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__________________________________

LEDER,N
__________________________________

Apropos smågodt. Vårt eldste barnebarn Leo på 2 ½ år 
forlanger å få ”småtteri”, som er hans betegnelse for smågodt 
eller godteri. Han vet hvor mormor oppbevarer godsakene og 
han er en kløpper i bruk av hjelpemidler for å komme seg opp 
dit. Det var vel et fint eksempel på smånytt? For øvrig vil jeg 
slutte meg til et utsagn fra en viss Harald: Å være besteforeldre 
er helt konge! 

Det har blitt mars, med influensa og tendenser til vår i luften. 
Ikke før har vi lagt Sapporo bak oss, så kan vi glede oss til nye 
sporstbegivenheter på den hjemlige arena. Først kommer 
Holmenkollen og så det poulære påskeskirennet i Myklekollen. 
For Myklebysetra Vel er påskeskirennet viktigere enn 
Holmenkollen. Som mange vet, eksisterte både påskeskirenn og 
sommerfest med bingo og dans på setra lenge før Vel’et ble 
stiftet. Det var først under premieutdelingen i påsken 1971 at 
tanken om å stifte en Velforening ble unnfanget. Stiftelsesmøtet 
ble holdt i Syra i juli samme år.

PÅ RETT SPOR
Vi har et radioprogram i 
Østfold som heter Smånytt, -
et program for døm ente ailt
for store nyhetæne.  Når jeg 
nevner dette, er det fordi jeg 
mener Budstikka fortjener litt 
mer krydder fra flere kanter. 
Jeg tror redaktør Roar ville 
sette pris på flere bidrag, litt 
smånytt eller smågodt. Tre 
utgivelser i året burde vi klare 
å fylle med stoff, så herved er 
utfordringen gitt.

 

 

I over 35 år har mange ildsjeler stått på i Vel’et og bidratt til at 
nye og gamle seterbeboere kan oppleve et fellesskap. I dag er 
Myklebysetra Vel en livskraftig organisasjon med stor 
oppslutning blant medlemmene. Jeg tror dette betyr mye for 
mange. Visste dere forresten at Ingolf var leder for Vel’et fra 
starten og i 16 år! Og fortsatt er han en av de mange som stiller 
opp og som sjelden bruker ordet ”nei”. 

Etter at Hemmeldalen og Svartåsfjellet naturreservater ble 
opprettet er det innført visse restriksjoner i våre turområder, bl.a
gjelder dette motorisert ferdsel. Vel’et har søkt om tillatelse til 
oppkjøring av skiløyper og i brev fra Fylkesmannen i Hedmark,   
miljøvernavdelingen i februar i år, har Myklebysetra Vel med 
John Olavsen og Ingolf Grinaker som skuterførere fått 
dispensasjon til kjøre opp våre faste løyper – rundt Skarven og 
til Rognsjøen. Løypa til Myklebysjøen er ikke nevnt og det er vel 
fordi løypa går i et område som ikke omfattes av verneplanen. 

Så – det ligger godt til rette for fine skiturer for kommende påske 
og sannsynligvis mange påsker framover. Ikke nok med det. 
Myklebysetra Vel fikk i februar i år positivt svar fra Stor-Elvdal 
kommune på søknad om tilskudd til oppkjøring av skiløyper. Av 
kommunens pott på kr 100 000,- for 2007 har vi fått tildelt kr 
8 000,-. Som vel de fleste vet, har Vel’et avtale med Ingolf og 
John om løypekjøring og det er de som på vegne av Velet 
innehar løyve til skuterkjøring fra setra. Så nå er det bare å frese 
i vei, gutter!

Riktig så stor suksess har vi ikke hatt med Statens vegvesen. Vi 
har fått avslag på søknad om oppsetting av trafikkspeil i krysset 
der seterveien går inn på riksvei 3. Saken ble tatt opp på
årsmøtet i 2006 og søknad ble sendt. Veivesenet har likevel 
lovet å se om det er andre tiltak som kan gjøres for å bedre 
sikten og dermed sikkerheten i krysset. 
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TILRETTELEGGING AV TURSTIER
__________________________________

Myklebysetra Vel 
v/styreleder Svenn Broch 
Aasmund O. Vinjesvei 5 
1511 Moss 
Tlf:  69 27 19 60 privat 
 23 31 68 25 arbeid 

 
 
 
Stor-Elvdal kommune 
Service og kultur 
Postboks 85 
2481 Koppang 
 
        Moss 20. desember 2006 
 
TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER 
 
Vi viser til kommunens brev av 16.09.2005 til Mykleby Sanitetsforening med invitasjon til å bidra med 
tilrettelegging og merking av turstier Stor-Elvdal. Brevet er videresendt til Myklebysetra Vel i brev 
datert 10.10.2005. Jeg viser også til telefonsamtale med Janne Mellum i sakens anledning. 
 
Styret i Myklebysetra Vel har behandlet saken og vi ønsker å bidra i dette arbeidet. De turstiene som 
er mest aktuelle for oss å bidra til vil være: 

 
Myklebyseterveien – Rognvola 
Myklebysetra – Myklebyskarven 
Myklebysetra – Rognsjøen 
Myklebyseterveien – Rasta (Rastveien) 

 
De tre første stiene er vel de som er mest i bruk og som i stor grad er tydelige i terrenget. Stien til 
Rognsjøen trenger noe bedre merking ut fra Myklebysetra. Alle stiene burde kunne merkes slik dette 
er anvist av kommunen. 
 
Styret har valgt i første omgang å konsentrere arbeidet om Rastvegen. Stien som i tidligere tider ble 
mye brukt av folk og fe fra Rasta til setra, er i ferd med å gro igjen og bli borte mange steder. Det er 
bygget skogsbilveier i området som også gjør det vanskelig å finne vegen enkelte steder. Etter hvert 
er det også færre og færre som har nødvendig kjennskap til traseen.  
 
To av våre medlemmer, Ingmar og Erik Eng har i sommer gått opp traseen og foretatt en foreløpig 
merking med plastbånd. De opplyser at de har funnet igjen det meste av vegen, men det er noen 
”huller”. Vi har planer om å fortsette arbeidet og prøve å samle seterfolk til ryddedugnad på vegen og 
deretter merking. Ingmar og Erik opplyser at det flere steder har vokst opp store trær i vegen og disse 
bør felles. Vi regner med at dette må avklares med grunneier. Spørsmålet er om kommunen vil 
avklare dette med grunneier eller om vi skal gjøre det. Vi har foreløpig bare hatt noen mindre utlegg til 
merkebånd og regner ellers med å ta nærmere kontakt med kommunen vedrørende maling, skilting 
m.v. 
 
Vi håper dette er i tråd med det kommunen har tenkt seg og tar gjerne imot en tilbakemelding på det. 
 
Med Hilsen 
Myklebysetra Vel 
 
 
Svenn Broch 
Styreleder 
 
Kopi:  Ragnhild Tremoen 

Ingmar Eng  
 

Vi er mange som mener at setra vår er ei messe verd. Og 
messe skal det bli – setermesse. I januar i år kom det brev med 
”en bønn” fra Evenstad menighetsutvalg ved Ragnhild Tremoen
om Vel’et vil bidra til å gjennomføre ei setermesse på
Myklebysetra til sommeren. Det har vårt styre sagt ja til og 
utnevnt Leif Erling som koordinator. Vi tar oss av det praktiske
og sogneprest Åge Hval skal ta seg av det åndelige. Leif Erling 
har lurt på om han fikk oppgaven fordi han var den mest 
”gudfryktige” i styret. Det skal være forsiktig med å si noe om. 
Grunnen er nok heller at han representerer en god forbindelse 
mellom setermiljøet og miljøet i bygda. Det er et forhold må vi 
også ta vare på.  

Men først er det påske – vi treffes i løypa!
Svenn
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MYKLEBYSETRA VEL

PÅSKESKIRENNET
DUGNAD LANGFREDAG 6/4

I SKIBAKKEN MYKLEKOLLEN KL 17:00

Skirennet går av stabelen Påskelørdagen, men det må til en del 
forberedelse på fredag ettermiddag, bakken må i verste fall 
beintråkkes. Arrangementskomiteen og styret har møteplikt.
Det er med håp at andre også, og flest mulig kan stille opp!

Ta med skuffe og rive!        

SOMMERARRANGEMENTET
SETRAS DAG OG 

SETERFESTEN 2007
BLIR DEN
21. JULI

Sett av dagen og kvelden!

BUDSTIKKA JUBILERER I NY 
”LOOK”!

Det er i år 10 år siden første utgaven av Budstikka ble sendt ut 
til medlemmene. Førsteutgaven i 1997 var et brettet A4 ark, og 
redaksjonen mangler dette eksemplaret – så hvis noen har et 
liggende (og gjerne flere utgaver fra de første årene) så vil vi 
gjerne få de tilsendt og ta en kopi.
Nr 1 i 2007 har vi gitt en ny stil – litt mer moderne og 
forhåpentligvis gir den fortsatt leserne en god ”seter-
fornemmelse”. Red.
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ANNONSE 
__________________________________

MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________

MELDING FRA VALGKOMITEEN

Årsmøtet i Myklebysetra Vel 2007

Valg av representanter til styre, arrangementskomite mv
Også i år ønsker valgkomiteen noe tid på seg i sitt arbeid. 

Frasigelse av verv eller forslag til representanter til tillitsverv, må
derfor være innkommet til valgkomiteen seinest innen 1. juni 
2007. De av dere som har verv/funksjon som står på valg i 2007 
– men ikke melder fra om eventuell frasigelse innen nevnte frist 
– må regne med å bli foreslått for en ny periode. 

Valglisten for 2006/2007 står i Budstikka nr 3-2006.
Når dette er sagt, vet vi likevel at det blir ”ledige” plasser/verv 
både i styre og arrangementskomite. Det er derfor å håpe at de 
av dere som brenner etter ”å ta et tak” for Myklebysetra Vel, tar 
kontakt med valgkomiteen like godt først som sist!! 

Valgene skjer på årsmøtet fredag 20.juli 2007.

Med hilsen fra valgkomiteen:
Åge Børresen, Johan Castbergs vei 30, 0673 Oslo. Tlf. 22 32 37 
89. E-mail: aborr@online.no (Er bortreist i periodene 17.3.-7.4. 
og 16.-23.5.2007)

Finn Arnesen, Mykleby, 2480 Koppang. Tlf 62 46 30 75

Randi Eggen, Hengsleveien 39, 3515 Hønefoss. Tlf. 32 12 02 
79. E-mail: randiegg@online.no
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MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________

BOKPROSJEKTET MYKLEBYSETRAS 
HISTORIE

Statusrapport fra arbeidsgruppa

Vi viser til tidligere rapporter, seinest i Budstikkas julenummer 
2006. Vi retter en takk til de av dere som siden den gang har 
sendt oss diverse opplysninger. Mens denne rapporten skrives, 
lørdag 3.mars 2007, har vi innhentet/mottatt kortere og lengre 
opplysninger om til sammen 75 hytter og 23 setrer. Selv om det 
for flere av seterbrukene gjenstår å samle mange fakta og 
opplysninger, kan vi si at vi for hytter og setrer nå kommet opp i 
en ”svarprosent” på 75.  Målet vårt var å nå 80 % til Påske! 
Arbeidet går altså fremover, om enn noe sakte. 

I løpet av 2005/2006 har arbeidsgruppa brukt til sammen ca. 
1.100 timer på skriving, møter, reise til møter, besøk, studier av 
gamle papirer, bøker, skjøter, osv.  Vi unnlater likevel ikke å
nevne at vi har brukt mye tid på å purre mange av dere både en, 
to og flere ganger! Dette i tillegg til alle anmodningene vi har
rykket inn i Budstikka.  Og for å spøke litt: Hau, så trege mange 
tå dø med østerdalsblod i årene er med å kommå i gang! Men 
fortsatt tar vi utfordringene etter hvert som de kommer, og jobber 
videre med lyst og godt mot! 

Vi kommer til å ta ny kontakt med de av dere som vi føler at vi 
trenger flere opplysninger fra. Og vi håper at de av dere som 
fortsatt ikke har sendt oss opplysninger om din eiendom på
setra, husker på dette prosjektet og har i tankene at vi i 
arbeidsgruppa venter å høre fra dere. Og gjør vi ikke det med 
det første, så tar vi oss den frihet å purre dere opp på nytt! 
Kanskje praier vi dere i skiløypa i påsken, eller banker på
hyttedøra!

Når det gjelder grave fram opplysninger om andre temaer, 
hvordan hverdagen var på setra i riktig gamle dager osv, er det 
ikke vanskelig å innrømme at vi er både en og to generasjoner 
for seint ute. De fleste av de som satt med erfaring, viten og 
kunnskap fra den tiden er borte. Men vi roter, graver og spør, vi 
er i gang, og vi skal nok få det til!

Når det gjelder navn og adresse mv til medlemmene i 
arbeidsgruppa, viser vi til tidligere innrykk i Budstikka, seinest i 
”julenummeret” 2006.

På vegne av arbeidsgruppa og med ønske om en fin og solfylt
Påske!

Åge Børresen
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MYKLEBY SETERVEI 
ÅRSMELDING FOR 2006 

Årsmøtet for 2005 ble avholdt 7.mars 2006

Styret har bestått av: 
Ola Kristiansen – formann, Anders Kiær og Ingolf Grinaker.

Ingolf Grinaker har vært regnskapsfører. Ola Kristiansen har 
betjent bomsystemet. Ole Arne Hagen har hatt nærkontakt med 
bomanlegget. 
Revisorer: Bjørn Baarstad og Jo Gimse.

Parkeringsplassen ble brøytet opp på setra og ved Lortikkmyra
til påsken. Det var ca 130 parkerende biler over tid i påsken.

På vårparten ble veien gruset noe med harpede masser. Denne 
gangen ble det ikke saltet. Veien ble høvlet og har holdt seg bra 
gjennom sommeren.

Den 4.september fikk vi store nedbørsmengder, og vi fikk noen 
større avrenninger ved Vestre Rogna og nede i Berget, samt 
nedenfor Storsvingen.

Det ble utskiftet en stikkrenne nedenfor Berget. Det ble bestilt
kantklipping av veien, men entreprenøren uteble. Vi må ta dette 
sommeren 2007.

Det ble solgt 62 årskort og i tillegg en del næringskjøring, slik at 
det i alt er omdelt 102 hullkort (årskort).

Styret takker alle samarbeidende parter for året som er gått.
Mykleby den 20.februar 2007. Styret.

MYKLEBY SETERVEI 
REGNSKAP 2006 (utdrag)

INNTEKTER:
Bomavgifter kr. 183 730,91
Tømmeravgift kr.   55 242,36
Tilskudd kr.       900,00
Div. Inntekter kr.    4 384,50

Kr.244 258,63

UTGIFTER:
Sommervedlikehold kr.  33 044,50
Vintervedlikehold kr.  44 981,00
Div. Utgifter kr.  21 191,25
Adm. Utgifter kr.  15 465,50
Overskudd kr.129 576,38

Kr.244 258,63

Seterveien har pr 31.12 2006 en egenkapital på kr. 39 896,07, 
etter avsetninger til vedlikeholdsfond.

Det er budsjettert med et underskudd på kr 68 000,00 for 2007, 
der det er kantklipping og knusing av 1500 m3 grus som er 
ekstraordinære utgiftsposter.
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RASTA OG MYKLEBY JEGER & FISKER 
FORENING

__________________________________

PÅSKE
__________________________________

Skjærtorsdagsarrangementene har 
gitt resultater!

Salget av forfriskninger på Skjærtorsdag har gitt så gode 
inntekter til Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening at 
foreningen har hatt råd til både ny båt og en skikkelig 
opprustning av Rognsjøbua.  Ivrige dugnadsdeltagere har tatt 
ned vedbua, lagt inn nye bunnstokker og nytt gulv i hytta – så nå
er bua klar for mange nye sesonger. Til våren skal  det monteres 
kjøkkeninnredning og en ekstra brisk i det fornyede rommet 
foran hytta. I tillegg skal det settes opp et vedskjul på baksiden, 
slik at det blir bedre plass til ved, ørekyte-ruser og

garn. I det hele tatt et 
kjempeløft 
komfortmessig. Og, ikke 
uvesentlig: de siste to 
årene har det vært et 
godt fiske og fisken ser 
også ut til å ha blitt 
større!
Rognsjøen har alltid vært 
en perle, nå håper 
foreningen på, og 
oppfordrer til at enda 
flere vil bli medlemmer 
og benytte seg av denne 
fantastiske plassen.
Bildet viser en av de 
ivrigste 
dugnadsdeltagerne, Knut 
Grande med en natts 
fangst på Rognsjøen.


