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Jeg viser til hyggelig prat med Helge Haugan om den enorme utbyggingen på fjellet der jeg syns de kommersielle
interessene er i ferd med å ta overhånd. Takker for tilsendte epostadresser til Bente Moringen, Knut Arne
Hpyesveen og Anita Lerfald Vedum også.
 
Da vi bygde hytte på Lunnstaden for ca 10 år siden var vi i kontakt med kommunen som forsikret oss om at det ikke
ville komme flere hytter mellom Lunnstaden og Ilsetra da dette var LNFR område. Det aktuelle området er mye
brukt til rekreasjon med vintre med mye snø og på sommeren er det aktivt dyreliv i ura med rype, røyskatt og hare.
Sauen bruker også dette området til beiting.
 
Det går flere tilførselsløyper for alpint og langrenn gjennom området og på vinteren er dette eneste løypenett for
å komme til og fra fjellet. På sommerstid blir det syklet og gått tur her, men nå er denne muligheten redusert på
grunn av utbygging nedenfor Ilsetra. Her regulerte man til tomter og man «glemte» at det gikk stier gjennom
området. Dette har blan annet medført at man på sommerstid må ut på veien for å komme til Pellestova på sykkel.
 
I denne runden håper jeg det er tenkt på planløse kryssinger der bilene går i kulverter eller skibroer som ikke er
for bratte slik at alle løypene forblir uendret.
 
Jeg skjønner ikke hvorfor kommunene sier ja til omregulering av et LNFR ‐ område som dette ovenfor tregrensen.
Det er også et paradoks at man bygger igjen beite‐  og friluftsområder og samtidig gir bøter til hytteeiere som
setter opp strømgjerder.
 
Videre lurer jeg på om kommunene har gjort en vurdering av behov for gang‐ og sykkelvei langs Hundsetervegen,
der det de siste årene har blitt markert mer trafikk? Det er bare et tidsspørmål før det vil skje en ulykke med
personskade her. 
Er det vurdert om det er nok vannforsyning? Trykket hos oss har allerede blitt redusert etter utbygging i området
de siste årene.
 
Man kan lese i GD om «vill vest» i utbyggingen på Sjusjøen, men er det bedre i Øyer?
 

Buchardt bygger leiligheter rundt Ilsetra med uteleieklausuler som i følge mediene ikke tåler dagens lys så
rådmannen må slutte.
Det bygges ut på Gaiastova uten at ny vei er på plass eller at eksisterende er utvidet.
Det diskuteres nye kafe mot Hafjelltoppen. For å få til dette må en av de meste brukte løypene flyttes og
det etableres vei mot en av de høyeste toppene i området. Det aktuelle området er også veldig populært
for frikjøring, dette vil bli redusert med ny vei.
Er man fornøyd med det visuelle utseende av hytteområde på Mosetretoppen?

   
På Sørbygdvegen, Hundersætertervegen og Lunnstadmyrvegen er det flere utforkjøringer hver helg. Mye av dette
har med for mye biler på for dårlige veier å gjøre.
 
Det er nærliggende å tenke at Øyer kommune er mest opptatt av å tilfredsstille utbyggere fremfor å stoppe opp og
tenke på hvorfor denne perlen er så populær. Penger i kommunekassen virker å være viktigere enn folks trivsel og
utviklingen er trist å se for oss som har vært i området det siste tiåret.

Imøteser en tilbakemelding på denne henvendelsen og vet at jeg snakker for mange familier i området.
 
 
Med vennlig hilsen



Jack Skallerud Bråthen
Mobil +47 909 14 000 
Epost jsb@citius.as
Hoslejordet 6
1362
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Hei!
Vedlagt følger kontaktinformasjon i hht samtale:
Byggesak:
knut.arne.hpyesveen@oyer.kommune.no
Tlf 61101038
 
Plan/fagleder:
bente.moringen@oyer.kommune.no
Tlf: 61101053
 
Plan/saksbehandler Ilseterura:
anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no
Tlf: 61101059
 
 
Med vennlig hilsen
 
Helge Haugan
Arealplanlegger
 
Øyer kommune
Kongsvegen 325 – Tingberg, 2636 Øyer
tlf: +47 61101046
e‐post: helge.haugan@oyer.kommune.no
 
 


