
Nytt fylkeslag
for MC-entusiaster
 LILLEHAMMER: Norsk motorsykkelunion (NMCU) er på plass
med eget fylkeslag i Oppland. Laget ble stiftet onsdag.
Av Anne Stokke klubber og enkeltmedlemmer.

Flere MC-klubber i Oppland er
medlem, blant dem Farmers
MCK, Lillehammer motorsyk
kelklubb, Jotunheimen MCK og
NAF MC Mjøsa.

NMCU arbeider med trafikk
sikkerhetsspørsmål, MC-treff i
inn-og utland, kampanjer, utstil
linger etc. Organisasjonen er
medlem av MC-rådet, et rådgi-

En viktig oppgave for det
nyvalgte kretsstyret blir
medlemsverving. NMCU

har 180 opplendinger i medlems
arkivet i dag, målet er 300.

NMCU er en landsomfatten
de organisasjon med kretsstyrer
i alle fylker med unntak av Bus
kerud. NMCU organiserer både

vende organ for Vegdirektora
tet.

Et interrimstyre med med
lemmer fra flere lokale MC
klubber har lagt seg i selen for å
få etablert et kretsstyre i Opp
land. En av de første oppgåvene
for det nye styret blir å sørge for
aktiviteter på Motorsykkelens
Dag 22. mai.

Disse har stått i spissen for å få til NMCU-fyikeslag i Oppland. Fra venstre Hans Petter Kristiansen, NAF MC Mjø
sa, Audun Grønnerud, NAF MC Mjøsa, Tore Karlsen, Farmers MCK, Arne Lien, Lillehammer MC-klubb og Oddleif
Krokum, Jotunheiem MCK. Ingar Steinum, Jotunheimen MCK og Tom Martin Åslund, NAF MC Mjøsa var ikke til
stede da bildet ble tatt.

EU- motstanden øker
Av Bård Gultvedt,
Senterpressens Osloredaksjon

Vår ferske meningsmåling
viser at EU-motstanden fort
satt øker. En måling utført av
Feedback Research/Senter
pressen, viser at bare 28 pro
sent av de spurte helst hacce
sett at det ble et ja den 28.
november.

56 prosent svarer at det var
best at det gikk som de gikk i
folkeavstemningen. Vet ikke
gruppen er på 16. prosent.

Det interessante ved denne
målingen er at EU-målingen
er at EU-motstanden i det
sentrale østlands-område er
på full fart oppover. I mars
målingen svarte 47 prosent av
Oslo-velgerne at det hadde
vært bedre med et ja. I dag er
denne andelen sunket med
hele ti prosent, til 37 prosent.
Nesten 50 prosent av Oslo
velgerne svarer nå at det er
greit at det gikk som det gikk.

For de andre regionene er
det vare mindre endringer i

forhold til mars-målingen.
Det viser seg at ja-partie

nes velgere i stadig større
grad mener det er greit at det
ble et nei i folkeavstemning
en. For nå svarer bare 40 pro
sent av Ap-velgerne og ikke
flere enn 60 prosent av Høy
re-velgerne, at det hadde vært
bedre med et ja den 28.
november. Både tviler-grup
pen og nei-gruppen i deiis to
partiene øker. Det er like
mange i Ap som mener det
var greit det gikk som det
gikk, som der er av dem som
helst hadde sett at Norge ble
EU-medlem.

Nei-tendensen finner vi
også hos Fremskrittspartiet.

Meningsmålingen viser at
også nei-partiene føler de
gjorde det riktige ved å stem
me nei.

Feedback Research/Sen
terpartiets EU-barometer for
april er gjennomført i perio
den 25-27 april. Utvalget
består av 938 personer i alde
ren 18 år og eldre.

Million- ordre til
Lesja-bedrift
 LESJAVERK: Hyttefabrik
ken Thøring & Sønner A/S på
Lesjaverk vil få utbyggingen av
Gjerset Pensjonat i Rauma. Det
er planlagt bygging av 20 nye
gjesterom fordelt på to bygning
er, begge i to etasjer, forteller
Berit Gjerset til GLT. Utbyg
gingen vil koste totalt 3,3 millio
ner kroner. Bygningene som
hyttefabrikken på Lesjaverk
skal levere er kostnadsberegnet
til to millioner kroner, opplyser
Gjerset.

Hun understreker at det
ennå ikke er skrevet noen kon
trakt med Thøring. Byggeplane
ne er ennå ikke helt ferdigbe
handlet. Men det tas sikte på
byggestart til høsten slik at
anlegget står ferdig til turistse
songen 1996.

- Også tidligere har Thøring
& Sønner A/S levert motellhyt
ter til oss. Vi liker denne typen
laftahytter svært godt. Dessuten
er vi godt fornøyd med firmaet.
Derfor er det heller ikke aktuelt
å kontakte andre hytteleveran
dører nå som vi planlegger utvi
delse av turistanlegget, sier
Berit Gjerset utenfor Åndalsnes
til avisen.

Speiderhus-saken
hos skattefogden
 LILLEHAMMER: Skatte
fogden i Oppland vil i løpet av
en måneds tid bestemme seg for
om søknaden om ettergivelse av
skatt for Stiftelsen Lillehammer
Speidersenter skal behandles
lokalt eller sendes Finansdepar
tementet. Skattefogden i Opp
land fikk for et par dager siden
oversendt søknaden om å få
ettergitt skatt for speiderhuset
ved Stampesletta fra kemneren i
Lillehammer kommune.

Avdelingsleder Anders Rand
gaard ved innfordringsavdeling
en hos skattefogden forteller til
GLT at søknaden fra Stiftelsen
Lillehammer Speidersenter vil
bli behandlet i løpet av en
måneds tid.

- Da vil vi bestemme oss for
om vi skal ferdigbehandle søkna
den her hos oss, eller om vi skal
sende saken inn til finansdepar
tementet, sier Randgaard.

Skattefogden i Oppland har

myndighet til å ferdigbehandle
søknader om ettergivelse av
skatt opp til en viss beløpsgren
se.

- I saker der det er snakk om
store beløp, eller når det dreier
seg om viktige prinsippsaker sen
der vi sakene til departementet.
Men Speiderhus-saken har vi alt
så mulighet til å ferdigbehandle
hos oss, sier Anders Randgaard.

Dersom skattefogden i Opp
land bestemmer seg for å hand
tere saken seiv, kan Lilleham
mer-speiderne regne med å få et
svar på sin søknad i første del av
juni.

- Men hvis saken blir sendt
inn til Finansdepartementet må
man regne med en betydelig
lengre saksbehandling, forteller
Anders Randgaard, som presise
rer at han ikke kan uttale seg om
Speiderhus-saken spesielt. Saker
som gjelder skattekrav er nemlig
unndratt offentligheten.

Vegstump-strid i Sødorp
Av Oddmar Myrum

VINSTRA: Ein vel 100 meter
lang vegstrekning har i årevis
skapt usemje og nabostrid i Byr
lykkjegrenda i nordre Sødorp.

Byrlykkjevegen er den gamle
ferdselsåra mellom nordre del
av Vinstra og Sødorpfjellet, og
langs vegen ligg det gamle
gardsbruk. Omkring 1950 vart
den nedre delen av vegen utbe
tra fram til garden Søre Byrlyk
kja, og kommunen tok over ved
likehaldet av vegen. Frå Søre
Byrlykkja har vegen opp til
Toksefeltet namnet Djupdokk
vegen og er privatveg. Byrlyk
kjevegen er ikkje brei, mange
stader berre ei dryg bilbreidde,
men trafikken er stor, serleg
mellom Vinstra og Toksefeltet.
Sommarstid ferdast også ein god
del kyr langs vegen og legg etter
seg ein del kumøkk i vegbana.
Dette har gjennom åra vore til
irritasjon for brukarane av
vegen, og mange klager har vore
retta til teknisk etat i kommu
nen. Det har også vore to grin
der med stutt mellomrom, og
dette har skapt enda meir irrita
sjon.

Nå er det vedteke at det skal
leggjast ferist ved det nørste

gardsbruket, men brukaren av
Søre Byrlykkja har nekta ferist
der med den grunngjevinga at
det kan vera farleg for sauen.
Ein av dei som gjennom mange
år har engasjert seg sterkast i
saka er Brynjulv Stuen, brukar i
Nordre Byrlykkja. Fleire gonger
har han vendt seg til kommunen
med ønske om å få gjerde på
båe sider av vegen. På eine sida
av vegen er det nå trådgjerde.
Kommunen på si side har hevda
at ferist ville vera ei rimelegare
og betre løysing. Stuen seier at
kjem det grind ved søre enden
av vegen til sommaren, vil den
bli knust, for han vil heller kjøre
om Toksefeltet enn å kjøre gjen
nom kumøkka og med kyr langs
vegen. Han vil gå på kommuner
på nytt om saka.

GLT har lagt saka fram for
teknisk etat i Nord-Fron kom
mune, og plan- og utviklingssjef
Arne Skuterud seier at saka har
vore behandla i formannskapet,
og det vart klaga på vedtaket
der. 16. mars vart saka behandia
i kommunestyret som gjorde
slikt samrøystes vedtak: Kom
munestyret som klageorgan
held fast på formannskapets
vedtak.

Brynjulf Stuen
ved stridens kjer
ne; grind eller
ferist i Byrlykkje
vegen? (Foto:
Oddmar Myrum)
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Vi har apnet

for varen

Apningstid kl. 08.00-19.00
Lordagkl. 08.00-15.00.
Sondag 7. mai: Stengt.
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