Forsvarsbygg klager på
vedtaket i planutvalget som
gir familien Skogmo
anledning til fradele tomt til
nytt bolighus fra egen
eiendom. Planutvalget
mener støyen nå er liten.

Skogmo ligger fortsatt i
rød støysone fra skytebanen på Jørstadmoen,
minner Forsvaret om.

Rød sone

Det skulle være et
alkoholfritt lunsjarrangement for 100 personer
18. mars. Men Hvelvet
restaurant fikk nei til
serveringsbevilling.
Etter konkursen har de nye
driverne av Hvelvet
Restaurant AS til behandling i kommunen søknad
om serverings- og skjenkebevilling. Imidlertid er ikke
søknaden behandlet, da
uttalelser og bevis for
bestått etablererprøve for
daglig leder foreløpig ikke
er sendt til kommunen.
Det er ikke lovgrunnlag
for å innvilge serveringsbevilling for en enkelt
anledning, og dermed ble
det avslag for 18. mars.

Ikke servering

Både beboere og
bedrifter i Lillehammer
får nå en påminnelse om
å utbedre private
vannledninger.
På Lillehammer camping
får de en purring på et
pålegg som tidligere er gitt
om å utbedre det som
ifølge kommunens
driftsmannskaper er en stor
vannlekkasje. Kommunen
ber om at arbeidet med
utbedring blir utført så
snart som mulig.
For to eiendommer i
Thorvald Erichsensvei og
Roterudveien har det også
gått ut pålegg om utbedring, og en påminnelse om
at vannlekkasje kan gi
skader som utgraving eller
oversvømmelse.

– Pass opp for
vannlekkasje

VIL SLIPPE DETTE:
– Pass på vannledningen.

LILLEHAMMER: – Det er surt.
Men vi blir fort varme bare vi
begynner å gå, sier Geir Arne
Hageland, Tor Olav Bjørbakk
Steinsvoll og Jan Hageland der de
gjør seg klare til første etappe på
turen. Den startet mandag morgen,
i 14 sekundmeter motvind, på
Nordseter.
I den strie vinden regnet følget
med at det ble en lang dag før de
var vel framme på Djupslia, hvor
første overnatting er planlagt.
Geir Arne Hageland skal pigge
de 200 kilometerne på langrenn-

karen.bleken@gd.no
Mobil 970 65 917

Av Karen Bleken

Allerede første dag på
ekspedisjonen hjem til
Dovre, fikk Geir Arne
Hageland bruk for alt
han har av vilje og tæl.
Det var stri nordavind
da følget på tre startet fra Nordseter
mandag formiddag.

kjelke, mens hans to turkamerater
drar pulker med proviant og nødvendig utstyr.
Hageland har kalt turen «Fra
hjem til hjem. På ski, uten bein».
Han vokste opp på Dovre og har
bodd i Lillehammer siden 1996. Nå
vil han knytte en linje mellom stedene med en ekspedisjon som også
markerer at det er 200 år siden
Grunnloven ble laget.
– Det er et poeng å gå nordover,
for å markere 200 år med egen
grunnlov med et turfølge som er
«enig og tro til Dovre faller», sier
den alltid optimistiske friluftsmannen. Han har også en tanke på lur
om å slå et slag for å kapre Snøhetta som Norges nasjonalfjell.
Turen til Dovre er planlagt i ni
etapper, og flere vil slutte seg til
undervegs.
– Jeg gleder meg. Dette er et fint
avbrekk fra hverdagen, og det er
kjekt å være på tur med en som er
så positiv som Geir Arne. Jeg blir
imponert over hans vilje og tæl, sier
Tor Olav Bjørbakk Steinsvoll. Han
har tidligere har vært med Hageland på tre turer, sist i fjor over fjellet til Beitostølen for markere
Ridderrennets 50 år.

GUTTA PÅ TUR: Lite trivelige værforhold første dag.

ALT KLART: Ni dager på skikjelken i vente.

Start i stri motvind
på kjelke mot Dovre

FØRSTE ETAPPE: Geir Arne Hageland startet sammen med Jan Hageland og Tor Olav Bjørbakk Steinsvoll fra Nordseter.
Alle foto Torbjørn Olsen
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