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PÅSKEHILSEN FRA STYRET 

__________________________________ 

Påskeferien 2011 
Vi er igjen inne i ett nytt år. Hva det vil bringe 

vet ingen, men vi vet hva som skjedde i fjor.  

Økonomisk er det ingen grunn til å klage på 

fjoråret. Vi fikk også gjort en bra innsats 

av vedlikehold på veiene, selv om det står igjen noe arbeid. 

 

Det jeg synes å merke er en negativ innstilling  til å delta 

på dugnad. Det virker som om det er en større interesse 

for å kunne betale seg ut av dugnaden. 

Vi satser på å få satt opp en do nede på Mykletunet i år. 

Hvis det skulle bli nødvendig å sette bort dette arbeidet  er 

jeg redd det vil forbruke mye av Velets økonomibeholdning. 

Som alle sikkert vet er det ingen tvang om å være medlem 

i Velet, så jeg er redd for at om kontingenten blir for høy vil 

noen velge å hoppe av. 

 

Alle har stort sett tilgang til Hjemmesiden og kan lese 

Budstikka  og  andre opplysninger uten at det koster noe. 

Det vil bli ille om vi skulle komme dit hen hvor kun de som 

er medlemmer får delta i Velets aktiviteter. Det er 

gudskjelov fortsatt mange som er villige til å ta et tak for 

dugnaden, påskeskirennet, sommerarr. Bokprosjektet for å 

nevne noe, men vi trenger alle. 

 

Til slutt ønsker jeg alle en god påske. 

Vi sees på setra! 

  

Erik B. 

ANNONSE 

__________________________________ 
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INFO FRA MYKLEBYSETRA 

__________________________________ 

SOMMERARRANGEMENTET 

SETRAS DAG OG  

SETERFESTEN 2010 

 

GÅR AV STABELEN DEN 

23. JULI 
 

ÅRSMØTE 22. JULI 

 
•Det vil bli avholdt en dugnad i løpet av sommeren, info om 

dette kommer i sommerutgaven og på hjemmesiden. 

 

•Styret skal ha et styremøte i påsken. Hvis noen har saker 

som styret bør se på, send dette snarest. 
_________________________________________________________ 

 

VALG 2011 
 

I anledning Årsmøtet i MSV den 22. juli ber 

valgkomiteen om at evt. frasigelser av verv meddeles 

til be-ka@online.no eller kariaavang@hotmail.com 

senest innen 1. juni 2011.  

 

Samme adresser gjelder dersom du brenner for å gjøre 

en innsats og ønsker å påta deg et verv! 
 

NY LØYPETRASE PÅ MYKLEBYSETRA 
 

Løypekomiteen (som ble oppnevnt på årsmøtet) med 

Torgrim Jacobsen i spissen har gått opp og ryddet ny 

skiløypetrase, se kart på hjemmesiden - der kan du også 

laste ned kartet for utskrift. Den nye løypa, som er ca 7,5 

km lang, starter ved parkeringsplassen (mot Akselmyra) 

over Lortikkmyra opp gamle seterveien til "kaldkjølla". Litt 

lenger nedover dreier løypa nord-vestover og ut på 

Akselmyra og følger denne tilbake til setra. Det er 

selvsagt også mulig å gå løypa motsatt vei...! Løypa er 

nå kjørt opp flere ganger av John Olafsen og han satser 

på å holde denne nye løypa vedlike med ny-oppkjørte 

spor hver helg ut over vinteren - til og med påske.  

Eksisterende løype i år er noe kortere enn planlagt, det 

vil bli ryddet lengre trase til sommeren slik at den vil 

være i tråd med løypa som er inntegnet på kartet. 

 

Løypa er søkt løyve for motorisert ferdsel og fått 

godkjent av kommunen, som konkluderer  bl.a.i sitt 

vedtak: «Den nye løypetraseen vil virke positivt i forhold 

til villreinen ved at den demper på trykket  og kanaliserer 

trafikk vekk fra mer sårbare områder i nærheten».  

 

Så til en gjenganger: Løypekomiteen melder vedr den 

nye skitraseen som blir kjørt opp løyper hver helg - 

denne nye skiløypa er primært for skiløpere, og ikke for 

hundekjøring! Det er nesten alltid kjørt opp transportspor 

ved siden av skisporet innover Søkkunddalen som kan 

benyttes til trening for hundespann. 

mailto:be-ka@online.no
mailto:be-ka@online.no
mailto:be-ka@online.no
mailto:kariaavang@hotmail.com
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INFO FRA MYKLEBYSETRA 
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Løyper på Myklebysetra 
 

Fra Østerdølen: Myklebysetra Vel søker om tilskudd til 

løypekjøringen på fjellet. I år kjøres det også opp en ny 

trasè, fra Myklebysetra til seteråsen og til Akselmyra, i 

tillegg til de vanlige traseene. Totalt kjøres det opp 600-

850 km med løyper i området, fordelt på 75-100 timer, 

anslår Berit Glesaaen Nyberg i søknaden om støtte. 

Myklebysetra Vel er en aktiv seterforening som sørger 

for påskeskirenn og sommerstevne basert på dugnad. 

Velforeningen tar inn 30 000 kroner i medlemskontingent 

hvert år, og tjener ca 40 000 kroner i året på aktivitetene. 

- Vi håper på minst det samme beløpet som kommunen 

har gitt oss de siste årene, men gjerne noe mer – 

spesielt med tanke på at vi har ny trase som vil være et 

pluss også for bygdas innbyggere, skriver Glesaaen 

Nyberg. 

  
Tilsagnet på søknaden ser du på neste side (red.anm) 

______________________________________ 
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MYKLEBYSETRA VEL 

__________________________________ 

Leder for vinterarrangementet 

Torgim Jacobsen ønsker 

velkommen til skirenn i Myklekollen 

påskeaften 

PÅSKESKIRENNET 2011: 

 

ELEKTRONISK PÅMELDING 
Elektronisk påmelding til rennet (inkl. Skarvsleppet) 

gjøres via Myklebystra Vel sin hjemmeside (detaljert 

info på hjemmesiden). 

Frist onsdag 20.04. 

 
 

DUGNAD I SKI-BAKKEN  

MYKLEKOLLEN LANGFREDAG 

22. APRIL 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 

har møteplikt.  

Det er med håp at andre også, og flest mulig - kan 

stille opp! 

Ta med skuffe og rive! 
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STYRET: 

 

LEDER: ERIK BRÅTEN 

Skysetveien 5b 

1481 HAGAN 

Tlf. 67 06 13 29  

Mob. 90913054  

E-post: brann43@yahoo.no  

 

ANSV. SOMMERARR: 

KARI ÅVANG 

Tlf. 62 59 04 74 

Mob. 97 03 51 90 

E-post: 

kariaavang@hotmail.com  

BERIT KARLSEN 

Tlf. 69 27 03 01 

Mob. 99 47 07 48 

E-post: be-ka2@online.no  

 

ANSV. VINTERARR: 

TORGRIM JACOBSEN 

Moreneveien 3 

7560 VIKHAMMER             Tlf. 

73 97 87 51  

Mob. 48 21 38 92 

E-post: 

toja@statoilhydro.com 

 

ARNESENS LANDHANDLERI 

Mykleby 

2480 KOPPANG 

Tlf. 62 46 30 75 

Mob. 97 69 07 29  

BUDSTIKKA 

REDAKSJONEN: 

 

ROAR LUND WAADE 

Pilegrimsveien 3 

2337 Tangen 

Mob. 99 48 86 63 

E-post: 

lund-waa@online.no 

 

HELGE HELGESEN 

Flaenbakken 2 

2070 Råholt 

Mob. 47 25 61 98 

E-post:  

helge.helgesen@123.no 

 

HJEMMESIDEN: 

www.myklebysetra.no 

Redaksjon: 

ROAR LUND WAADE 

HELGE HELGESEN 

  

SCOOTERTJENESTE: 

JOHN OLAFSEN 

Mob. 97 53 59 30/48 01 09 15  

 

FORSIDE: 

Fra ny skitrasè over Akselmyra 

med Rognsjøkampen i 

bakgrunnen. 

Foto: Roar Lund Waade 

MYKLEBY SETERVEI 

__________________________________ 

BILLETTPRISER MYKLEBY SETERVEI 

2011 

 
Buss/lastebil    kr. 140,00  

Buss/lastebil m/henger   kr. 140,00  

Moped/motorsykkel   kr. 0 

Personbil    kr. 70,00 

Personbil med campingvogn/henger  kr. 140,00  

 

Tilleggsgebyr for parkeringsplassen v/Mykletunet i 

påsken     kr. 150,00  

Betales i egen kasse ved oppslagstavlen på 

park.plassen.  

 

Traktor    kr. 70,00    

Traktor m/henger   kr. 70,00    

Årskort personbil   kr. 1200,00  

 

Mykleby Setervei er også nødt til å tilpasse seg nye 

retningslinjer for bom – og parkeringsautomater. Det er 

særlig Visa og Mastercard som har gått i bresjen for å 

endre online-automater fra tidligere magnetstripe – nå til 

automater med chip-lesere. Bomanlegget vil bli 

oppgradert etter nye normer (som er gjeldende fra 

1.januar 2011)  for kredittkortbetaling.  

 

Ombyggingssett av bomautomaten er bestilt og vil bli 

installert med det første. 

mailto:brann43@yahoo.no
mailto:kariaavang@hotmail.com
mailto:be-ka2@online.no
mailto:be-ka2@online.no
mailto:be-ka2@online.no
mailto:toja@statoilhydro.com
mailto:lund-waa@online.no
mailto:lund-waa@online.no
mailto:lund-waa@online.no
mailto:helge.helgesen@123.no
http://www.myklebysetra.no/
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NYTT BOKPROSJEKT! 

 ”Myklebysetra i bilder” 
 

Etterfølgende informasjon var ment sendt ut som brev til 

medlemmene i Myklebysetra Vel i februar. Pga en glipp i 

opplegget tar vi det i stedet på denne måten inn i Budstikka. 

Se ellers oppslag på setra og ved Arnesens Landhandleri samt 

kunngjøring på Vellets hjemmeside www.myklebysetra.no. 
  

           ------------------------------------------------------------- 
  

Det har gått over ett år siden boka  

”Myklebysetras historie – folk og fe  

gjennom 400 år” så dagens lys.  

Arbeidsgruppa for bokprosjektet  

innstilte til årsmøtet i Myklebysetra  

Vel 2010 at overskuddet inntil videre  

reserveres for følgende formål: ” 

Tiltak for å dokumentere kulturminner og bevare seterkultur og 

seterlandskap på Myklebysetra”.  Se Budstikka nr. 2/2010. I 

den forbindelse har styret for Myklebysetra Vel gitt historielaget 

i oppdrag å starte arbeidet med ei bildebok fra Myklebysetra.  

  

Vi antydet ganske tidlig at ei slik bok bør kunne betraktes som 

dokumentering av kulturminner. Etter en rask spørrerunde fra 

tidligere prosjektleder Svenn Broch, sa alle i den tidligere 

arbeidsgruppa seg villig til å bli med i det nye prosjektet. 

Oppstartsmøte ble holdt i Oslo den 2.2.2011.  Der organiserte 

vi oss etter noenlunde samme lest som tidligere.  

  

Selv om seterboka ble rikt illustrert (ca. 950 bilder med 

stort og smått), har vi fortsatt igjen en del ”ubrukte” bilder 

fra den gang. Videre regner vi med å få låne en del av 

Helge Helgesens kalenderbilder. Men, vi trenger flere! 

Derfor anmoder vi igjen alle seter- og hytteeiere om å 

dukke ned i sine gjemmer for å lete fram flere bilder fra 

setermiljøet og omgivelsene, det være seg fra både 

gammel og nyere tid. Det meste er av interesse. Kontakt 

også slekt og venner som har eller har hatt tilknytning til 

setra og som vi ikke når via Budstikka eller 

Hjemmesiden. Med andre ord: Vi må også denne gang 

ha hjelp fra dere for å få dette til!  

  

Ved innsending/levering av bilder er det viktig å angi 

hvem som er eier slik at de kan returneres til rette 

vedkommende. Videre må det så langt som mulig angis 

hvilke personer som er med på bildet (fra venstre mot 

høyre), hvor og i hvilken anledning og årstall det er tatt. 

Det meste er av interesse. Dersom bildene sendes oss 

digitalt, må de ha en oppløsning på minst 600 dpi. 

”Databildene” bes sendt direkte til Ingunn eller Helge. 

Historielaget forbeholder seg retten til å velge blant 

innsendte bilder, alt etter kvalitet m.m. 

  

Helge vil få hovedansvaret for skanning av bilder, men 

de kan selvsagt sendes/leveres til alle medlemmene i 

gruppa. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med oss hvis 

det er noe dere lurer på, for eksempel for å avtale 

hvordan/til hvem bildene/albumene kan sendes/leveres. 

Vi regner også med at det blir mulighet for å få skannet 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

http://www.myklebysetra.no/
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bilder på seterdagen i juli. Dette kommer vi tilbake til i 

Budstikka. 

  

Vi har en idé om å lage og legge ved boka en DVD med 

levende bilder fra setra. Vi er derfor også interessert i 

eventuelle gamle og nye filmopptak (8 m.m. eller annet) fra 

setermiljøet.  

  

De fleste av dere husker sikkert hvem vi er, men på neste side 

følger likevel en ajourført oversikt med navn på medlemmene, 

adresse med mer.  

Med ønske om et godt år håper vi på hjelp, interesse og 

glød også for det nye prosjektet.  

  

  

Med vennlig hilsen fra arbeidsgruppa. 

INFO FRA MYKLEBYSETRA 

__________________________________ 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

”Myklebysetras historie 

Folk og fe gjennom 400 år” 

kan fortsatt kjøpes via 

www.myklebysetra.no  

Og historiegruppas 

medlemmer 

Pris kr. 380,- pr. stk. 
 

 

 

_____________________________________ 

 

 

VEINAVN PÅ SETRA 
 

Det ble orientert i Budstikka sommer 2010 og under 

årsmøtet vedr saken om veinavnene som er foreslått vil 

bli avgjort hos kommunen i nær framtid. Saken er ikke 

imidlertid ennå ikke avsluttet. Siste høringsfrist var 29/3-

11. 

Noen av våre veier er fortsatt med i denne 

høringsrunden. Leder Erik Bråten regner med å komme 

med en redegjørelse for resultatene i sommerutgaven 

av Budstikka. 

Adresser mv til medlemmene i arbeidsgruppa: 
Leif Erling Arnesen 

Bregneveien 23, 
2208 Kongsvinger 
Tlf. 62 81 49 19/ 908 27 994 
E-post: lerl-arn@online.no 

Ingunn Framgården 

Turistveien 443, 
2372 Brøttum 
Tlf. 62 36 48 55/ 907 37 979 
E-post: ingunnfram@gmail.com 

Svenn Broch 

Aasmund O.Vinjesvei 5 
1511 Moss 
Tlf. 69 27 19 60/ 958 84 164 
E-post: sb@koro.no 

Helge Helgesen 

Flaenbakken 2.  
2070 Råholt   
Tlf. 472 56 198 
E-post: helge.helgesen@123.no 

Åge Børresen 

Johan Castbergs vei 30, 
0673 Oslo 
Tlf. 22 32 37 89/ 988 78 589 
E-post: aborr@online.no 

Berit Karlsen 

Olav Kyrresgt. 18 
1511 Moss 
Tlf. 69 27 01 03/ 994 70 748 
E-post: be-ka2/online.no  
eller: berit.karlsen@mosseskolen.no 

Ingmar Eng 

Nedre Damvei 28 
1820 Spydeberg 
Tlf. 69 83 77 89/ 920 55 295 
E-post: i.eng@online.no 

     

 

http://www.myklebysetra.no/


______________________________________ 

Budstikka nr.1/2011        16 

______________________________________ 

17                                         Budstikka nr.1/2011 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________  

Myklebysetras historie 
Dette kom ikke med i boka 

 

Vi fortsetter med å ta inn i Budstikka diverse stoff som vi ikke 

fant plass til i boka. Denne gang en artikkel som stod i Hamar 

Arbeiderblad den 1.8.1949 med overskriften ”På omveie i 

Østerdalen”. Artikkelen er datert ”Møklebysetra 20/7-49” og 

underskrevet ”Shorty”. Hvem dette var vet vi ikke. (Kanskje 

noen av dere vet det?). Men forfatteren og hans turledsager 

var antagelig fra Hamarkanten. 

  

-------------------------------------------------- 

   

 Tilfjells over bygden sto vår hu – vi bestemte oss 

i første omgang for Møklebysetra – av den gode grunn at det 

der befant seg en god venn med ei ditto hytte. Og i går samlet 

vi sammen det aller nødvendigste, og startet. – Starten 

foregikk fra Østre Torv, hvor vi hengte syklene på Nyseter-

bussen og fikk en morgenprat med en blid og trivelig Sandlie. 

”Jasså – nå bær det til fjells att?” Jo, det gjorde da det, men da 

vi forsiktigvis antydet at målet var Stor-Elvdal, trodde han oss 

bare sånn passelig. – 

 Det blir støtt en egen stemning i Nyseter-bussen, 

alle kjenner hverandre, og det er så mye å prate om. 

Høytørken, støvplagen, fisken – og sist, men ikke minst – 

åssen blir det med multa i år? Forrest i bussen tyder samtalen 

på at det blir skralt, blommen har frøsi, det er for tørt i marka, 

og så bles det så fært under blomstringa, dama. Bakerst i 

bussen høres det imidlertid ut som om sjansene ikke er så 

verst lell. Likevel er det, når alt kommer til alt – multa sjøl som 

får siste ordet i denne saken. – 

 

 Det støver fælt, der vi farer opp gjennom 

åsen. Det prates en del om det med, og 

hedemarkshumoren fornekter seg ikke – det kommer en 

bemerkning om at det tar sin tid før støvskya legger seg, 

og straks er en frempå med en replikk til sjåføren: 

 ” Ja, du møte full denna på nedtur’n du?” – 

På Gåsbu rekker vi en halv pils, før vi ruller videre innover. 

– Været, ja det evige tema – hvordan er det nå egentlig 

med det? Det later til at det lenge savnede regnet har 

bestemt seg for å nettopp i dag. Fra Brumundhøgda tar vi 

noen raske observasjoner gjennom bussvinduet. Mørke 

skybanker har stevnemøte over Raufjellet – bak 

Brumundkampen er det grått i grått, og i sør, over 

hedemarksbygdene, flokker skyene seg sammen og 

danner snart et solid skydekke. Bare over Nordhue er det 

blå gløtt. Blir vi våte i dag, tru? – 

 Ved Nysetra er det slutt med å sitte i 

skinntrukne buss-seter. Syklene hektes av, vi hufser på oss 

sekkene, og så bærer det videre. På Prestsetra prøvde vi 

optimistisk å overse det faktum at skyene tok til å lekke – 

men snart måtte vi innrømme at vi var midt inne i ei 

regnskur av de store. Vi trasset oss fram til Bjønnåsen-

setrene uten å ta regntøyet på, i håp om at det solskinnet 

vi så skimt av lenger inne, ville få oss tørre igjen. 

  Mens vi satt våte og pjuskete 

og drakk herlig kaffe i portstua ved Bjønnåsbrua, fant 

værgudene ut at det kunne klare seg foreløpig. Det hadde 

letnet en del da vi besteg våre edle gangere og tok fatt på 

nester etappe. På strekningen Hamarsetra-Kvarstadsetra 

satt vi og koste oss over at sola skinte på Øiongsfjellet, og 

da vi kom lengre 
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MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

frem innover Åstadalen, kunne vi trøste hverandre med at det 

så veldig lyst og fint ut over fjellet i retning Møklebysetra. Vi ble 

praiet av ei kjerring som påsto at vi hadde kjørt nedover for ei 

stønd sea, og at vi av den grunn burde ha nytt å berette om ei 

branete ku. Dette med at vi hadde kjørt nedover for ei stønd 

sea, kunne vi for så vidt godt gå med på – men det var ei god 

stønd sea, nemlig i 1947 – og av den grunn kunne vi ikke 

huske noe om branete kuer. – Smått om senn nærmet vi oss 

Nyskolla. Det ble en del trilling i bakkene, og da myggen dro 

forfell av vår langsomme fart, nyttet vi høvet til et kjærkommet 

pust i bakken mens vi gned oss inn med myggolje. Det krydde 

av maur der vi satt, og dette ble årsak til både forlenget hvil, da 

vi måtte fjerne maur fra ryggsekkene, og en kort diskusjon om 

hvorvidt maur kunne dø som fluer. – 

 Det var varmt og vindstille, og skydekket hang 

truende lavt over oss. Uten tvil stille før stormen. Men nå var 

det snart slutt på bakkene, og vi hadde ikke før stukket hodene 

over siste bakkekammen og notert oss at Nyskolla lå der den 

skulle ligge, før nordavinden kom feiende i kalde kast ned fra 

Møklsjøvola og minnet oss om at shorts og skjorte var tynn 

habitt. 

 Vi prøvde å sette farten opp, da vi fikk se ei 

regnskur som kom ruslende over fjellet mot oss, men veien 

hadde vært lang og motvinden var stri, og regnskura møtte oss 

fem-seks hundre meter fra setra. Det gjorde ikke godt. Vi ble 

søkkvåte i løpet av et par minutter. Vi speidet fortvilet etter 

nærmeste bebodde størhus eller hytte. Der – ei koselig brun 

tømmerhytte med hvite vinduslemmer, smilte imot oss og viftet 

innbydende med en sveisen røkhale fra pipa. Og regnet regnet 

fremdeles ille. Blå og vasstrukne og kalde som dypfrossen bær 

vaklet vi de siste metrene fram til gjerdet  og belaget oss  

så smått på å gå inn og si ”takk, men vi skulle itte sitta”. – 

 Og der kom sannelig verten sjøl ut for å 

ønske velkommen i hus. Han var av de fåmælte. Vi nikket 

et vennlig, god dag – god dag, og spurte, da tausheten 

ennå ikke var brudt – om det kunne la seg gjøre at vi fikk 

komme inn å varme oss litt. – 

 Dermed sprang bomben. ”Tja – det er så 

mange av oss”, sa mannen. Og dermed er vi ferdige med 

det temaet. På spørsmål om det bodde flere på setra, 

svarte han benektende, men la til at det jo gikk an å 

komme under tak for det, i et skjul eller no slikt. ”Det er 

usælt vær ”, la han til. 

 Ferdig med det. Vi ble litt etter hvert svært 

varme likevel, da vi etter å ha byttet om i en bås i 

nærmeste fjøs, begynte å tenke over den elskverdigheten 

vi hadde blitt utsatt for. Best å hoppe over det som ble 

sagt – vi hadde iallfall aldri vært utsatt for slikt før, men 

rent juridisk sett er man jo i sin fulle rett til selv å rå over 

sin hytte. – 

 Vi likte imidlertid ikke tanken om å spise i 

fjøset. Vi fant ei åpen kjellerdør, og slo oss til i kjelleren så 

lenge. Da vi var i bekken etter vann, kom plutselig en 

harepus fram under størhuset, men da den heller ikke lot 

til å like synet av oss, forsvant den i retning av førnevnte 

hytte. 

 Etter å ha spist et hastig måltid i kjelleren, 

hvor vi ikke ble varmere av oppholdet, satte vi kurs over 

fjellet mot Møklebysjøen. Regnet hadde gitt seg, men nå 

kom skodda sigende. Sykkel på fjellsti gjør seg dårlig, 

men vi kom da fram. Snart var vi høyt oppe i tåka, men 

trøstet hverandre med at sti var sti, og den var grei å 
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følge. – 

 Vi kunne så vidt skimte et tjern – bestemte etter 

kartet hva det skulle hete, og var etter kartet å dømme snart 

fremme ved brukbar vei igjen. Dessverre – det var illusjon. Vi 

oppdaget til slutt ved hjelp av kompasset at retningen var 

splitter pine gal – tullet og vaset en del, fant en ny sti, skremte 

ryper og pustet på litt med stadig kortete mellomrom. Hver 

gang vi skimtet vann i skodda fastslo vi med bestemthet at det 

var Møklebysjøen. Sjø nummer åtte eller ni var den rette. Da 

hadde vi gått i fire timer(det vanlige er visstnok to!). I dag har vi 

funnet ut at vi var like ved Prøva. – 

 Allting har en ende. Ved halvelve-tida i går kunne 

vi fryde oss over å være framme på Møklebysetra, og 

østerdalsstørhusene og de torvtekte hyttene virket like 

gjestmilde som fjellet nyss hadde virket ugjestmildt. Snart fant 

vi ”vår” bestemte hytte – og der fikk vi lov å komme inn. Deilig 

mat og varm kaffe – hatten av for østerdalsk gjestfrihet!” 

  

Historiegruppa 

 

Elgjegere 

I Grasli- 

fjellet tar en 

pust i 

bakken, ca 

1920. 

Johan 

Magnhild-

stuen t.v. 

Hvem er de 

to andre? 

Fra Sigurd 

Fremgårdens 

album. 

Innsendt av 

Ingunn 

Fremgården 

NOK EN SETERVENN ER GÅTT BORT 

 
En kjent og kjær person med sterke bånd og tradisjoner til 

setra døde i midten av november i fjor. 

Jenny Karlsen var budeie på setra gjennom årtier og få 

hadde kunnskap om seterdrift som Jenny. Nedenfor 

minneord fra lokalavisen. Vi lyser fred over Jenny,s minne. 

(red.) 
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(utdrag) 

 

Årsmøte for året 2009 ble avholdt hos Ola Kristiansen 22. 

mars 2010. 

 

Styret har bestått av: Ola Kristiansen - formann, Anders 

Kiær og Ingolf Grinaker. 

Kjell Sandberg har vært regnskapsfører. Ola Kristiansen 

har betjent bomanlegget med kasse/bank og formidlet 

kredittkortregistrering.  

 

Revisorer. Bjørn Baarstad og Jo Gimse. 

 

Parkeringsplassen ble til påske brøytet opp på setra og 

ved Lortikkmyra.  

 

Veien ble høvlet på forsommeren, påført 700 kg/km salt. 

En regnflom i august gjorde vesentlige skader på veien. 

Disse ble reparert med grus fra Steinvik v/Torp Transport. 

 

Det ble fjernet en del jordfaste steiner ved pigging og 

påført grusmasser v/John Johnsen, samt skiftet en 

stikkrenne. 

Utgifter til sommervedlikeholdet ble kr. 92.000,- mot kr. 20 

000 i 2009 

 

Styret takker de samarbeidende parter for året som er gått. 

MYKLEBY SETERVEI 

__________________________________ 

MYKLEBY SETERVEI 

__________________________________ 

MYKLEBY SETERVEI BA

REGNSKAP 2010

UTGIFTER INNTEKTER

Sommervedlikehold 92 066,25     Bomavg 221 559,50   

Vintervedlikehold 76 650,00     Tømmeravg -                 

Adm. 31 132,96     Div. innt. -                 

Strøm, forsikringer 7 114,50       Renter 379,00           

Geb. Kortavg. 12 607,25     

Overskudd 2 367,54       

221 938,50   221 938,50   

BALANSE 2010

EIENDELER GJELD/EGENKAPITAL

Bank, brukskto 79 195,26     Egenkapital 31.12.09 174 097,72   

Bank vedlikehold 68 769,00     Overskudd 2010 2 367,54       

Grus på lager 26 000,00     

Plastrør 2 500,00       

Veianlegget 1,00               

176 465,26   176 465,26   

Mykleby 15. januar 2011

Ola Kristiansen Kjell Sandberg

Leder Regnskapsfører


