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Hei
Hadde tenkt å sende deg en epost, så da passet det fint som et svar på det du sendte ut.

Både bruk og noen ytre rammer har endret seg på Nordbygdsmorka, så kona og jeg har diskutert noen endringer.
Jeg gir noen innspill her, men tror det er lurt at vi tar en prat når du har fått lest dette og tenkt litt gjennom dette selv.

Sølvskottberget var opprinnelig utgangspunktet for stinettet, og infotavlen står inne på parkeringsplassen der. Jeg har
ikke vært der i år, men etter at Sølvskottberget ikke lenger har aktiv drift, har grinden inn på området vært lukket.
Ikke låst, så det er mulig å åpne og kjøre inn, men jeg opplever det litt usikkert om det er helt greit å gjøre lenger.
Antagelig opplever andre det samme.

De siste par årene har det ofte vært parkert biler ved bommen på skogsbilveien innover i området, både sommer som
vinter. Dette er både turgåere og syklister. Vi har tenkt på muligheten til å flytte parkeringen og infotavlen dit, og
inkludere skogsbilveinettet i skiltingen også. Det åpner nettverket mer for syklister og folk som er litt
bevegelseshemmet.

Rundturen "Nordbygdsmorka rundt" går om Veslestulen. Der er det de siste årene hogd en del, og vi gikk der for et
par uker siden. Stien er mer eller mindre gjengrodd over hogstfeltet, og bærer preg av lite bruk. Merkingen er pr nå
god nok til å finne fram, men det er krevende å opprettholde merking i et område der bruken i praksis ikke
opprettholder stien. Vi ser det som mest hensiktsmessig at den delen tas ut, og at rundturen "Nordbygdsmorka rundt"
tas ut av stinettet. Den delen er etter vårt syn også lite attraktiv, da terrenget ikke gir noen stor turopplevelse. Hvis
delen skal beholdes, ønsker vi at du finner noen andre enn oss til å vedlikeholde den.

Opprinnelig hadde vi en deling av ansvaret for skilt og merking. Kommunen skaffet skilt og maling for den delen
kommunen hadde, dvs opp til grensen mot fjellet. Kona og jeg skaffet skilt for den delen som ligger inne på fjellet. Jeg
ønsker en dialog med deg om kommunen kan ta ansvaret for skilt også for fjelldelen.

Jeg har tegnet et kart som jeg legger ved, der røde stier er eksisterende stier som kommunen har ansvar for, blå stier
er eksisterende stier som kona og jeg er ansvarlige for, og svarte stier er forslag til mulige utvidelser. Utvidelsene er
hovedsakelig langs vei, så vedlikeholds- og merkebehov er lite. Det gir imidlertid mye effekt i mulighet for rundturer
og tilgang for syklister.

En liten gladmelding til slutt. Mellom Hundberget og Smørkampen er det en bekk som vi har tenkt vi skulle bygge bro
over, men har ikke kommet så langt. Nå har noen på eget initiativ bygget bro der. Det er veldig gledelig at folk tar
slike initiativ, og samtidig viser det at stinettet er i bruk. Jeg legger ved bilde av brua. Noe å legge ut på
Facebooksiden for turstinettet?

Gi et pip når du har fått tenkt gjennom forslagene. Du kan gjerne ringe meg. Jeg har ferie denne uka, og burde være
noenlunde lett tilgjengelig.

Mvh
Oddvar Nordlund
Veltevegen 152



2636 Øyer
Telefon +47 905 92 132
Epost oddvar.nordlund@gmail.com

man. 9. aug. 2021 kl. 11:38 skrev Hilde Odden Rom <hilde.odden.rom@oyer.kommune.no>:

Hei!

 

Takk for alt arbeidet dere har lagt ned så langt i år! Turstinettet er populært og brukes hyppig av både innbyggere og
tilreisende.

 

Er det behov for ny turbok kan denne hentes på servicetorget eller jeg kan evt. sende den pr. post.

 

Er det behov for å hente ut materiell/ el.l. gi meg beskjed, så skal jeg sende en rekvisisjon til Gausdal landhandleri
slik at dere kan hente ut varer.

 

Ha en fortsatt god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Hilde Odden Rom

Aktivitetskoordinator

Øyer kommune

Tlf: 99 70 70 25

e-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no

 


