Referat fra møte med Oppdal Kommune 13.09.2019.
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Kirsti Welander
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Oppdal Hytteforum
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(OHF)
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Gangvei/sykkelvei Vognild – Gjevilvassveien: Denne traseen har OK jobbet lenge
med og i samarbeid med Vegvesenet. Det er de som skal bygge traseen. En del problemer
med riksvei 70, men de endelige planene er lovet ferdig i 2020 og oppstart i 2022.
Parkeringsplass der løypa til Egga (Furnes) starter: Her oppfordrer OK stedlig
hyttelag/veilag om at de søker OK om dette og har avklart at grunneier gir tillatelse til dette.
Gjevilvassdalen – info om utviklingen: Skiløyper, i august ble det tatt skjønn i
Gjevillvassdalen. 4.oktober 2019 blir det avgjort om skjønnet blir tatt til følge og vist det er
greit, blir det avsagt dom samme dato. Etter det har partene en måned til å anke. Det nye
kommunestyret blir satt 23.oktober og det er satt av nytt kommunemøte den 29. oktober,
hvor de skal ta stilling til saken/dommen. Vannstand, OHF oppfordrer kommunen til å ta en
interpellasjon og følge opp dette med møter med TrønderEnergi, hvor også OHF bør være
med.
Nye hyttetomtarealer: Kommunestyret har bestemt at det ikke skal legges ut nye arealer for
hyttebygging nå. De godkjente hyttearealene har fortsatt mellom 500 – 1000 ledige tomter.
Høye priser i OK – «nullregnskapene»: OK viser til en undersøkelse som er gjort for
trøndelagkommunene og der kom OK greit ut – midt på treet. Kommuneledelsen
understreker at reglene blir fulgt og dersom overskudd så blir dette satt på fond og skal
tilbakeføres til brukerne. Dette vil vi bl.a. merke på renovasjonen og slam/kloakktømming i
2020. Kommuneledelsen skal oversende resultatene og de nye takstene til OHF så snart de
er klare.
Skiløyper: Skiløypene blir som tidligere, spenning rundt Gjevilvassdalen. Skiløypeutvalget vil
prøve å innlemme Lønset/Storlidalen og Stølen/Vorra i stamløypenettet.
Eventuelt: Dette var siste møte med ordfører Welander, som har vært en meget god
samtalepartner for OHF og hun lovet å sende stafettpinnen videre til den nye ordførere.

