
 

Styremøte LGU onsdag 16.2 kl 19 

 

 

Møtet avholdt digitalt på Zoom. 

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

 

 

Sak 1 Bord og benker til utleie/lån. 

Vi har fått et spørsmål fra Ingrid Nylund, der hun lurer på eventuell pris for leie av bord og benker. Vi 

bestemmer at Lund kan låne dette vederlagsfritt. 

Sak 2 Ljørdalsprisen 

Ljørdalsprisen har de siste årene ( med unntak av sist år) blitt delt ut under Ljørdalsdaga. 

Hovedkomiteen for Ljørdalsdaga spør om denne prisen fortsatt skal deles ut, da de selv er i tvil. 

Mange sterke kandidater har allerede fått prisen.  Lene undersøker nærmere hva kriteriene var når 

prisen først ble etablert. Vi må avklare innen april om vi skal fortsette med Ljørdalsprisen. 

Sak 3 Møte med Fylkeskommunen om krysset. 

Lene orienterer om befaring og møte med Fylkeskommunen i forbindelse med arbeidet med krysset. 

Arne Skybak møtte fra Fylkeskommunen, og Roar Westgård fra Coop innlandet. De fikk se hvordan 

trafikken fungerer ( eller ikke fungerer) nå på vinteren, og Arne var klar på at noe må gjøres. Han 

støttet forslaget med steiner som avgrensning mot kjørebanen.  Han vil ta kontakt med Hedmark 

trafikk i forhold til flytting av buss-bua.  Veiviserskilt vil bli flyttet. Det vil bli handikap-parkering foran 

Coop, og kundeparkering på området mellom Coop og kirken. En landskapsarkitekt har vært og sett 

på planene, og støtter disse. Han ønsket også steiner ved Coop parkeringen. Disse kan gjerne være av 

Trysilsandstein, eller annen stein fra nærmiljøet. Han mente også at vi kan tenke lyng i stedet for 

gress. En eventuell hellelagt sti kan gjerne være av Trysilsandstein. Mot Nordmojordet kan det være 

elementer å balansere på. Fremdriftsplanen viser oppstart av fysisk utforming i uke 21, og ferdig i uke 

25. Spørsmål om hvor mye det vil koste å flytte buss-bua og oppslagstavla. Spørre Per Gjermund 

Doksrud om hvor steinene ved Hjørnet Cafe er skaffet. Dersom vi skal bruke Trysilsandstein vil det 

være naturlig og kontakte Trond Skåret. Lene kommer tilbake med mer info rundt kostnader. 

Det ble også tatt opp forholdet til parkering på Holla. Arne Skybak var opptatt av at dette skulle løses, 

og hadde vært i kontakt med kommunen om saken. Dette er først og fremst et 

trafikksikkerhetsproblem, og ikke et LGU «problem». Kommunen vil derfor overta ansvaret for å 

drive denne saken videre. Lene minner Arne om å holde saken varm, når hun mottar tjenestenotatet. 

Sak 4 LGU-ung 

LGU-ung har fått nytt styre med ny leder. Leder er Maria Særnmo. De har fått kr 50000,- fra LGU til 

fritt bruk. Det er mange gode ideer, og mye positivitet rundt LGU-ung. De ønsker å arrangere noe 

eget under Ljørdalsdaga, og også bruke skolen til arrangementer. 



Sak 5 Representant i Rådgivende utvalg for Fulufjellet nasjonalpark. 

Vi har mottatt skriv fra nasjonalparkstyret, der de ønsker en representant fra oss til et rådgivende 

utvalg. Trine blir vår representant i dette utvalget. Vi har også mottatt brev vedrørende en 

dagkonferanse den 25.3 mars. Lene gir nasjonalparkstyret tilbakemelding. 

Sak 6-Frivillighetens år. 

2022 er frivillighetens år. I den forbindelse har kommunen etablert en styringsgruppe, som skal se på 

hvordan dette kan feires. Vi har mottatt brev fra kommunen, der de inviterer til et planleggingsmøte 

i forbindelse med etablering av grendekvelder eller liknende. Møtet blir onsdag 23.2 kl 18. Ivar, samt 

eventuelt Pernille og Helge stiller for LGU. De tar med møtereferat tilbake til styret. 

Sak 7-Forbredelse til årsmøtet 

Frasigelse av verv innen 1.mars. Lene har sendt dokument til valgkomiteen ved Gry Lokholt om hvem 

som er på valg. Når det gjelder innkomne skriv vil Lene kontakte John Stallvik om han ønsker at hans 

brev vedrørende asfaltering over Holla skal være egen sak på årsmøtet. Enighet i styret om at dette 

er en såpass viktig sak at den bør frem på årsmøtet. Ivar vil derfor ta den opp som sak dersom John 

Stallvik ikke ønsker at hans brev skal være egen sak. Denne saken har vært oppe på årsmøtet før, 

uten at man kunne konkludere med en prioritert strekning. Hytteierforeninga i Ryskdalen er 

interessert i underskriftskampanje for forlengelse av asfaltveien. Pernille tar også opp om kjørevegen 

til skolen er en sak LGU bør ta tak i. Vi kommer frem til at skoleruta ikke er en årsmøtesak, men 

Pernille vil undersøke hva Elin Myrbråten har gjort rundt denne saken. Vi bør få nedskrevet hva som 

har skjedd og legge en plan for veien videre. 

Sak 8- Referat fra siste møte. 

Hjertestarter ligger snart på Lund sammen med en liste over hvem som har deltatt på kurs. Legges 

også etter hvert ut på facebook. 

Kanalen: Lene er vår representant i styret for stiftelsen. Ny produsent er på plass. Støa grendelag 

kommer med ny representant. Det blir noen rokeringer i styret. Det blir uansett spel til høsten! 

Kirkesaken: Ivar informerer rundt møtet med presse og pårørende, samt møtet med kirken i 

etterkant. Det kom frem at det ikke finnes restriksjoner på bruk av musikk, lys eller farge på kiste. Det 

er restriksjoner på levende lys, men i forhold til Ljørdalen kirke er det mer plasseringen som er 

problemet. Der er det lov med en lysestake ved globen. Det vil bli gjort en ny vurdering av hva som er 

brannmessig forsvarlig. Kirken lover at den vil ha en dialog med Ljørdalen menighetsråd. Kirken vil se 

på tiden det tar før presten tar kontakt med pårørende. Sissel ble kontaktet av presten i etterkant av 

møtet med pressen. Ivar føler at vi har kommet et steg videre etter disse møtene, og vil fortsette 

med denne saken når noe nytt dukker opp. 

Jule og nyttårtreff: Blir bestemt at vi har en sosial middag lørdag 19. mars i Løa. Årsmelding signeres 

da. 

Høyttaler: Helge informerer om at den høyttaleren vi hadde sett oss ut ikke er på lager. Vi kan 

bestille et annet sted til en litt høyere pris. Styret går inn for dette . 

Stigruppa: Trygve informerer om at det er sendt søknad til nasjonalparkstyret om etablering av to 

nye stier inn i nasjonalparken. Trygve følger opp ønsket om infotavler, og hvordan disse skal 

utformes. Ønske om de utformes i samme stil som nye «velkommen til Ljørdalen» skilt. 

 



Eventuelt 

Trine har mottatt et ønske om at LGU sørger for en digitalisering av Ljørdalsfilmen. Ivar har utstyr på 

jobben til dette arbeidet. Vi må undersøke mer rundt rettigheter. 

Vederlag til styret. Lene kontakter Tormod om dette. Det står i vedtektene hva den enkelte skal ha. 

Pernille ordner blomst til Trine på årsmøtet. Når det gjelder bevertning spør Lene Grete om kake. I 

tillegg kjøper vi inn brus og kaffe. 

 

Møtet slutt 20.50 

Ref Trygve 

 

 


