
 

Side 1 av 3 
 

Referat fra møte mellom Øyer kommune og 

velforeninger for fritidsboliger i Øyer 

 

 

Dato: 24.03.2021 kl.19.00 – 20.00 

Sted: Nettmøte via Teams 

Til stede:   

Fra kommunen:  
Nisveta Tiro (varaordfører), Annikken Reitan Borgestrand, (kommunedirektør) Henning 
Holmbakken (næringsrådgiver), Anders Brabrand (kommunelege). 
 
Fra Alpinco: 
Jo Mork (smittevernsansvarlig) 
 

Fra velforeningene: 
30 velforeninger var invitert 
27 personer deltok (kan ha vært flere fra hver forening) 
 
Møteleder: Varaordfører Nisveta Tiro 
 

NB! Lillehammer kommune har innført forskrift om bruk av munnbind fra 

midnatt den 25. mars til den 11. april. Øyer kommune har dette som sak på 

kommunestyremøte torsdag kveld den 25. mars. Følg med på Øyer 

kommunes hjemmeside for detaljer. 

Agenda: 
 

• Innledning, ved varaordfører Nisveta Tiro 

• Koronasituasjonen i Øyer, ved kommunelege Anders Brabrand 
o Øyer kommune har hatt og har lite smitte og følger de nasjonale retningslinjene, 

men eventuelle lokale forskrifter blir vedtatt i kommunestyret den 25.03. Følg med 
på kommunens hjemmeside www.oyer.kommune.no  

• Hvordan kommunen har håndtert situasjonen, ved kommunedirektør Annikken Reitan 
Borgestrand 

o Kommunen jobber tett sammen med næringslivet for å håndtere situasjonen og 
stadig nye utfordringer, og har kontroll på situasjonen. Kommunen er tilgjengelig 
gjennom påsken dersom fritidsboligeierne har spørsmål eller ønsker kontakt med 
kommunen. 
 

• Alpinco v /Jo Mork 
o Alpinanlegget har hele vegen gjennomført tiltak for å tilfredsstille de til enhver tid 

gjeldende anbefalinger og forskrifter ifm Covid-19. Disse er oppdatert ihht de siste 

http://www.oyer.kommune.no/
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retningslinjer og alpinanlegget og de serveringsstedene som er åpne vil følge disse. 
Varmestuene vil være stengt. 

 

• Reiselivet i kommunen sliter og fikk nok et skudd for baugen tirsdag 23.03 med skjenkestopp. 
Vi oppfordrer dere som er i fritidsboligen i påsken til å handle lokalt, spesielt når dere kan få 
levert på døra. Disse leverer dagligvarer og takeaway på døra i påsken, disse blir publisert i 
flere kanaler. Hafjell kjører ut for flere av disse og leverer i hele kommunen.: 
 
Disse leverer takeaway på døra: 
i. Kokken Tor, www.kokkentor.no  

ii. Ilsetra, https://www.ilsetra.no/  

iii. Pellestova, https://pellestova.no/  

iv. Nermo Hotell, https://nermohotell.no/  

v. Lodgen, https://www.facebook.com/hafjelllodge/  

vi. Hafjell Pizza, https://www.hafjellpizza.no/  

vii. Cafe Toscana, https://cafetoscana.no/  

viii. Øyer Pizza, http://oyerpizza.no/  

Dagligvarer: 

ix. Gaia dagligvare, https://www.facebook.com/gaiadagligvarer  

x. Hafjell Vaktmesterkompani, http://hafjellvaktmesterk.no/  

xi. Hafjell Transport (dagligvarer bestilles hos Coop eller Kiwi), 

https://www.hafjelltransport.no/hjemkjoring  

xii. Spar Øyer, 

https://spar.no/nettbutikk/varer?fbclid=IwAR0m18_c1Xy6Gx7xe8yWwI0JyV5dvs2wsZE6

SbQ_F0IzHbWzNytHaxHtnUk  

xiii. CC Mat på Strandtorget, www.ccmat.no  

 

• Det er mulig å reise til og fra Øyer og innad i Øyer uten egen bil.: 

b. Transferbuss fra/til Lillehammer stasjon fra/til døra som korresponderer med enkelte 

avganger/ankomster tog, https://www.hafjell.no/bestill/transfer  

c. Dagbuss fra Hunderfossen Hotell via Hafjell Alpinanlegg til Pellestova, 

https://innlandstrafikk.no/regtopp/pdf/periode_A/502_502_Pellestova%20-

%20Hafjell%20-%20Hunderfossen_20-12-19_21-04-18__A.pdf  

d. Hafjellbussen med over 20 stoppesteder på begge sider av alpinanlegget, 

https://www.lillehammer.com/om-regionen/transport/Buss/bestillingsbuss-pa-

hafjell  

Kommentarer fra møtedeltagerne: 

 

Anette Mellbye 

Vi setter veldig pris på dialog. Enig i at det er viktig med informasjon om lokale butikker som 

leverer. Vi ønsker å støtte lokalt næringsliv. Fint å få det i dag så vi kan få det ut til medlemmene 

 

Tom Puntervoll-Pedersen: Gjelder utkjøring av mat og matvarer kun for Hafjell området eller hele 

kommunen? (Vi er nesten 200 hytter på Musdalseter...)  

Svar: Vi sjekke rom dette er gjennomførbart og legger det ut på kommunens hjemmeside. 

 

Amund Tangen: Ta med informasjon om lokale leverandører i en "velkommen til fjells og husk 

reglene i påsken" på sms?  

http://www.kokkentor.no/
https://www.ilsetra.no/
https://pellestova.no/
https://nermohotell.no/
https://www.facebook.com/hafjelllodge/
https://www.hafjellpizza.no/
https://cafetoscana.no/
http://oyerpizza.no/
https://www.facebook.com/gaiadagligvarer
http://hafjellvaktmesterk.no/
https://www.hafjelltransport.no/hjemkjoring
https://spar.no/nettbutikk/varer?fbclid=IwAR0m18_c1Xy6Gx7xe8yWwI0JyV5dvs2wsZE6SbQ_F0IzHbWzNytHaxHtnUk
https://spar.no/nettbutikk/varer?fbclid=IwAR0m18_c1Xy6Gx7xe8yWwI0JyV5dvs2wsZE6SbQ_F0IzHbWzNytHaxHtnUk
http://www.ccmat.no/
https://www.hafjell.no/bestill/transfer
https://innlandstrafikk.no/regtopp/pdf/periode_A/502_502_Pellestova%20-%20Hafjell%20-%20Hunderfossen_20-12-19_21-04-18__A.pdf
https://innlandstrafikk.no/regtopp/pdf/periode_A/502_502_Pellestova%20-%20Hafjell%20-%20Hunderfossen_20-12-19_21-04-18__A.pdf
https://www.lillehammer.com/om-regionen/transport/Buss/bestillingsbuss-pa-hafjell
https://www.lillehammer.com/om-regionen/transport/Buss/bestillingsbuss-pa-hafjell
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Svar: Det skal vi få til! 

 

Amund Tangen: I forhold til lokal test, hvordan bestiller man da en slik test?  

Svar: Du bestiller via et skjema på hjemmesiden vår eller Lillehammer kommune: 

https://www.helseboka.app/booking/clinic/5125  
 

Anette Mellbye: Veldig glad dere kommuniserer så klart at hytte eiere er velkomne til Øyer 

Svar: skulle bare mangle Anette. Dere er våre innbyggere.  

 

Ketil Asklien: Positivt med disse møtene, hvor det er både informasjon og dialog. Veldig bra! 

Hans Georg Helberg, Liesetra Velforening (gjest): Hva gjør kommunen for å løse striden med 

grunneier Kruke som sperrer skiløypen på Lieseter? 

Svar: Kommunen er i dialog med grunneier, og det blir et møte etter påske. Noe mer vet vi ikke 

foreløpig, men kommer tilbake med informasjon. 

 

Bjørn Heiseldal: Setter stor pris på Øyers holdning til oss hyttefolket. God påske fra Hafjell 

Fjelllandsbys velforening. 

 

Anette: Takk for transport fra tog (skyttelbuss).  

Svar: Følg presentasjonen av prosjektet SIRKULÆR MOBILITET I HAFJELL torsdag 25.03: 

https://aviaprod.no/direkte-nho-sirkular  

Vedr undergangen Ilsetra: Denne er et problem, full av snø eller vann. Det ble ingen god løsning. ØT 

kjører på begge sider, og velforeningene vedlikeholder på dugnad under. Bør løses bedre i fremtidige 

kulverter. 

Svar: Dette skal vi ta med planavdelingen 

Kulvert mot Vidsyn: Her er deg veg på utsiden som er en fare for alpinister. I følge Alpinco er denne 

stengt for skikjørere, men ifølge Hafjelltoppen velforening eksisterer det en avtale om denne.  

Svar: Vi må se på dette og ta det opp med Alpinco. 

I Lie-Hornsjøvegen er det stadig trafikkproblemer med biler som sperrer vegen. Hva skjer med ny 

veg? 

Svar: Det er planer om å gjøre vegen mindre bratt og det er dialog med grunneiere. Vi oppdaterer 

dere når det blir fremdrift i saken. 

Hvorfor bidrar ikke Alpinco til løypekjøring når dere markedsfører dem? 

Svar fra Alpinco: Alpinco bidrar til ØT til prepping av lysløypa på Mosetertoppen.  

Mange kjører i skiløypene i Nysetervegen fordi det ikke er opplyst på Google Maps at den er 

vinterstengt, her bør det skiltes. 

Svar: Skilting er på gang. 

 

Øyer, den 24.03.2021 

Henning Holmbakken 

Referent  

 

 

https://www.helseboka.app/booking/clinic/5125
https://aviaprod.no/direkte-nho-sirkular

