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UTGIVER: MYKLEBYSETRA VEL FORENING
NR. 2 – 2008    OPPLAG: 160      11. ÅRGANG

B
Returadr; Myklebysetra Vel, Trondheimsveien 129, 2040 KLØFTA                                    

www.myklebysetra.no

   

19. JULI 2008      
STOR FAMILIEDAG PÅ 

MYKLETUNET 
          

KL. 11.00 – 15.00. 
 

DET BLIR MANGE AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN 
SOM PILKAST, HESTESKOKAST, FISKEDAM FOR BARNA, 

GÅ PÅ STYLTER OG KASTE PÅ STIKKA OG         
NATURSTI (VÆRFORBEHOLD) 

 
SALGSSTANDER. LOPPEMARKED.  

STOR AUKSJON KL 14:00.  
 

KL. 20.30 SETERFEST 
”ELDORADO” SPILLER TIL DANS 

ÅPEN KIOSK MED SALG AV GRILLMAT, KAFFE OG 
MINERALVANN. ENTRE KR. 50,- 

                                       
 

TA MED GODT HUMØR OG KOM! 
MYKLEBYSETRA VEL 

ARRANGEMENTSKOMITÉEN 
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Sommeren 2008
Det er alltid spennende å se om de har kommet videre på
dammen, kommer det bjørn innom setra i år, og får vi fint 
vær på seterdagen? Kommer kuene innom tunet til fast tid 
hver kveld i år også?

Selvsagt blir det seterdager i år som alltid - og vi håper så
mange som mulig er å finne på setra den 19.juli.
Det blir vanen tro, loppemarked – tid for rydding i skap og 
boder!, salg av selvproduserte varer, hesteskokasting, 
vaffel-kø, dans på kvelden…
Men ingen staselig åpning av festlighetene uten setras 
velklingende musikkorps!!
Gå inn på hjemmesiden www.myklebysetra.no – der finner 
du øvelsetidspunkt (se også i Budstikka, red anm.) - og 
heng deg på, du som spiller et instrument! Bli med, hold 
tradisjonen ved like – jo flere musikanter jo bedre!

Så velkommen til seters får en si – det er alltid en 
go`følelse der vi humper de siste meterene mot hytta, og 
den kneiser velkommen når vi parkerer bilen, - vinduer opp 
til lufting, og en stille time på trammen før vi liksom tar vårt 
annet hjem i bruk for noen gode sommerdager.

Styret ønsker alle innbyggere på setra en 
flott sommer.

T. Eng

Noen ganger kan man lure på om det blir nok snø til 
påske. 

Andre ganger – så kan man jammen lure på OM 
snøen går så det kan bli sommer!
Uante mengder snø beriket oss i påsken i år, men 
jammen møter vi setra med grønne enger og livlige åa, 
der vi åpner porten, krysser over brua og skuer 
oppover mot setervollen.

Det er atter tid for å hekte hengeren på bilen, og fylle 
opp med planker og malespann, hytta skal holdes ved 
like, og kanskje har husfrua fått nye ideer som skal 
settes ut i livet. Et nytt møbel eller alt for mye bagasje? 
Kanskje lurer husbond på om vi har tenkt å være der til 
over jul siden det er så mye som skal med?
Det snekres og bankes og det blir så fint! Og hva all 
bagasjen angår, så er det fullt mulig det rommer gode 
middager, kaker til kaffetåren utpå bakken, noe godt til 
glasset, og et par blomster til pottene ute? Det er det 
vel verdt?

Men trass snekring og vedlikehold - Myklebysetra er jo 
egentlig til for rekreasjon og påfyll for det vi alle har 
mest av, hverdager. Så det oppfordres til å smøre 
niste, fylle en termos, og legge oppover mot steder der 
utsikten kan fylle kroppen og inntrykkene kan spares til 
striere tider. 
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Innkalling til årsmøte.
Myklebysetra vel 2008.

Årsmøte avholdes på Mykletunet.
Fredag 18 juli 2008 kl.1900.

Saksliste:
1. Valg av møteleder, sekretær og to 

medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Årsberetning.
3. Revidert regnskap for 2007. 
4. Innkomne saker. Fastsettelse av kontingent.
5. Fastsettelse av godtgjørelse.
6. Budsjett 2008
7. Valg.

Etter årsmøtet ” under kaffen” vil det bli  ”åpen 
post”

Årsberetning og revidert regnskap følger vedlagt.

Dette er å betrakte som en innkalling.

Myklebysetra Vel Styret. 

ÅRSBERETNING MYKLEBYSETRA VEL 
2007/2008.

Årsmøtet 2007 ble avholdt på Mykletunet 20 juli 2007. Det 
var 48 fremmøtte medlemmer.

Styret har i årsmøteperioden 2007/2008 hatt følgende 
sammensetning:

Styret:
Leder:             Erik Bråten
Nestleder:       Viggo Åvang
Kasserer:         Marit Sivertsen
Sekretær:         Tone Eng
Styremedlem:   Arne Olav Nyberg.
Varamedl . til styret:
1.vara:    Lars Ingmar Eng.
2.vara:    Tor Njerve.
3.vara:    Ola Kristiansen

Årsberetningen  gjelder for perioden fra og med årsmøte 
2007 til årsmøte 2008, mens regnskapet gjelder for 
året 2007. 

Det har vært avholdet følgende møter: 1  ordinært 
årsmøte, 3 styremøter samt a-mail behandling av 
enkelte saker.

Ola Kristiansen har vært Myklebysetra Vel`s rep i 
seterveien.

SETERDAGEN 2007.
Seterdagen ble avholdt lørdag 21 juli 2007. Dagen startet 

tradisjonen tro med musikk av Myklebysetra Vel –
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klingende Musikanter. Korpset blir bare bedre og flere for 
hvert år.
Arrangementet ble gjennomført i vanlig stil med salg av 
rømmevafler, kaffe og brus. Loppemarked, lotteri og 
auksjon som ble ledet av Leif Erling.
Eldorado orkesteret spilte til dans på Vel – festen.
Et meget vellykket arrangement også dette året ledet av 
Arve Kilen.
Takk til velèts medlemmer, sponsorer og andre 
bidragsytere.

PÅSKEARRANGEMENTET 2008.
Påsken i år var bra med mye sol men kanskje noe kaldt. 
Snø var det ikke mangel på, det har ikke vært så mye på
mange år.

Påskeaften rant opp med strålende sol, men noe kaldt ca. 
– 10 grader. 
Det var likevel mange som møtte opp for å delta eller være 
tilskuer. 
Skarverennet startet arrangementet som vanlig. Dette året 
var det ingen fare å kjøre fra Skarven, ifølge de som deltok 
var det bra underlag.

Det ble  også i år arrangert utfor, hopp og bortoverski
(langrenn) idealtid med god deltagelse.
Medaljer , diplomer og premier til alle. Takk til Svenn og 
Lasse for produksjon av medaljene  
(de er meget populære).
Takk også til arrangements-leder Hans Andersen.

MYKLEBYSETRAS HISTORIE.
Arbeidet med Myklebysetras historie går sin gang. Styret 
blir holdt løpende orientert gjennom møtereferater. 
Arbeidsgruppa består av: Åge Børresen, Ingmar Eng, 
Helge Helgesen, Berit Karlsen, Leif Erling Arnesen, Ingunn 
Fremgården og Svenn Broch
Orientering fra gruppa under åpen post.

ANDRE SAKER.
Uthuset på Mykletunet begynner å bli ferdig. Det som nå
gjenstår er å få opp ett toalett.
Det har blitt gjort et forsøk fra styret for å få en oversikt 
over behovet for vedlikehold av veinettet på setra. 
Dessverre har tilbakemeldingen fra rodene vært dårlig. Kun 
en rode har gitt tilbakemelding.
Det ble også laget nytt gangtre over Søkkuna. Takk til de 
ansvarlige.
Det vil som de fleste de fleste vet bli bygd nye hytter på
setra. Styret har følgt med i prosessen
Og gitt kommunen de nødvendige bemerkninger.
Vi fikk i år også et tilskudd fra Stor-Elvdal kommune til 
løypekjøring på kr. 7000,-, men som regnskapet viser er 
ikke økonomien den beste. Kontingenten gå stort sett til 
trykking og distribuering av Budstikka. Vi regner også med 
at historielaget trenger penger i tiden fremover.
Resultatregnskap og balanse for året 2007 følger vedlagt.
Styret takker  for samarbeidet og ønsker alle en riktig varm 
og trivelig sommer!

Myklebysetra Vel.
Styret.
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Valgliste Myklebysetra Vel 2007 - 2008. 
 
 

  
NAVN TITTEL   Årsmøte 2007 Til årsmøtet 2008 
Styret:       
Erik Bråten Leder På valg På valg 
Viggo Åvang Nestleder Ny På valg 
Marit Sivertsen Kasserer Ikke på valg På valg 
Tone Merete Eng Sekretær Ny Ikke på valg 
Arne Olav Nyberg Styremedlem Ny Ikke på valg 
Varamedlemmer  til styret:       
Ola Kristiansen 1. varamedlem Gjenvalg På valg 
Lars Ingmar Eng 2. varamedlem Ny På valg 
Tor Njerve 3. varamedlem Ny På valg 
Arrangementskomitéen:       
Astrid Dalby   Ikke på valg På valg 
Rune Lyngbø   Ikke på valg På valg 
Ola Eddy Løkken   Ikke på valg På valg 
Knut Martinsen   På valg Ikke på valg 
Arne Olav Nyberg  På valg Ikke på valg 
Torgrim Jacobsen   Ny Ikke på valg 
Berit Nyberg Glesaaen  Leder sommerarrangement På valg Ikke på valg 
Hans Andersen Leder vinterarrangement Ikke på valg På valg 
Alf Ole Synstad    Ikke på valg På valg 
Kai Olafsen  Ny Ikke på valg 
Tom Asphaug   På valg Ikke på valg 
Lill Fengsrud   Ny Ikke på valg 
Revisor:       
Bjørn Baarstad   Gjenvalg På valg 
Varamedlem:       
Rolf Fremgaarden   Gjenvalg På valg 
Valgkomité:       
Åge Børresen Leder Gjenvalg På valg 
Finn Arnesen   Gjenvalg På valg 
Randi Eggen   Ny På valg 
Varamedlem:       
John Olafsen   Gjenvalg På valg 
Velets repr. til Mykleby setervei       
Ola Kristiansen   Gjenvalg På valg 
  
Rodeledere for veien på setra/varamedlemmer: (Velges for ett år av gangen) 
Parkeringsplassen - Hans Håkonsens seter Rolf Fremgaarden/Thoralf Mykleby (ny) 
Parkeringsplassen - Skreddarstubakken Jo Gimse/Inge Rognheim 
Skreddarstubakken – Syra Ola G.Enger/Hans Andersen 
Syra – Skarvlia Tor Høie/Leif Erling Andersen 
Rognstad – Roa – Svenstua - Bjørnebo Truls Arnesen/Helge Helgesen 
Svenstua – Kjell Sandbergs hytte Walter Børresen/Kjell Sandberg 
Husgutua – Oddvar Frydenlunds hytte Ola Eddy Løkken/Bjørn Bergersen 
Skibakken – Arne Seims hytte - Åa Tom Asphaug/Arne Seim 
Oddvar Frydenlunds hytte – mot øst John Olafsen/Erik Bråten 
  
  
Med unntak for Thoralf Mykleby som var ny, ble samtlige rodeledere gjenvalgt for perioden årsmøtet 2006 til årsmøtet 2007. 
 

Budsjett 2008 for MSV

Inntekt:
Medlemskontingent 20 700,00kr               
Offentlig støtte 7 000,00kr                  
Bokprosjekt -kr                           
Diverse inntekter 2 000,00kr                  
Påskearrangement 9 800,00kr                  
Sommerarrangement 27 500,00kr               

Sum inntekter 67 000,00kr               

Utgifter:
Honorar 7 500,00kr                  
Maskiner/utstyr 1 000,00kr                  
Driftsutgifter 9 000,00kr                  
Trykking, kopiering, brosjyrer 15 500,00kr               
Data/EDB-kostnader -kr                           
Telefon, mobil, fax 500,00kr                     
Porto 5 000,00kr                  
Bevilgninger/gaver 300,00kr                     
Påskearrangement 3 000,00kr                  
Sommerarrangement 12 500,00kr               
Mykletunet 5 200,00kr                  
Bokprosjektet 5 000,00kr                  
Forsikring 2 500,00kr                  

Sum utgifter 67 000,00kr               
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ÅRSMØTET 2008  VALG   PÅMINNELSE 
FRA VALGKOMITEEN

Viser til melding fra valgkomiteen i Budstikkas 
påskeutgave. Se også påminnelse av 22.5.08 på
Hjemmesiden. 

Ved fristens utløp den 1.juni er det mottatt 4 frasigelser av 
verv i Myklebysetra Vel: 2 i arrangementskomiteen – derav 
den ene leder for vinterarrangementet, og 2 i valgkomiteen. 

Frasigelser som måtte komme etter fristen blir ikke tatt til 
følge med mindre helt spesielle årsaker ligger til grunn!

Meldingen i Budstikka og påminnelsen på Hjemmesiden 
har ikke resultert i noen henvendelser til valgkomiteen. Vi 
vil selvsagt i tiden fremover jobbe med å få dekket opp 
ledige verv, men vi vet ikke om vi lykkes med dette innen 
dere mottar Sommerbudstikka. Derfor tar vi inn denne 
orienteringen og påminnelsen med anmodning om at 
”frivillige” melder sin interesse til oss. Lykkes vi ikke med å
få dekket opp ledige verv, ser vi begynnelsen på en 
redusert aktivitet i våre arrangementer.

Med hilsen fra valgkomiteen
Åge Børresen, Johan Castbergs vei 30, 0673 Oslo. Tlf. 22 
32 37 89. E-mail: aborr@online.no
Finn Arnesen, Mykleby, 2480 Koppang. Tlf. 62 48 30 75.
Randi Eggen, Hengsleveien 39, 3515 Hønefoss. Tlf. 32 12 
02 79. E-mail: randiegg@online.no.
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Det herrens år 1962.
Innsendt av Thoralf Mykleby

Med tillatelse av forfatteren av nedennevnte epos går vi tilbake 
til pinsen 1962.
Det som gjengis er skrevet av Rolf Fremgaarden. En markant 
person på Myklebysetra en mannsalder.
Dette ble forfattet pinsaften med en vennegjeng rundt seg som 
var i god stemning!!!!!!!!!

Snøen ligger i fjellet ennu
Og her fins ei en eneste ku, nu.
Snart snøen forsvinner og kua kommer,
det blir atter sol og sommer.

Vi er nå samlet i et lystig lag,
Og nyter en dram med velbehag.
Vi er nå samlet, den gamle gjengen,
men ennå ei, låter felestrengen.

Her er ei grønt,
men dog så skjønt-
og om ei uke er seterdato`n
og da koser kuene seg på ”gro`n”.

Og vi er enige med Bjørn fra Landet:
”-men fagrest dog av alt det fagre er
en kveld på fjellet der hvor setra er.
Når vidden lyser rødt ved solnedgang,
til budei`s lokk og mange bjellers klang.-”

I påsken vi mistet så mang en trinse,
Og nå er vi samlet i ”Fredly” til pinse.

(Rolf Fremgaarden)
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BOKPROSJEKTET MYKLEBYSETRAS HISTORIE
Påminnelse fra arbeidsgruppa

Avfotografering/skanning av seterbilder.
Vi viser til opplysninger i Budstikka både til jul og påske. 
Representanter fra arbeidsgruppa vil som vanlig være til 
stede på seterdagen lørdag 19.juli. Dit vil vi denne gang ta 
med data-og skanningsutstyr slik at bilder kan 
avfotograferes/skannes der og da. Velmedlemmer, hytte-
og setereiere anmodes derfor om å ta med det de måtte ha 
av gamle og nyere seterbilder og som man mener kan 
brukes i boka vi holder på med. Om bildene er løse eller 
innlimt i album, har ikke noe å si. Vi tar kun et lite 
forbehold, og det er at vårt datautstyr virker med Vellets 
aggregat som kraftkilde. Gjør det ikke det, må vi låne 
bildene en dag eller to slik at vi kan dra ned til bygda og 
foreta skanningen/fotograferingen der.

Bilde av den enkelte hytte og seterbruk
Tross flere anmodninger har vi mottatt kun et fåtall bilder 
av den enkelte hytte/seterhus. I løpet av sommeren tar 
derfor arbeidsgruppa sikte på selv å avfotografere de 
hytter/seterhus som vi mangler bilder av. Hvis noen likevel 
har eget bilde som ønskes brukt, er siste frist for 
innlevering/utlån av disse lørdag 19.juli 2008, altså på
seterdagen. 
Med håp om en positiv respons på vår anmodning, ønskes 
en god sommer, og vi ser frem til å treffe dere på
seterdagen! Ta gjerne kontakt før den tid hvis det er noe 
dere lurer på!

”Redaktøren”

DUGNAD
Hver sommer trenger vi å ordne opp på plassen og rundt 

scenen i forkant av årsmøtet og Seterdagen.
Alle fra arrangementskomiteen og alle andre som vil være 

med og ta et tak møtes på plassen
Fredag 18. juli kl. 11.00

Vi rydder, slår gress, forbereder årsmøtet med stoler osv., 
og vi spanderer naturligvis en kopp kaffe og får en 

hyggelig pratestund i tillegg.
Lørdag blir det som vanlig oppmøte for 

arrangementskomiteen kl. 09.00, og søndag rydder vi 
opp etter oss. Tidspunkt gis lørdag.

Vel møtt til årets hyggeligste dugnad! Husk å ta med 
rive/spade/hammer/øks!!

Berit G. Nyberg
Arrangementskomiteen

MUSIKKØVELSER

1. øvelse lørdag 12. juli kl. 16:00
2. øvelse onsdag 16. juli kl. 16:00
3. øvelse fredag 18. juli kl. 16:00

Oppmarsj og parkkonsert på seterdagen 19. juli.

Ta med utleverte noter. Hvis noen ønsker flere noter 
kan disse utleveres av

Terje Mathisen eller Erik Bråthen.

Hilsen musikkutvalget

MYKLEBYSETRA VEL 
__________________________________



De brukte da broder Oddvar`s hytte Fjellbu. Erindrer så
godt at jeg syntes Gretha var så utrolig pen, er sikker på at 
det var peneste dama på jord. Og så forelsket jeg ble i 
henne. Aldersforskjellen var selvfølgelig merkbar, 31 år, 
men det spilte ingen rolle. Thor var glad i å fiske så jeg 
passet alltid på å gå på besøk da han var på fisketur, ville 
jo selvsagt ha Gretha for meg selv. Det ble mange 
kosestunder i Fjellbu. Gretha leste mye for meg og vi pratet 
veldig mye om alt mellom himmel og jord. Da jeg var unge 
var jeg veldig glad i å synge. De sangene jeg kunne sang 
jeg for Gretha og da ”måtte” jeg selvfølgelig sitte på fanget. 
I 1966 ble hytta deres Thorshov ferdig. Inntil 
hyttebyggingen begynte hadde Gretha og Thor mange 
turer i fjellet sommer som vinter i Myklebysetra`s omegn, 
det finnes vel knapt det sted, den topp de ikke har besøkt. 
Etter at de ble pensjonister var Thorshov be- bodd fra mai 
måned og ut september. 

Gretha ble etter hvert veldig redusert på grunn av hofte og 
ryggproblemer. På hytta koste hun seg derfor mye med 
bøker, strikketøy og stadig besøk av folk. I senere år var 
det alltid koselig å stikke innom Thorshov for en prat og en 
kopp kaffe. Trakteringen var utmerket der både til store og 
små. Gretha og Thor var barnløse, så unger fikk alltid stor 
oppmerksomhet. 
Etter Thor`s død i august 2000 ville ikke Gretha være så
mye på hytta og den ble overført til Ole Flesvig. Savnet av 
Thor ble veldig stort, men litt etter litt startet en relativt aktiv 
pensjonistværelse hjemme på Tveita med deltagelse på
aktiviteter på Tveita dagsenter.
Helge Helgesen

MINNEORD
__________________________________
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Gretha Frydenlund født Winge 3-4-1921 
død 19-3-2008.

1.april 2008 tok slekt og venner et siste avskjed med 
Gretha fra Østre krematorium`s lille kappel i Oslo. Hun 
sovnet rolig inn på Lindeberg pleiehjem. En enkel og fin 
seremoni ble innledet med musikk av Edvard Grieg: Ved 
Rondane. Det siste farvel ble til tonene fra Edvard Fliflet
Bræin: Ut mot havet. Men minnene lever, et godt kapittel i 
Myklebysetra`s historie er tilføyd med Gretha.

Sine barne og ungdomsår tilbrakte Gretha på Eidsvoll. Hun 
var nummer 10 i en søskenflokk på i alt 13.  I 20-års alder 
tok hun utdannelse som frisør og arbeidet i Bjerckes
frisørsalong på Karl Johan til den ble nedlagt. Den 
yrkesaktive ferden gikk så videre til Bokhandler Viul på
Holtet. Bokhandelen ble flyttet til Manglerud og Gretha
fulgte med og arbeidet der til oppnådd pensjonsalder. 
Gretha tok så litt ekstrajobb som eksamensvakt på
Blinderen.

I unge år var Gretha aktiv speider. Det var i slike 
omgivelser i et aktivt friluftsliv hun traff sin kjære Thor i 
Oslo, en sprek ungdom fra Mykleby i Storelvdal. Gretha og 
Thor giftet seg i 1954. De var aktive både i Romerikslaget
og Østerdalslaget i Oslo i mange år.  
Thor var veldig glad i sine røtter i Stor-Elvdal og stedet i 
hans liv var Myklebysetra. Og på setra kom de etter hvert 
til å bruke det meste av sin fritid. 

Jeg ble kjent med Gretha og Thor rundt 1960. De brukte da

MINNEORD
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medhjelperne som har gjort arrangementet mulig hvert år.
Uvurderlig erfaring samla i en gjeng som tar ansvar og står
på til jobben er gjort. Likeså alle bidragsyterne som år etter
år gir til utlodningen. Ingen nevnt, ingen glemt. Likeså vil 
jeg og takke for oppslutningen av det gode publikumet.
Hele familier stiller år etter år, og dagene i Kollen preges av
den fine stemninga og samholdet!
Det er stadig rom for forbedringer. Nå har Viggo tatt på seg
enda et oppdrag med å lage ei ekstra luke i bua. Dette for
å lette på køa i forbindelse med påmelding og salg.
Kanskje det også blir mulig å forhåndspåmelde seg via
nettsida vår.. 
Helt ute blir en vel aldri! Men uansett; takk for all god hjelp
og oppslutning! Jeg vil også ønske neste leder all mulig
lykke til videre!! Vi sees på setra!

Beste hilsen Hans Andersen

RASTA & MYKLEBY JFFF
__________________________________
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Til medlemmene

Det innkalles med dette til årsmøte i Rasta og Mykleby
Jeger- og Fiskerforening.

Tid: Fredag 18. juli 2008 etter årsmøtet i Myklebysetra vel 
(ca kl. 20.30 – 21.00)

Sted: Myklebysetra vel’s hytte på parkeringsplassen på
setra.

Dagsorden:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Årsberetning
3. Revidert regnskap 2007
4. Budsjett 2008
5. Fastsettelse av kontingent
6. Innkomne saker
7. Valg
8. Åpen post

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal sendes 

styret v/formannen senest innen 10.juli 2008.

Takk til alle gode medhjelpere!
Jeg har valgt å
runde av for 
denne gang 
etter 8 år som 
leder for 
vinterarrangeme
ntet. Nye koster 
kan gjøre godt. 
Jeg vil da 
benytte 
anledningen til å
takke alle de 
flinke
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Årsberetning for Rasta og Mykleby
Jeger- og Fiskerforening 2007.

Styret har hatt følgende sammensetning:
John Olafsen formann
Ola G. Enger sekretær
Roar Lund Waade kasserer
Valgkomite: Tom Asphaug og Svenn Broch
Revisor: Bjørn Baarstad

Foreningen har i 2007 hatt 76 medlemmer, som er en
økning  på 4 mot året før.
Styret har hatt et møte på Rognsjøen og har ellers hatt
telefonisk kontakt i løpet av året.

Påskearrangementet Skjærtorsdag 2007:
Fint vær, det var ca 100 som møtte fram, salget av
forfriskninger og basar ga et velkomment tilskudd på kr. 
5.692,-
Rognsjøen sommeren 2007:
Til tross for byggearbeidene, har det i  perioden 15. juni til
2. september vært 17 besøk på hytta, med til sammen  51’
personer/ 77 person-overnattingsdøgn.  Dette er 27
personer mer,  5  besøk mer og 42
personovernattingsdøgn mer  enn i 2006.

Fiskefangst:
Det har blitt tatt opp 339 ørreter, de fleste på garn.  Samlet
vekt er 48,7 kg (gjennomsnittsvekt = 144 gram). I forhold til
2006 er det en økning i antall på 42 fisk/ 7 kg i totalvekt. 
Gjennomsnittsvekten har altså gått opp med 3%.
Ørekyteprosjektet har fortsatt..
Hytta og båten:
Etter stor dugnadsinnsats framstår hytta i meget god stand. 
Det gjenstår litt arbeid i kjøkkenet. Båten som ble innkjøpt
for noen år siden er i minste laget – ny større båt er
innkjøpt.
Leie av Rognsjøen:
Prisen medlemmene skal betale for leie av herlighetene er
kr. 50,- pr. person/døgn (hvilket fortsatt er meget rimelig!).
Økonomi:
Foreningens økonomi er fortsatt god, etter at alle
kostnader vedr.  restaurering av hytta er betalt, er det en
kassebeholdning på 34.492. Foreningen har mottatt gave
fra Rasta og Mykleby Arbeiderlag på kr. 2.000.-

Styret

Påsken 1925

Bilde vi har fått fra 
Ragnhild Tremoen: 
T.v Idun Arnesen 
Fremgaarden, t.h. 
Karen Gundersen 
Asphaug (mor til 
Tom Asphaug)
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HYTTESJOKK

Tor Njerve i Gjerdrum skriver i et brev til Stor-Elvdal
Kommune at han nærmest fikk sjokk da han oppdaget
hvordan utvidelsen av Myklebyseter hyttefelt er planlagt.

Det er spesielt tomt nr 4 – som vil grense mot hans hytte
han reagerer på plasseringen av. Reguleringsplanen for
området gjelder ti nye hyttetomter på Myklebysetra. Planen
er fortsatt ute på høring, og skal opp til politisk behandling
ut på våren. Tor Njerve skriver i brevet til kommunen at
han kjøpte hytteeiendommen i 2004, og at tidligere eier,
Erik Knudsen, fortalte at det aldri ville komme nye hytter
innenfor et område på fem mål.
- Til og med i prospektet fra selger ble dette beskrevet. 
mitt skjøte er det dessverre ikke nevnt noe om dette,
skriver Njerve.

Det var Oscar Knudsen som bygde hytta på begynnelsen
av 1970-tallet, og som er opphavet til opplysningene, og
det skal finnes et gammelt skjøte som bekrefter disse,
hevder Tor Njerve.
- Det var i hvert fall et vesentlig moment i vurderingen
av kjøpet av hytta i 2004, spesielt når jeg ser hvor nær
planlagte tomt/hytte kommer like ovenfor og bak min hytte.
Jeg ber derfor at planutvalget tar mine opplysninger i
betraktning til behandling, skriver han.

Kilde: Østerdølen nr 11/12 - 2008
Bildet viser detaljplan for utbygging av hyttetomter i 
Skarvlia (skraverte felt) . De 5 øverste (til v.på bildet) er 
til salgs. Skarvlitjernet er avmerket med en sirkel.

UTBYGGING PÅ MYKLEBYSETRA 
__________________________________



Følgende bestemmelser gjelder for den delen 
av Myklebysetra hyttefeltet som ikke har 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan:

Generelle bestemmelser om utforming av fritidsbebyggelse
i områder hvor det ikke foreligger vedtatte
bebyggelsesplaner eller reguleringsplaner:
1. Totalt bebygd areal på hver enhet skal ikke overstige    

150 m².
2. På tomter der det ligger til rette for det, kan det oppføres 

inntil 3 bygg.  Hvor hovedhytte kan være på opptil 100 
m², anneks opptil 30 m² og uthus opptil 20 m².

3. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 og 
30 grader, mindre tak på inngangsparti, uthus m.m. 
kan ha annen takvinkel.

4. Høyde på synlig grunnmur skal ikke overstige 0,5 m.
5. Høyeste tillatte mønehøyde er 6,0 m.
6. Det må søkes om eventuell innleggelse av vann og 

godkjennelse av utslipp.
7. Gjerde kan ikke settes opp uten særskilt tillatelse.
8. Flaggstang, portaler, vindmøller, master m.m. kan ikke 

settes opp uten særskilt tillatelse.
9. Framføring av elektriske kabler skal skje med jordkabler, 

det samme gjelder kabler for telefon og TV m.m.
10. Strømaggregat skal lydisoleres.

Hilsen Håvard Haug
Virksomhetsleder plan og næring
Stor-Elvdal kommune

BYGGEBESTEMMELSER MYKLEBYSETRA 
__________________________________
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STRØM TIL MYKLEBYSETRA

I forbindelse med hyttefeltet i Styggberget vil det også bli 
planlagt framføring av strøm til Myklebysetra. For å kunne 
beregne kostnader for strøm for de som er interessert, er 
det viktig å få en oversikt over hvem som kan tenke seg 
innlagt strøm på sine hytter.

Forespørselen er ikke bindende for den som svarer, da det 
er klart at interessen for strøm innlagt har sammenheng 
med eventuell pris. Det vi ønsker i denne omgangen er å
registrere hvem som kan være interessert i strøm til sine 
hytter avhengig av at dette kan foretas til en fornuftig og 
konkurransemessig pris. 

Vi ber om at interesserte tar kontakt med Kiær Mykleby på
e-post adresse: anders@kiar-mykleby.no

**********************

HYTTETOMTER TIL SALGS

Vi har 5 hyttetomter i øverste delen av Skarvlia til salgs 
eller bortfeste. Er du interessert, kan du ta kontakt på
anders@kiar-mykleby.no

INFO FRA KIÆR-MYKLEBY
__________________________________

______________________________________
27                                         Budstikka nr.2/2008


