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Scott Schonhowd usikker på Vea-plan

Fulle menn kranglet på Rondablikk

LILLEHAMMER: I januar brant
leilighetsbygget til Scott
Schonhowd fra Gjøvik ned på
Vea i Moelv. Foreløpig er det
uklart hva som skjer framover.
Til GD forteller Gjøvik-mannen at
han ikke eier tomta, men eide huset
som brant ned. Derfor er det foreløpig usikkert hva som skjer videre på
tomta hvor én person omkom i
starten av januar.

LILLEHAMMER: To menn ble
innbragt til arresten av politiet i
Gudbrandsdalen etter å ha
bråket med en tredjeperson
natt til onsdag.
– To berusede personer innbrakt fra
Rondablikk etter krangel. Innsatt
drukkenskapsarresten, skrev
politiet i Gudbrandsdalen på sin
Twitter-konto rundt klokka fire natt
til onsdag.

– Jeg har noen planer om å
bygge opp igjen, men det er en
veldig tidlig fase ennå, forteller han
til GD.
Han forteller at tomta har vært
et trist skue og at han derfor ikke
har brukt mye tid på området.
– Det er ingenting der lenger.
Det er bare noen rester som ligger
igjen, sier han, og legger til at de i
løpet av kort tid vil legge nye planer.

NYTT?: Det bygges trolig nytt
på Vea i Moelv.

De to mennene skal ha vært i
klammeri med en tredjeperson,
som ifølge politiet har vært arbeidsgiveren til de to. Uoverenstemmelsene var ikke dramatiske, og ingen
av de involverte ble påført skader
av noe slag.
Politiet opplyser videre til GD at
de to slipper ut av arresten så fort
de har sovet av seg rusen utpå
formiddagen.

Satsing på skolene vil
gi nye arbeidsplasser
– Sats på skolene og
de andre fortrinn vi
har. På den måten vil
nyvalgte kommunestyremedlemmer i
Dovre og Lesja skape
nye arbeidsplasser.
Av Vidar Heitkøtter
vidar.heitkoetter@gd.no
Mobil 911 63 733

DOVRE: – Hjerleid på Dovre,
Fjellskolen på Dombås, Heimevernets skole- og kompetansesenter
er institusjoner med stort potensial, mener Geir Arne Hageland
(Sp) på Dovre.
Kompetansemiljø
Med bakgrunn som IT-konsulent
og gründer, har den landskjente
foredragsholderen «uten grenser»
etablert seg i hjembygda Ilka på
Dovre. I fjor høst ble han valgt inn
i kommunestyret, og da de folkevalgte på siste møtet ble utfordret
til å lansere ideer til nye arbeidsplasser, var han i sitt rette element.
Funkibator Geir Arne mener
norddalsbygdene i fellesskap har
mye å vinne på en sterkere satsing
på det verdifulle kompetansemiljøet rundt skolestedene.
– Vi kan øke elevgrunnlaget ut
over dem som allerede er bosatt i
distriktet. Bosetting av flyktninger,
og etablering av asylmottak har
resultert i mange nye arbeidsplasser.
Reiselivet i positiv utvikling
Da Hageland presenterte resultatet av gruppearbeidet på kommunestyremøtet, framhevet han de

store utmarksressursene som kan
utnyttes enda sterkere av både
reiselivet og forvaltningen. Villreinsenteret med sine lokaler på
Hjerkinn er godt egnet for å samle
et større kompetansemiljø.
– Hjerleids store muligheter må
synliggjøres for flere. Miljøet må
styrkes før ildsjelene som har bygd
det opp sliter seg ut, sier Hageland.
Hans gruppe mener reiselivet
er inne i en god utvikling. Nasjonalparkriket begynner å få betalt
for en langsiktig innsats i markedsføringen.
– Vi har fortsatt potensial i å
vise fram våre naturområder. Men
da må vi tørre å tenke mot betalbare nisjer, sier han.
Levende landbruk
– For reiselivet er et levende landbruk viktig. Bitedyrene må være
synlige ute. Kulturlandskapet må
være pent. Kortreist mat og gode
historier koblet mot produksjonen
er noe vi må jobbe mot.
– Vi må slutte å se hver næring
alene. Vi må selge for hverandre.
Det gir oss stolthet og økonomisk
utvikling.
– Kommunene og regionen må
skape arenaer for nyetablerere og
de som er etablerte fra før. Fagforum og kontorfellesskap er viktig.
Støtt opp om nye ideer. Gjerne de
litt mer «gærne». Noen av de ville
ideene kan være en suksess. Da må
vi også være rause for at det går an
å feile. De beste gründerne har
ofte falt flere ganger. De fleste har
genuine intensjoner, og da er det
ikke så farlig å gjøre feil, mener
Geir Arne Hageland, som selv er
gründer og politiker midt i kommunereformarbeidet.

Vi kan øke elevgrunnlaget og
skape nye arbeidsplasser
Geir Arne Hageland, kommunestyremedlem i Dovre
NYE IDEER: Geir Arne Hageland, Dovre, foredragsholder, gründer og kommunestyremedlem med
forslag om nye arbeidsplasser i Dovre og Lesja.
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