Fra: Styret i Oppdal Hytteforening (styret@oppdalhytteforening.no)
Sendt: 25.01.2022 09:30:36
Til: Postmottak Oppdal Kommune
Kopi: OPP Redaksjonen
Emne: FW: Mistillit til KMT og kommunedirektøren
Vedlegg: Spørsmål-til-planprogrammet-for-Gjevilvassdalen.docx
Viser til mailen under som må på postlista.
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En organisasjon for fritidsinnbyggere og hytteforeninger i Oppdal.
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Fra: Styret i Oppdal Hytteforening <styret@oppdalhytteforening.no>
Dato: mandag 24. januar 2022 kl. 23:21
Til: "odd.arne.hoel@oppdal.com" <odd.arne.hoel@oppdal.com>, "olav.skjotskift@oppdal.com"
<olav.skjotskift@oppdal.com>, "kari.toftaker@oppdal.com" <kari.toftaker@oppdal.com>,
"arne.braut@oppdal.com" <arne.braut@oppdal.com>, "ingrid.nerhoel@oppdal.com"
<ingrid.nerhoel@oppdal.com>, "john@jovo.no" <john@jovo.no>, "jt@oppdal.com" <jt@oppdal.com>,
"ohr@sp.no" <ohr@sp.no>, "alfmortenolsen@gmail.com" <alfmortenolsen@gmail.com>,
"else.morken@oppdal.com" <else.morken@oppdal.com>, "ingda@trondelagfylke.no"
<ingda@trondelagfylke.no>, "omellems@gmail.com" <omellems@gmail.com>, "ketil.jacobsen@icloud.com"
<ketil.jacobsen@icloud.com>, "geir.espnes@oppdal.kommune.no" <geir.espnes@oppdal.kommune.no>
Kopi: "olebjorn.moen@oppdal.kommune.no" <olebjorn.moen@oppdal.kommune.no>,
"arne.braut@oppdal.com" <arne.braut@oppdal.com>, "mari.h.o@hotmail.com" <mari.h.o@hotmail.com>,
"lmhelmersen@gmail.com" <lmhelmersen@gmail.com>, "iver.vammervold95@gmail.com"
<iver.vammervold95@gmail.com>, "rune.myrhaug@oppdal.com" <rune.myrhaug@oppdal.com>,
"eli.dahle@oppdal.com" <eli.dahle@oppdal.com>
Emne: Mistillit til KMT og kommunedirektøren
Hei!
Viser til intervjuet med Tore Aasheim i Opp i dag. Det vil være mistillit til både utvalget hans, KMT og
kommunedirektøren å gå for noe annet enn å avvise saken om bruk av friluftslovens paragraf 35 utenfor
stamløypenettet i de to søknadene det er snakk om.
Det viser seg at Oppdal Hytteforening har rett i bekymringen vår om at planprosessen ikke ser ut til å bli en

ryddig, rettferdig og demokratisk prosess.
Oppdal Hytteforening deltar / hører på kommunestyremøtet. Hytteforeningen har jo et klart mandat fra
foreningens medlemmer om å arbeide for løype på vei.
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Fra: Styret i Oppdal Hytteforening <styret@oppdalhytteforening.no>
Dato: tirsdag 18. januar 2022 kl. 15:53
Til: "post@oppdal.kommune.no" <post@oppdal.kommune.no>, "elisabeth.hals@oppdal.kommune.no"
<elisabeth.hals@oppdal.kommune.no>, "ohr@sp.no" <ohr@sp.no>, "odd.arne.hoel@oppdal.com"

<odd.arne.hoel@oppdal.com>, "olav.skjotskift@oppdal.com" <olav.skjotskift@oppdal.com>,
"kari.toftaker@oppdal.com" <kari.toftaker@oppdal.com>, "arne.braut@oppdal.com"
<arne.braut@oppdal.com>, "ingrid.nerhoel@oppdal.com" <ingrid.nerhoel@oppdal.com>,
"ingrid@oppdalsuka.org" <ingrid@oppdalsuka.org>, "john@jovo.no" <john@jovo.no>, "jt@oppdal.com"
<jt@oppdal.com>, "eirin_heggvold@hotmail.com" <eirin_heggvold@hotmail.com>, "tor.snove@oppdal.com"
<tor.snove@oppdal.com>, "rune.myrhaug@oppdal.com" <rune.myrhaug@oppdal.com>,
"magni.overaas@oppdal.com" <magni.overaas@oppdal.com>, "gyda@oppdal.com" <gyda@oppdal.com>,
"ingrid.husdal.doerum@gmail.com" <ingrid.husdal.doerum@gmail.com>, "ingda@trondelagfylke.no"
<ingda@trondelagfylke.no>, "omellems@gmail.com" <omellems@gmail.com>, "ketil.jacobsen@icloud.com"
<ketil.jacobsen@icloud.com>, "alfmortenolsen@gmail.com" <alfmortenolsen@gmail.com>,
"else.morken@oppdal.com" <else.morken@oppdal.com>, "mari‐rn@online.no" <mari‐rn@online.no>,
"tor.olav.naalsund@gmail.com" <tor.olav.naalsund@gmail.com>, "ingvild.vikan@oppdal.com"
<ingvild.vikan@oppdal.com>, Geir Arild Espnes <geir.espnes@oppdal.kommune.no>
Kopi: "olebjorn.moen@oppdal.kommune.no" <olebjorn.moen@oppdal.kommune.no>
Emne: Spørsmål til planprogrammet for regulering av skiløyper i Gjevilvassdalen
Til den politiske ledelsen i Oppdal kommune
Oppdal Hytteforening har gjennom sitt årsmøtevedtak i 2021 fått et tydelig mandat fra våre medlemmer om å
arbeide med å få tilbake skiløypa på Gjevilvassvegene. Etter årsmøtevedtaket har det vært en betydelig økning i
vår medlemsmasse.
Vi har tatt initiativ til Samarbeidsprosjektet for skiløypa på Gjevilvassvegene! der fritidsinnbyggere, grunneiere og
fastboende står sammen i kampen for å redde en unik sæterdal. Visjonen til prosjektet er «Vi vil bevare
Gjevilvassdalen som en unik sæterdal, med skiløype på veien og bilfritt vintermiljø».
OHF er bekymret for at planprosessen ikke blir en ryddig, rettferdig og demokratisk prosess. Vi har erfart at
politiske vedtak ikke blir etterlevd i denne saken, og har mistet tilliten til at ALLE representantene vil respektere
og følge de vedtakene som er besluttet.
Vennligst les vedlagte brev som vi ber ordfører, gruppeledere og alle kommunestyrerepresentanter besvare og
sende til styret@oppdalhytteforening.no innen 14. dager.
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