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Julebrev fra styret 2011 
Tiden flyr, og nå er julen rett rundt hjørnet og vi håper 
på en lang og fin skisesong på Venabygdsfjellet.  
Styret har det siste året arbeidet mye med jubileums-  
festen, som ble en braksuksess, med over 100 
deltagere. 
Jubileumsboka som er sendt alle medlemmene er 
godt mottatt. Det er fortsatt mulig å få kjøpt boka.     
Avtalen med Røde Kors om hyttetilsyn er revidert og 
alle medlemmene har muligheter til å få tilsyn av sin 
hytte fire ganger per år.  
Styret arbeider også med hvordan vi skal engasjere 
oss for at stier og tilgangen til fjellet ikke gror igjen. 
Grunneierlaget er positive til et samarbeid. Og vi skal 
ta saken opp med kommunen. 
 

Styret ønsker alle en god jul og et 
godt nytt år. 
Vel møtt i fjellet. 
 
For styret i Venabygdsfjellet Vel 
Leif Nordahl, leder 
 
 

Fra hytte til helårsbolig 
Foreløpig er det ikke mange som ønsker å omregulere 
hytta til helårsbolig. 
Dette er mulig, det kan søkes om dispensasjon fra 
kommunedelplanenens arealdel, hvis boliger ikke 
tillates i fjellområdene. I Ringebu kommune kan det 
søkes om omregulering til helårsbolig.  Kriterier som 
må oppfylles er at hytta minst har normal bolig- 
standard og at det ligger til rette gjennom utbygd 
infrastruktur. Det vil si at det er innlagt strøm, vann og 
kloakk. Og at den ligger til helårsvei.  Det vurderes 
også om hytta ligger i influensområdet for villrein.    
 

 Julegave til hytta? 
Imponerande frå historielaget 
Ringebu Historielag kan enda en gang vere ein stolt 
utgjever av årboka si. Det er ei imponerande breidde i 
stoffet, med 25 forfattarar. Og det spenner frå 
mellomalderen til hendingar som mange hugsar. Eldst 
i tid er drøftinga av alderen på Ringebu stavkyrkje i 
ljos av myntfunn under golvet i kyrkja. Det nyaste er 
Jan Vidar Lie Pedersens artikkel om den dramatiske 
brannen i ammunisjonslageret på Frya i 1960.   
     Kilde: GD 

 

 

 
 
Klart for miljøstasjon 
Ringebu kommune har vedtatt å etablere miljøstasjon 
på Venabygdsfjellet. 
Et enstemmig kommunestyre har vedtatt å forhandle 
fram en avtale med Rondane Panorama as om kjøp av 
en parsell på inntil tre mål ved Holteseterveien. 
Formålet er å etablere en miljøstasjon. 
Dette er et system med nedgravde tanker. Og avfallet 
skal sorteres.  
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Jubileumsboka 
Ønsker du å kjøpe ett eller flere eksemplarer av 
Jubileumsboka kan du betale kr. 100,- per bok på    
kto. 1503.14.88998 til Venabygdsfjellet Vel og få  
bøkene tilsendt. Bankgiro/innbetalingen må merkes 
med Jubileumsbok + navn og adresse. 
 
 

  Hyttetilsyn 

 
Styret har laget en skriftlig avtale med Venabygd Røde 
Kors om hyttetilsyn. Tilsynet er en befarings /  
inspeksjonstjeneste som tilbys medlemmene i 
Venabygdfjellets Vel og utføres fire ganger per år. 
Hytteeieren betaler 4 x kr. 50,- til sammen kr. 200,- 
per år for denne tjenesten. 
Ønsker du å melde deg inn? Skriv en e-post med navn, 
adresse, tlf og hyttelokasjon til: 
styret@venabygdsfjellet.no  
Hele avtalen ligger på Vellest nettsider: 
www.venabygdsfjellet.no 
 

 
 

Æresmedlemmer 
På årsmøtet 6. august 2011 ble Jan P. Christiansen     
og Kristin Sverdrup Baumann utnevnt til æres-
medlemmer  i Venabygdsfjellet Vel. 
Utnevnelsen er en takk for årelangt arbeid for 
Venabygdsfjellet Vel, i og utenfor styret. 
Sammen med takken fikk de også et oljemaleri av 
kunstmaler Karl Wimmer, med motiv fra 
Venabygdsfjellet. 
 
 
 

 
 

Tunnel under Venabygdsfjellet 
Fleip eller fakta? 
Konsulentene som utreder høyhastighetstog          
Oslo-Trondheim, har i ett av sine alternativer pekt       
på mulighetene av en trase gjennom Rondane        
med en  30 km tunnel  under Venabygdsfjellet. 
Kommunikasjonsleder Lisbet Kierulf Botnen i 
Høyhastighetsutredningen kom raskt på banen.        
Det er ikke realistisk og slett ikke økonomisk, var 
hennes budskap. 
Dermed konsentrerer utredningen seg om 
Gudbrandsdalen eller Østerdalen. 
 

Medlemsverving 
Styret oppfordrer alle medlemmer om å kontakte sine 
hyttenaboer og påvirke de som ikke er medlemmer til 
å melde seg inn. Vellet ønsker å bli en ”sterk stemme” 
for å påvirke utviklingen av Venabygdsfjellet. 
Det er ca 2.000 hytter på fjellet og ”bare” 440 er 
medlem hos oss. 
Innmeldingen skjer med en mail med navn og telefon 
til: styret@venabygdsfjellet.no 
Eller med en telefon til ett av styremedlemmene, se 
Vellets nettsider. 
 
 

E6 utbyggingen 

E6 Tretten-Ringebu har bra geometrisk standard, men 

er preget av mange alvorlige trafikkulykker. Det er 

derfor behov for breddeutvidelse for å få plass til 

midtrekkverk og forbikjøringsfelt.  

Det må i tillegg bygges lokal pararell veg for 

lokaltrafikken der dette mangler. 

Det foreligger pr. i dag ingen formell plan for disse 

tiltakene. 

E6 Ringebu-Otta skal bygges ut til tofeltsveg med 

midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Ny E6 blir lagt 

utenom tettstedene Ringebu, Hundorp, Harpefoss, 

Vinstra og Kvam, i ny trasé på vestsida av Lågen 

mellom Harpefoss og Kvam, og i tunnel under 

Hundorp og gjennom Teigkampen.  

Utbyggingen av E6 Ringebu-Otta skal skje i to etapper. 

Første utbyggingsetappe er E6 Frya-Sjoa, med planlagt 

byggestart høsten 2012. Andre utbyggingsetappe 

består av E6 Ringebu-Frya og E6 Sjoa-Otta, som ligger 

henholdsvis sør og nord for første etappe. 
 

mailto:styret@venabygdsfjellet.no
http://www.venabygdsfjellet.no/
mailto:styret@venabygdsfjellet.no

