneierlag 
stenger vei 

Søre L ia g runneierlag bestemte 
på sitt år smøte å sperr e veien ned 
t il VendalseJ-/a med bom. - For 
det første innbyr det nærmest til 
t juvfiske slik forholdene er nå, og 
for det andre benytter mange elva 
som vaskeplass for bilen, sier 
formannen i grunneierl aget, Ole 
Widm e. Dette vil det nå bli slutt 
på, fordi veien stenges. Bommen 
v il bare kunne åpnes med nøkkel. 

Søre Lia grunneierlag vedtok 
forøvrig å selge sju kort for 
rypej akt og ti kort for ha r ejakt. 
Det er videre søkt om fellingsrett 
til fem elger. 

Søre Lia grunneierl ag har en 
gren segangssak i gang. Denne 
har holdt på i mange år nå, 
forteller Wi dme. Den represente
r er en stor økonomisk belastning 
på grunneierlaget. Man har der
for gått til det skritt å pålegge 
grunneierne sel v å være m ed ved 
grensegangen på sine teiger. Det 
er ingen tvist det er snakk om, 
m en en jordski ftesak som går ut 
på å k larlegge grensene m ellom 
teigene. 

Søre Lia grunnei erlag har vi
dere opprettet et sam eiestyre som 
administrerer utleien av fiskevan
nene. Det er 25-30 fiskevann i 
området Søre L ia. Det er vedtatt 
at fiske retter ikke kan leies ut. 

Styret i grunneierlaget har Ole 
Widme som formann. Arnfinn 
Rundsveen hadde frasagt seg 
gj envalg i år, og i hans sted ble 
Arne Prestløkken valgt. Hans Åge 
Haugen bl gjenvalgt. Styret be
står forøvrig av Arnhild Fosse 
Morken og Iver Olstad. 

«Vårt mål m å være å få redu
sert antall ambulanser slik at 
antallet blir i samsvar med fyl
kets helseplan. Dette m å l k an vi 
nå dersom vi allered nå, ved 
enhver anledning a rbeid r for en 
m entalitetsendring blant politi
kerne og får gjort dem oppmerk
som på hvilken sløsing av ressur
ser som skjer i dagens ambulan
sed,·ift i fylket. orges Taxifor
bund får stadig h nvendelser ved
rørende forholdet ambulanse. 
drosje, også fra Oppland», står 
det i drosjeeiernes årsberetning. 

Til tross for et par· uheldige 
episod r finner fylkesforeningen 

Under årsmøtet i Oppland 
krets av Den norske Santalmi
sjon 28. april tok kretsfor
mann Ivar Agøy fra Gjøvik 
avskjed med det lokale foren
ingsliv for en god stund fram
over. Han og hans kone Anne 
Marie skal reise til Ecuador 
til sommeren for å bygge opp 
et luthersk undervisningstil
bud for nasjonale kristne 
ecuadorianere. De to har vært 
i Sør-Amerika før og skulle 
være vel kjent med forhol
dene. I alt er det nå ti 
opplendinger som er reist ut 
eller skal ut for Santalmisjo
nen. Dette er med å øke 
misjonsgløden i distriktet. 
Det er noe spesielt med å ha 
ens «egne» ute i aktivt arbeid 
for å lindre nød og spre 
kristendommens budskap. 

De ti utsendingene fra Oppland, 
er foruten Agøys Anne ' Grethe 
Lund født Rudrud fra Fåvang 
med sin mann Arne Kristian som 
er i Bhutan, Haldis Dirdal født 
Stende fra Kolbu og hennes mann 
Arnfinn i Bangladesh, Torbjørn 
Lied fra Lillehammer med sin 
kone Karen Marie som også er i 
Bangladesh, Reidun Garvik Neer
land fra Vang i Valdres og hennes 
mann An bjørn i Ecuador og Synne 
Sandbu som har slektsrøtter i 
Vågå og er i Bangladesh . Føl
gende tre opplendinger forbere
der seg på å reise ut om ikke så 
lenge: Grethe Raddum fra Lens
bygda i Østre Toten som skal til 
India, Torgeir Agøy fra Gjøvik og 
Øystein Lied fra Lillehammer 
som er bestemt til Ecuador. 

Prestegarden formann Folkem.øte på Brøttum 
i S-Tretten jaktforening drøfter kom.muneplan 

Kon11nune~aranti 
for 1\1oelv 
Men i~lu.•tsscn ter 

Rådmann 
Skade på bil 
til brannrnester 
erstattes ikke 

Torsdag ble det holdt årsmøtet 
for Sør-Tretten jaktfor·en ing på 
Øygarden pensjonat. Formannen. 
Ola Krål,øl, refererte å r-snwlrl in
gen. l år et var innkjøpt en Kvær
nelands steinrive til 19.500 k1·wwr· 
til utlån for foreningl'n,; gr111111-
eie1·e mot en rinwlig gofllgjørl'lsl· 
pr·. dekar·. Elgn•tten til tre dyi· var · 
i J97 satt bor·t til Torolv Fonstads 
jaktlag som fikk full kvoll' . A\' 
'l•ks tillatt<• rådyr. 1, le ingl•n ft•lt. 
Til ha1•ejakt i nov,·mber var· ell•\ 
solgt 13 ];urt. Skogslugl vai· fl'lc(ll•t . 

Til åi·smøtet vai· k lJmmet i1111 tn· 
søknade r· om bidrag. Tn' lten 1m1 -
sikkfon ming og Ti eltt•n skoll•· 
kor-ps fikk lrv,•r· 1.000 kron,•r. 

Søknaclt•n fn1 skign1ppa i Tn•t tc•n 
irln•tt;;lag om bidrag til alpinan
lPgg og ny lysløyp<', l,IP utsatt ti l 
rll':tc• ån;møtl'. År,;møtl'I v<•dtok · 
y(1• J.000 kn11H•r· i sku(ldpr <•mi, · p,i 
gaup<'. og styr!'! fikk Iwnst i lling 
om .i ta sp0rsmål1•l opp nwd d•• 
anflrl' jaktfw·,•11ing1•r i byg <la. Å1·,; . 
ll1l'ldi11g,•11 bit• l'llStt'llllllig god
kjl'nt lik1•så rt'gllskapPt v,·rl 
Mag Ill' Fossum . 

Verl valgem• sto fon11anrwn, Ola 
l{r·åbøl. fot· tu1· til å g>J. ut av styr,'1 
og nektl't gj1•n,·a lg . Som ny 1,1,, 
\'algt Jon Pr·t•sll'garrlt•n frn In· år· 
nwrl Amund Str·angslaclshH·n som 
p1•r·sc,nlig varamann . P1·1•slt•gar 
d,•n bi t• også valgt til fcll'mann. 
Cjl'nslal'llcl,• i styn•I t'I' l\1agn,• 

«Brøttum i fremtiden» er tema 
for et møte som blir arrangert på 
Brøth im torsdag 3. mai. Her vil 
kommune-planen for Ringsaker 
og d ns betydning for B røttum 
spesielt bli tatt opp. Det er Magne 
Holm stad, medlem av interesse
utvalget for reguleringsplanen, 
som opplyser dette. Planen er 
s ndl til alle lag og organisasjo
n r , og all i bygda har fått 
tilsendt løp~seddel om møtet. 

Av spørsmål som Llir tatt opp, 
kan nevnes lokalisering av ulbyg. 
ging og friområ de , området ved 
Brøtheim, trafikkforholdene til 
skolen og idrnttspl assen, hytte
bygging, Mjøsstranda og innvirk
ning på skolekretsene. 

Innleder e til debatt og spørs
m ål srunde er ordfører Peder Es
bjørnsen, gen ralplanlegger Per 
Kjos og reguleringssjef Peter Nu. 
stad. 

Ringsaker formannskap hai· 
vedtatt at kommunen skal garan
tere for driftsunderskuddet ved 
barnehagen i Moelv Menighets
senter. Et vilkår for n slik 
dekning er at budsjettet godkjen
nes av kommunen, og at budsjet
tet ikke må ov r skride. m ed 
mindre det er godkjent l høyere 
budsjett. Det er videre et vil kar a t 
barnehageplanen blir godkjent av 
depart mentet, og at det blir gitt 
statstilskudd. 

Formannskapet i Lillehammer 
bør ikke etterkomme brannmes
ter Odd Winquists erstatnings
krav på kr. 954 for skade påført 
hans privatbil 20. f bruar. mener 
rådmannen i LlllehammE'r. 

Kretssekretær John Folleras, 
slo under årsmøtet fast at utvi
delse av misjonsarbeidet ute er 
avhengig av støtten her hjemme. 
Det er en kjensgjerning at kristen 
foreningsvirksomhet ofte er tung 
å drive da det kan være vanskelig 
å få med yngre mennesker. En
kelte foreninger legges ned. Gle
delig er det at to nye barneforen
inger kom til I 1978 I Gjøvik og i 
Brandbu. 

---------------, Vossum og laf Hj<·lmstadi;tu1•11. /( ubikk-samling 
på Brøttum, 

Som kommunens representant i 
styret for barnehagen ble valgt 
Anne Grete Smedbold. 

Skaden oppsto under en sjåfør
øvelse, mens bilen sto parkert 
inne i gården på brannstasjonen i 
nærheten av vanntappeslangen. 

Hunder sprcngh_• 
re in og elg 

I 
I 

I 

Vitenskap 
på villspor? I 

Er «kloning» en realitet 
allerede? Vil vi oppleve 
at biologene kan lage 
identiske kopier av lev
ende mennesker? Les 
om de eti ke og jurid-
i ke problemer det vil I 
medføre, 

i mainummeret av I 
DET BESTE 

Dagen elter øvelsen oppdaget 
Wlnquist to bulker og ripe på 
bilens panser. Winquist antar at 
skaden m å ha skjedd ved at 
vannslangen med påsatt kupling 
må ha falt bort på pans ret. 
Så vidt vites er det ingen som har 
sett al skad ner påført bilen. 

J begrunn Is n for forslaget til 
vedtak i formannskapet, skriver 
rådmannen blant annet at skaden 
ikke skyld s uaktsomhet fra kom
mun ns side, heller ikke er den 
skjedd som følge av tiltak som 
kommunen har objektivt ansvar 
for. 

TOYOTA 
STARLET 

Sokneprest Arne M. Sky i Var
dal ble valgt til ny kretsformann. 
Med i kretsstyret kom også ils 
0 . Duvaland og Eldbjørg Bot
thelm, Lillehammer, Kåre 
Sundby, Gjøvik, Vigdis Øvern, 
Skansen, Aud Ligaarden, Sner
tingdal, Eivind Opsahl. Lena, og 
Kåre Kjøllesdal, Øyer. I barne- og 
ungdomsrådet ble innvalgt Dag
finn Follerås, Bjørg Ånsløkken og 
Marie Mangrud, Gjøvik, Jenny 
Elise Duvaland, Lillehammer, 
Grethe Hansen, Viken, og Kjell 
Sandmo, Ko!Lu. 

i Ringsaker 
En elg og minst tre reinsdyr ble 

i påsken sprengt I hjel i Rings
akerfjellet. Særdeles ugunstige 
værforhold, stor trafikk og negli
sjering av båndtvangen er hovE'd
årsakene tll den skjebne dyrene 
led. Båndtvangen ble, som alle 
hundeeiere burde vite, innført 1. 
april, 'l1 n del formelig krydde av 
løshunder i Ringsaker-fjellet i 
påsken, skriver Ringsaker Blad. 

Elgen som ble sprengt, ble 
funnet bare 300 meter fra skiløypa 
mellom Hamarsæterhøgda og 
Ljøsheim påskelørdag. 

TOYOTA 
Les om Toyota i NAF forbrukerunder
søkelser, rapporter fra det svenske 
konsumentverket eller snakk med hvilken 
som helst Toyota-eier. Forutsatt normalt 
vedlikehold skal du være direkte uheldig 
om du treffer på en Toyota-eier som har 
hatt nevneverdige problemer med bilen 
sin. 

Pålitelig og rask kombibil. Motoren på 
56 HK/DIN gjør Starlet til en av de 
raskeste bilene i klassen. Meget lavt 
støynivå og sporty kjøreegenskaper. 
Alle utsatte karosserideler er galvani
sert og resten av karosseriet er spesial
behandlet. Ekstra innerskjermer av plast, 
aluminiumsbelagt eksosanlegg og ML
behandling øker levetiden og høyner 
bruktbilverdien. 
Praktisk med stor bakluke og nedleggbar 
bakseterygg. 

TOYOTA COROLLA 
Prøvekjør Starlet - da tror vi både du og 
bilen vil bli solgt. Leveres i DL- og 
S-utgave. 

Prisfra kr. 4 7 .460* 

Verdens mest solgte personbil de senere år. En rommelig familiebil. 
Driftssikkerhet, kjøreegenskaper og utstyr i toppklassen. Omfattende 
rustbehandling med galvaniserte kanaler og plast innerskjermer i til
legg til ML-behandling. Varme- og ventilasjonssystem med kanaler 
også til baksetene og mye mer. En sikker investering. Leveres som 
person· og stasjonsvogn. Automatgear (2-d person) mot pristil legg. 

Prisfra kr. 48.560* 
TOYOTA - KVALITET HELE VEIEN 

Rt•vi sor'l'r' l'I' Olt· H<•lllll'll ug Tu
r·uh Fonstanfl . 

Gan dal vil få 
skolehistorie 

Gausdal Lær rlag hadde års
møte på Engjom skole onsdag, 
ledet av formannen, Simen For
seth. Av årsmeldingen gikk det 
fram at laget nå samarb ider 
m ed Distriktshøyskolen for å 
samle stoff til skol historie i 
bygda. Det er blant annet inl r 
vjuet ov r 30 som har gått på 
skolen for minst 60 år siden. I 
forbindelse med d tle bl med
l mmen b dt om å hjelpe til med 
å oppspor de eldste lærerlagspro
tokollene. 

Ved valgene ble Ann Brit 
Engel og Egil Hansen valgt inn i 
styret i stedet for Solrun Krokann 
Berg og Berthe Høistad, som 
begge nektet å ta gj nvalg. Vara
menn for d m ble Mle Møller og 
Dag Hæreid. Etter kaffepausen 
ble ordet gitt til Halldis Moren 
Vesaas, som trollbandt den full
satte sal en i over en tim . Hun 
l est fra sine erindringsbøker og 
noen av sine dikt, og fl ttet det 
hele sammen lil en fort liing, som 
hun sjøl sa, fra vogge til grav. Hun 
førte oss gjennom tunge tider og 
lys dager, med alvorsfulle under
toner og muntre episoder. Som en 
avslutning på en rik kv Id fram
førte så Berit Gra dier Sparre 
Olsens <<L eitomsulte» for del lyd-
høre publikum. S.F. 

- Df'I <' r 1w1· <'yr/ l' C'li 111orusykl<'r, si<'r dr so111 <'r «frels/ » 71ct 
d r11 slc1rJ8 kjor<'loy. R ei<la r K ra 111111<· i Lilldrn 111111<'1' MC·kln/Jb 

sla r li <'r fori111 <' li d<'l <ti- d l'l l11[!<'l'11r JUi Bro/I 11111 i h<'lyr11. 

E t ukjent antall kubikk og h S· 

tekrefler var samlet på Arne 
Mæhlums campingplass på Brøt
tum i helgen. Lillehammer MC
klubb arrangert sitt 4. Døla-treff 

Arsmøte i Ringebu: 

der 200 motorsykkelungdommer 
fra hele landet, Sverige, Danmark 
og Tyskland var ventet. Slike treff 
arrangeres nesten hver helg for
skjellige steder i landet om som. 
m eren, fortell r Reidar K vamme 
i Lillehammer MC-klubb. Treffet 
er i første r kke ment for at 
motorsyklistene skal få an! dnlng 
til å lære hverandr å kjenne samt 
å ha det hyggelig sammen. Hingstlaget ønsl{er 

statshingst i dalen 
D l var enigh t om å søke å få 

stasjonert en statshingst i vårsta
sjon i Gudbrandsdalen under års
møtet som Gudbrandsdal Hingst
Jag A / L holdt på Ringebu . D ersom 
det går i orden, vi l hingst n 
antagelig bli stasjonert på preste
garden på Sør-Fron hos Jon Ste
liergløkken. Hingsten «Augu st» 
som IagPt ide, var et par år leid 
ut til staten og gikk I fjor i Auslhø, 

•mener nå slaktet. 
Til stede på årsmøtet var også 

Konrad Langseth som er m edlem 
av 1,aneutvalgl't , hE'i;teavl lagPt 

og travlaget. Han r edegjorde for 
plan ne om en treningslJane på 
Frya og sa at det r sjanse for at 
det kan gå i orden i dette området. 

Ved valgene ble Nils Tofte, 
Vinstra gjenvalgt som formann i 
Gudbrandsdal Hingstlag A / L . De 
to som sto på valg var Johan 
Haugstad, VenalJygd og Magne 
Oden, Hundorp, og begge !,le 
gjenvalgt i styret. Ellers i styr et 
er Per Steine, Gausdal og John 
Moshus, Øyer. Jens Homb, LLile
hammer er kasserer. 

- D t deles ut pr mier til dem 
som har kjørt lengst for å komme 
til treffet, forteller Kvamme. I 
gutteklassen del s ut premier 
både til stor og liten sykkel, i 
jenteklassen bare til stor fordi 
«jenter bare kjører store sykler», 
får vi vite. 

Plakater på campingplassen 
manet til pen kjøring og forsiktig 
omgang med a lkohol. Første
mann fram tU treffet kom a lle
rede fram natt til fredag og hadde 
da blant annet tatt seg fram over 
Dovrefjell I snøstor.'TI, så det er 
tydelig a l treffene er populære. 

Lensmannen I Ringsaker ga 
tillatelsen, og campingplasseier 
Arn Mæhlum var arrangements
komiteen svært behjelpelig, for
teller Reidar Kvamme. 


