
Styremøte LGU mandag 18.10 kl 18.00 hos Lene. 

Til stede: Lene, Helge, Pernille, Trygve 

 

Oppsummering av siste møte: 

Lydanlegg- Helge har laget lister med bilder av utstyret som kan leies ut. I tillegg er det koffert med 

kabler. Han skal lage innholdsfortegnelse over denne. Lund får låne utstyr gratis ettersom de holder 

oss med lagerplass. 2425 team får leie bluetooth høyttalerne gratis. Helge setter sammen listene, og 

Lene legger ut på hjemmesiden. Vi tar kr500,- pr arrangement uavhengig av hvor mye som skal leies. 

Krysset- Lene har hatt befaring med PG. Han synes planene ser bra ut. PG ønsker å flytte juletrehullet 

med tanke på drenering. Det må være tre meter klaring for at traktor skal komme inn og rydde snø. 

Lene skal kalle inn til møte med Coop og Fylkeskommunen, der snørydding vil være prioritet. Et 

moment i forhold til bussbua er at ungene uansett går på bussen på vestsiden av vegen nå når 

bussen kommer nordfra. PG tror det går greit å bruke steinheller så lenge de ikke stikker for mye 

opp. 

Søppelkasser Linnes og Bråtafallet- Trygve har fjernet søppelkasse ved Linnes. Ved Bråtafallet var det 

ingen søppelkasse ved selve fallet, men på parkeringa ved vegen. Trygve fjerner også denne. 

Hestesleder- Trygve har vært hos Roger og tatt bilder, og sendt mail til Glomdalsmuseet. Kanskje 

Hildegunn Dypflod kan være interessert i å ha sledene oppe på låven? Trygve tar kontakt. 

Halloween –fest på Lund 31.10. Line og Lene står for arrangementet, og spør om hjelp der det trengs. 

Ungene ønsker seg masse skumle ting og selvfølgelig godis. De har mange gode ideer. Styret i LGU-

ung vil konstitueres samtidig. 

Lene kaller inn til oppstartsmøte for Ljørdalsdaga mandag 22.11. 

TV aksjonen- Lene har ordnet med mannskap til de ulike rodene. Hun sender ut info med oppmøtetid 

til hver enkelt. Oppmøte på Lund kl 15.30. Stian kan eventuelt få sin bøsse på forhånd. Pernille 

henter bøsser i bygda. Trygve ordner med kaffe og utdeling av bøsser, samt kjører til bygda med 

bøssene etter at de er kommet inn. Bøssene bør være inne til kl 18. Frist for levering i bygda er kl 20. 

Julemarked- 11 er påmeldt. Lund tar seg av servering av julegrøt mellom kl 11 og 15. Pernille og 

Helge tar ansvaret fra LGU sin side under dagen. 

Nasjonalparken-Lene har snakket med Elisabeth om saken. Ettersom det foreløpig ikke er ansatt 

noen ny nasjonalparkforvalter bør vi avvente dette før vi eventuelt engasjerer oss. 

Det har ikke skjedd noe siden sist i forhold til rydding av Klubbhuset og Leetengslåven. Lene ,Helge og 

Pernille ordner med nettsalget og Kulør samtidig med rydding av klubbhuset. 

Lene tar kontakt med Trine vedrørende linken til Trysil.no 

 



 

Sakliste: 

Sak 1 Brev til Anne ang Støa Kanal. Lene orienterer om at det ikke har skjedd noe i saken siden sist. 

Sak2-Telefon fra Svein Kopperud. Lene har hatt telefonsamtale med Svein Kopperud vedr etablering 

av næringsbygg. Ga beskjed om at han gjerne kan jobbe videre med saken på eget initiativ. 

Sak 3-Mail fra John Stallvik. Lene har mottatt mail fra John Stallvik vedr hvorvidt grendeutvalget har 

Hollavegen på agendaen. Saken var nylig oppe i det forrige LGU styret, og det er ulike meninger i 

dalføret med tanke på hvilken veg man bør rette fokus på i forhold til påtrykk rettet mot 

kommune/fylke. Lene svarer John i forhold til dagens situasjon. Vi diskuterte samtidig hva vi skal 

gjøre videre med parkeringa på Holla. Hvor lenge skal LGU jobbe med dette? Utfordringen er å finne 

en løsning på finansiering av snøbrøyting på parkeringa ved gamle skytterbanen. Fylkeskommunen 

var positive under befaring i vår, og så ikke problemer med inn/utkjøring. Konklusjon er at vi gjør et 

siste forsøk ved at Helge kaller inn til et møte med berørte parter på Østby samt LSK, for å se om det 

er vilje til å finne en løsning.  

Neste møte: mandag 22.11 kl 18. Før oppstartsmøte i Ljørdalsdaga. 

Møtet slutt kl 19.45. 

Ref Trygve  


