
 

Rondablikk lørdag 9. august 2014  

  

Før selve årsmøtet startet ønsket den nye lederen av Rondablikk Marianne Grodås velkommen. 
Marianne Grodås er utdannet innen hotelfaget, og hun har jobbet både i hotellnæringen, og i 
reiselivsbransjen. Grodås var godt fornøyd med sommeren, men hun oppfordret medlemmene og 
venner av  medlemmene i Kvamsfjellet Vel til å benytte hotelfasiteten f eks svømmebassenget, 
stikke innom å ta en kopp kaffe etc. Hotellet ville bli stengt i begynnelsen av oktober, da det ville 
bli foretatt en nødvendig oppussing og fornying på noen deler av hotellet. Hotellet ville bli 
gjenåpnet i november da julebordsesongen startet. 

  

Årsmøtet var veldig godt besøkt og nærmere 70 personer var fremmøtt for å få med seg både 
selve årsmøtet og informasjonen som ble gitt av representanter fra Nord Fron kommune etter at 
den formelle delen av årsmøtet var gjennomført 

  

Saksliste: 

  

1. Valg av møteleder og referent. 

Vedtak: Møteleder Finn Strøm Gundersen. Referent: Knut Sætre 

  

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

  

3. Godkjenning av styrets årsmelding. 

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

  

4. Godkjenning av regnskap. 

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

  

5. Revisors beretning. Denne ble opplest og tatt til etterretning 

  

6. Valg til styret.  

Ola Dahl og Erling Christensen tar ikke gjenvalg. 



 

Anne Korsvold Saglien, Hildegunn Bjørgen, Jonny Jensvold, Knut Sætre og Simon Killi var ikke på 
valg. Finn Strøm Gundersen ble gjenvalgt. Inger Johanne Solli og Simen Opsahl ble valgt inn som 
nye medlemmer i styret. Alle valg var enstemmig. 

Etter dette ser styret slik ut: Finn Strøm Gundersen (valg 2016), Anne Korsvold Saglien (valg 
2015), Hildegunn Bjørgen (valg 2015), Inger Johanne Solli (valg 2016), Jonny Jensvold (valg 
2015), Knut Sætre (valg 2015), Simen Opsahl (valg 2016) og Simon Killi (valg 2015) 

  

7. 

Valg av revisor:  

Ole Wilhelm Meyer hadde frasagt seg jobben og Torun Sigstad  ble enstemmig valgt til ny revisor. 

  

8. 

Fastsette årskontingent. 

Styret forslag om å beholde samme kontingent som i fjor  kr 250 pr år, ble enstemmig vedtatt. 

  

9. 

Gjengroing av kulturlandskapet. 

Bør noe gjøres i vårt område, og har vellet eventuelt en oppgave? 

Hildegunn Bjørgen innledet og oppsummeringen hennes var:   

Innledning/ bakgrunn: 

Hyttene - er de på fjellet eller i skogen? Furusjøen - reiste vi støtt til fjells. Nå er hytta vår snart i 
skogen. Dette er jo ikke unikt for hytta vår ei heller for Kvamsfjellet, men slik er situasjonen for 
hele Norge/Nord Europa. Vise til forskningsrapporter. Jf. e-post til styret. (Ta eventuelt kontakt 
med Senter for bygdeforskning)  

  

Vise til hva som er blitt gjort andre steder.  

A) Sjusjøen Velforening tok tak i dette problemet i 2012. Vellet oppfordret til dugnadsarbeid for å 
få bukt med gjengroing. 

B) Øyer 2014. Hva har skjedd? Venter på mail fra Anne scannet artikkel fra GD 

C) Vest-Agder: bøndene fått 6 mill av fylket for å bekjempe gjengroing. 

D) Brønnøysund: også fått midler av regionen til å bekjempe gjengroing - se artikkel: 
http://www.bronnoy.kommune.no/www/bronnoy/resource.nsf/files/wwww9hdchs-lokale_tiltaks
strategier_kulturlandskap/$FILE/lokale_tiltaksstrategier_kulturlandskap.pdf 

  

http://www.bronnoy.kommune.no/www/bronnoy/resource.nsf/files/wwww9hdchs-lokale_tiltaksstrategier_kulturlandskap/$FILE/lokale_tiltaksstrategier_kulturlandskap.pdf
http://www.bronnoy.kommune.no/www/bronnoy/resource.nsf/files/wwww9hdchs-lokale_tiltaksstrategier_kulturlandskap/$FILE/lokale_tiltaksstrategier_kulturlandskap.pdf


 

Aksjonspunkter - styrets forslag: 

A) Vellet oppfordrer hytteeiere/ grunneiere til å rydde (trær/busker) på sin eiendom. (Definisjon 
av ryddig, Hildegunn prøver å finne noen punkter.) 

B) Bråtebrenning et problem.  Kan vi finne en felles samleplass, og så kan vellet være med å 
dekke noe av kostnadene til kverning og bortkjøring. 

C) På vegne av vellet påtar styret seg en oppgave å gå i dialog med kommunen/fylket og 
eventuelt andre interesseorganisasjoner om vedlikehold av kulturlandskapet. Eventuelt om det er 
tilskudd fra offentlig  som vi kan påta oss å søke om. 

  

Intensjon  

Beholde kulturlandskapet slik det er i dag.  

Trivsel, framkommelighet, bevare eksisterende dyreliv. 

Etter innlegget kom det flere positive kommentarer, bl a nevnte rådmann Arne Sandbu fra 
Nord-Fron kommune at kommunen kunne være positive til å støtte slike tiltak, da kommunen 
også var opptatt av å bevare kulturlandskapet. 

  

10. 

Eventuelt. 

Det var ikke kommet noe forslag til eventuelt.  

Møteleder  informerte om at Facebook er åpent for alle, og han oppfordret medlemmene til å 
komme med innspill her.  

Etter at den formelle delen av årsmøtet var gjennomført var det i innkallingen til årsmøte 
annonsert  2 poster som det spesielt ville bli redegjort for: 

- 

Rondane-Sølnkletten Regionplan 

- 

Vann og avløp for Furusjøområdet  

  

11. 

Rondane-Sølnkletten Regionplan.  

Hanne Kristine Risdal redegjorde hva det innebærer  at Kvamsfjellet er definert som 
utviklingssone?   Risdal gjennomgikk hovedtrekkene i plankartet med de 4 sonene som er 
definert i: 

  



 

REGIONAL PLAN FOR RONDANE - SØLNKLETTEN  

Planbeskrivelse – felles hoveddokument Rondane - Sølnkletten 

  

De 4 sonene er: 

● Sone 1 Nasjonalt villreinområde 

● Sone 2 Buffersone  

● Sone 3 Utviklingssone i randområde (gjelder kun Rondane) .  

● Sone 4 Utviklingssone i dalførene  

I den nye planen har i realiteten Kvamsfjellet blitt flyttet fra Sone 2 til Sone 3. 

Detaljer om hele den regionale plan og handlingsplan  finner en ved å gå inn på nettsiden til 
Oppland Fylkes kommune, og søke på: 

  

Plankart Rondane-Sølenkletten regionplan 

Etter innlegget til Hanne Kristine Risdal var det en orientering v/ Mathias Kjæstad, leder 
Planutvalget Nord-Fron kommune. 

Kjæstad informert kort om den næringsmessige utviklingen i Kvamsfjellet, et tema som 
kommunen var sterkt opptatt av. Han nevnte at kommunalministeren var innstilt på at 
kommunen skulle få større makt, noe som de kommunale politikerne hilste velkommen. 
Politikernes oppgave var både å ha bevaringsmål, men også være opptatt av å få til vekst i 
kommunen.  

  

12. 

Rådmann i Nord Fron kommune Arne Sandbu orienterte om Vann og avløp for Furusjøområdet. 

Sandbu opplyste at kommune hadde i april 2014 behandlet det offentlige nettet for vann og avløp 
i Furusjøområdet.  Det ble etter dette sendt ut om lag 400 brev til aktuelle hytteeiere. Kommunen 
mottok 220 svar og av disse var 108 positive, 44 svarte nei og 68 var interessert i å være med 
videre. Med bakgrunn i den positive tilbakemeldingen ønsket kommunen å gå videre med 
planleggingen, og saken skal opp igjen i kommunestyret 15.oktober til videre behandling. 

  

Det er ennå ikke endelig fastsatt hva tilknytningsavgiften vil bli for vann og kloakk, men det var 
antydet kr 170.000,- pr hytte. Sandbu presiserte at når endelig vedtak forelå, ville kommunen ta 
ansvaret for kostnadene, slik at det ikke skulle komme noen overraskelse for hytteeierne. Sandbu 
mente at Kommunen var rause i denne aktuelle saken, men han mente at ved å øke standarden 
på hyttene, ville hyttene bli brukt mer, og at dette i neste omgang ville være en positiv situasjon 
for kommunen sette på lang sikt. 

  



 

På spørsmål om når en kunne forvente at planene ble realisert, mente Sandbu at anbud på 
anleggsarbeidene ville være klar til våren, og at arbeidet kunne starte opp sommeren 2015.  

  

Møtet slutt. 

  

Knut Sætre (referent) 

 

 


