
Styremøte LGU 5.6.21 

 

 

Kl 13.00 

Sted: Eventyrskogen og Lund. 

Til stede: Lene, Pernille, Trine, Ivar, Helge og Trygve 

 

 

Befaring i eventyrskogen og ved Lund 

John Arne Opseth har bedt oss se på eventyrskogen, med tanke på hva vi kan beholde og hva som 

bør rives av sikkerhetsmessige årsaker. Hva kan vi eventuelt bruke eventyrskogen til? 

Hoppbakken ved skolen er i dårlig forfatning. Trygve tar den ned. 

Skilt med allemannsretten kan stå. Få flere skilt i aluminium. 

Det store trollet, og andre eventyrfigurer står, men Trygve fjerner piggtråd og annen tråd til oppheng 

etc. 

Elementer til skolens gamle hinderløype tas ned dersom de er knyttet tett opp mot eventyrskogen. 

Dette gjelder bommen og hengestativet i starten av stien. 

Nyingen med benker blir stående slik det er. 

Gangbrua tas ned og bygges ny.  

Grillen er grei. Bytte ut stokker rundt. 

Lavvo ryddes. Nytt skilt pluss benker. 

Flytte gapahuken fra kvea. Skaffe en utedo. 

Barna kan bli med og rydde kratt rundt stien. Vi må få oversikt over grunneiere. 

Hva gjør vi med trampoline ved Lund. Offentlig godkjent trampoline er kostbart, men hadde vært en 

fin tilvekst til området. Så på en løsning med trampoline vest for lekeapparatet. Må løses i samarbeid 

med Lund. 

 

 

 



Gjennomgang av referat fra siste møte. Hva er gjort siden sist? 

 

Dato for hjertestarterkurs beror. Svenne tar førstehjelpskurs samtidig. 

Lydanlegg: Helge lager kviteringslister. Han sender utkast til resten av styret. Spørsmål om hva vi gjør 

med leiepris. Så langt er det egentlig ingen som har betalt, men vi er enige om å ta en pris for leie. 

Gjerder og piggtråd: Ivar forfatter brev til alle husstander, med oppfordring til å ta vekk gjerder eller 

melde inn behov. Han kontakter også Per Ove med tanke på lagringsplass. Enighet om at vi lagrer 

utenfor kontainer, og pakker i kontainer selv etter hvert når vi ser hvor store mengder vi får inn. 

Prosjektet kan starte så snart vi har fått tilsagn om lagringsplass og sendt ut brev. Varighet 4 uker. 

Lene ser på andre steder å søke midler til prosjektet. 

Hjemmeside: Her trenger vi mer materiale. Lene og Ivar setter opp en oversikt over hvem som skriver 

hva. De har allerede lagt inn litt om næringsliv. Vi bør kanskje ha med litt om hvilke tjenester som 

tilbys i dalen med tanke på elektrikere, rørleggere snekkere etc. Vi kan også legge ut viktige saker fra 

LGU, enten direkte eller som link. Ivar informerer om at det er kjøpt inn domene fra domenshop. 

Malen har visse begrensninger, men vi kan bruke den slik den er nå. Ivar påtar seg å være 

webredaktør. 

Parkering på Holla: Vegvesenet var under befaring svært positive til prosjektet. Se for øvrig eget 

referat fra befaring. Østbyinga har tidligere uttalt at de har trukket seg ut av prosjektet.  Vi trenger 

som et minimum at Østby utmarkslag blir med på en tilbringerløype, som knytter parkeringa opp mot 

resten av løypenettet. I tillegg trenger vi finansiering av planering og tilrettelegging av parkering, og 

ikke minst snøbrøyting senere. Hvordan vi skal løse finansiering av snøbrøyting blir 

hovedutfordringen. Helge henter ut søknadsskjema til vegvesenet. Lene signerer ved behov. Vi bør 

ha et møte med Østby utmarkslag om saken, eventuelt også Ljørdalen løypeforening og Østby 

grendeutvalg. Skilting inn og ut ordner vi privat. 

Krysset: Konstruktiv befaring med Fylkeskommunen Innlandet. Se eget referat. Det som nå må gjøres 

er å lage en skisse i samarbeid med Coop, og sende inn til vegvesenet. Lene, Trygve og Ivar tar saken 

videre for LGU. Litt diskusjon rundt hva vi gjør på plassen der juletreet står. Skal vi ha benker der? 

Skal vi be Jørn om å få fjernet trær for å få inn mer sol? Eventuelt heller plante en hekk? 

Fylkeskommunen sa de vil kontakte Innlandstrafikk med tanke på eventuell flytting av bussbua. 

 

Andre momenter på saklista: 

 

Vask av doer ved Bråtafallet er i orden. Turid T og Berit H har ansvaret for dette.  

Klippe gress på Vardhøbekken rasteplass er LGU sitt ansvar. Lene ringer Per Hjalmar, og spør om det 

er han og Bente som har saken. LGU må fjerne søppelkasser ved Bråtafallet og Linnes. 



Rakel har ryddet i Sørhusbua. Vi rydder ut alt vi har på Leeteng. Lene finner en dugnadsgjeng til 

dette. Alt som er igjen der er brennbare ting. Protokoller etc kan ikke lagres i Sørhusbua. Disse må vi 

lagre på klubbhuset. 

Lene og Pernille tar en ny runde på klubbhuset, og ser over LGU sine eiendeler. Hva kan kastes? 

Det er kjøpt inn 300 nye ender . 

Vi har fått 15000,- fra kommunen i driftstøtte. 

Nytt brev fra Svein Kopperud 12. mai. Han vil etablere en egen hjemmeside for dalføret rettet mot 

næringsliv. 

 

Eventuelt: 

Trine poengterer at LGU pleier å ha en årlig befaring med middag. Hva med Pubaften på Villa Fregn? 

Trine prater med Live Skaaret om guidet tur. 

Pernille tar opp saken om dagsturhytte i Trysil. Trine får i oppdrag å finne et egnet sted i Ljørdalen. 

Må være lett tilgjengelig for alle. Forslag må sendes kommunen innen 10.juni. 

Neste møte blir lørdag 14. august kl 13.00. sted kommer vi tilbake til. 

 

Møtet hevet kl 15.40. 

 

Ref: Trygve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


