
Fra kr 0 til kr
35.000!
På side 12 i OPP, fredag 11.
april, og på side 7 i OPP, ons-
dag 16 april, kan en lese om
mulighetene for å få til digital
formidling på gravfeltet på
Vang til en stk pris pr. info-
punkt på kr 35.000!

Allerede nå ligger det ute på
internett, på nettstedet 
www.digitaltfortalt.no, digital
info om flere historiske punkter
i Oppdal med tilhørende QR-
koder. Bruk søkefeltet og søk på
Dovrefjell og Dovrebanen. Her
finner man tekst, foto og lydfiler
om ulike opplevelser på fjellet
og langs Dovrebanen. Se også
filmsnutten om Eysteinkirka på
Hjerkinn.

Disse digitale fortellinger er lagt
ut på dugnad, bl.a. i forbindelse
med kurs avholdt i Dovre og
Oppdal. I Oppdal var det Opp-
dal kommune, Oppdal nærings-
forening og Dovrebanen –
jernbanehistorisk forening som
stod som arrangør. Kurset i digi-
tale fortellinger ble avholdt med
kursledere fra Norsk kulturåd
og Digitalt fortalt og var gratis.
Det eneste kursarrangørene
måtte stå for selv, var kurslokale
som kommunen stilte med, og
mat som ble sponset av Skifer
hotell.

Digitaltfortalt.no er etablert av
prosjektet Kultur- og naturreisen
i regi av Norsk kulturråd, Riks-
antikvaren, Kartverket og Miljø-
direktoratet. Målet med
prosjektet er å åpne opp og
gjøre tilgjengelig innhold i of-
fentlige databaser og løfte frem
lokal kunnskap og fortellinger.
Ved hjelp av en app og en egen
kartløsning vil det bli mulig å
søke seg frem til kunnskap om
de steder en besøker ved hjelp
av mobiltelefonen.

Pilgrimsleia neste prosjekt
Tirsdag 29. april har Nasjonal
pilgrimssenter og prosjektet Kul-
tur- og naturreisen invitert til et
felles informasjonsmøte i Trond-
heim for å markere oppstarten
på et samarbeidsprosjekt. Et
dugnadsprosjekt som har til for-
mål å samle inn og formidle di-
gitalt, kjent og ukjent materiale
om kultur, kulturminner og
natur langs pilgrimslia mellom
Oslo – gjennom Oppdal – og
Trondheim.

Her har Oppdal muligheten for
å koble seg på et digitalt formid-
lingsprosjekt uten at det trenger
å koste skjorta. Her kan Turist-

kontoret, Oppdal kommune,
Oppdal næringsforening, Pil-
grimsutvalget, Oppdal historie-
lag m.fl. i fellesskap arrangere
kurs og dermed legge ut digital
formidling på nettet om Pil-
grimsleia, Gravfeltet på Vang og
andre kulturhistoriske opple-
velser langs leia og i Oppdal.

Aktuelle kursdeltakere kan være
bygdas mange aktive seniorer.
Mange av disse har jo allerede
stor innsikt i bygdas historie. Å
øke deres kompetanse på bruk
av digitale medier til formidling,
og samtidig kurse dem i å finne
frem til kilder, dokumenter og
andre historiske fakta i ulike ar-
kiver og på nettet kunne være et
flott tiltak.

Tiltak på gang 
I regi av prosjektet Drivdalen på
kartet (Fremtidsverkstedet på
Driva, Statens vegvesen, Jernba-
neverket, Oppdal kommune
m.fl. arbeides det nå med å få til
infopunkter ved bl.a. Grønbak-
ken, Granmo Camping og Driv-
stua stasjon. Her skal det
informeres, på skilt, om natur-,
kultur- og samferdselshistorie i
Drivdalen. 
På skiltene skal det også være

QR-koder og henvisning til
www.digitaltfortalt.no. Tekstene
er under utarbeidelse. 
Etter hvert vil også tekstene

som vedrørende stasjonene på
Dovrefjell og Dovrebanen bli
QR-kodet i samarbeid med
Norsk jernbanemuseum.

Mogens Juul Rasmussen

Marionbyen - og
Luvegen 14
Åpent brev til Oppdal kom-
mune

Marion Eiendom har i lengre tid
ført opp boliger på Oppdal og i
praksis vært temmelig enerå-
dende i kommunen med større
leilighetskompleks. Oppdal er
blitt en svært lukrativ melkeku
for byggefirmaet Marion. Hu-
sene som bygges er standardi-
serte og bygd på en billig måte
med åpne utvendige ganger og
trapper. Det har nærmest vært
en form for serieproduksjon, og
det er i stor grad benyttet rime-
lig arbeidskraft. Marion har i

praksis vært uten konkurranse
med denne boligtypen og der-
med bestemt prisene. 

Det er logisk at de minst kontro-
versielle eiendommene bygges ut
først, men nå har Marion Eien-
dom etter hvert beveget seg inn i
områder der de absolutt må
finne seg i å gjøre justeringer på
byggene sine. Marion vil, natur-
lig nok, tjene mest mulig på sine
prosjekter. Byggene settes opp
etter samme  standard uansett
beliggenhet. Slik kan situasjonen
også bli for Luvegen 14 - som
ligger i et område som er regu-
lert kun for boligformål. Husene
her er for det meste 2-etasjes
eneboliger av tradisjonell type.
Området skiller seg derfor mar-
kert ut fra sentrums-/forret-
ningsområdets bygninger.
Forskjellen markeres enda kla-
rere ved at det har en høyere be-
liggenhet enn sentrum. 

To ganger tidligere er det kjørt
fram byggesaker for Luvegen
14. Begge sakene ble stoppet
bl.a. fordi bygningene den gang
var til for stor sjenanse for na-
boene. Nå går det en ny regule-
ringssak for Luvegen 14. Der
søkes det om omregulering av
tennisbanen fra forretningsom-
råde til boligområde. Med søk-
naden var det vedlagt tegninger
av et boligbygg som Marion øn-
sker å oppføre. Dette bygget
later til å ha vært diskutert av
alle aktuelle instanser i beslut-
ningsprosessen. Reguleringssa-
ken har dermed hatt en parallell
byggesak gående, og slik er det
lagt føringer for den videre saks-
behandlingen! Drevne byggher-
rer gjør det kanskje slik for å nå
sine mål, men for oss som er
motpart er det vanskelig å ak-
septere. Vi vil derfor kommen-
tere byggeplanene:

Tegningene fra Marion viser et
gigantbygg som er 50% større
enn de andre store leilighetsbyg-
gene som de så langt har ført
opp i Oppdal.  Det er merkelig
om bygget  kan godkjennes når
mindre bygg er avvist tidligere
på samme tomt. Det er mulig
det arbeides etter prinsippet om
at ”bare vi maser lenge nok så
går det nok igjennom”.  Dette
nye forslaget er til de grader
provoserende, og det vil være
enda mere ødeleggende for na-
boskapet enn tidligere planlagte
bygninger som ikke ble god-
kjent. Det kan se ut som det kun
er Marion-bygget som skal plas-
seres ideelt. For oss naboer vil
bygget framstå som en enorm
mørk vegg mot morgen-/formid-
dagssol og ettermiddag-/kvelds-
sol. I tillegg beskjæres utsikt
kraftig. Det er ingen på Oppdal
som forventer å bo slik. Her set-
tes alle sider av god byggeskikk
, lover og regler på prøve. 

Vi som eier eiendommene i det
aktuelle området er skjønt enige
om at vi aldri vil sette opp hus
rundt Luvegen 14 som tilnær-
melsesvis likner på Marion-byg-
get i arkitektur eller størrelse. At
boligprosjekter kan gjøres mye
mer tiltalende vises med de fer-
ske planene for Trevarefabrik-
ken (Troll). Argumenter om at
Marion-stilen skal være tone-
angivende for området holder
ikke! Marion-bygget i Luvegen
14  vil for alltid bli stående som
særegent og skjemmende hvis
det blir slik som foreslått nå.

Den siste reguleringssaken
startet for oss i desember 2012
med brev og nabovarsel. Vår ut-
talelse og protest  ble levert før
svarfristens utløp. 
Nok et brev/varsel kom fra
Oppdal kommune i april 2013. I
direkte kontakt med kommunen
i juni 2013 (før svarfrist) ble det
svart at vi ville få nærmere be-
skjed senere.  Siden da har vi
ikke hørt noe fra kommunen.
Vi er nå i ettertid - gjennom lo-
kalavisene – blitt kjent med at
saken var oppe igjen i desember
2013 og med sluttbehandling i
to møter i mars. Nabovarsel ble
ikke sendt oss, og vår klage fra
januar 2013 var utelatt fra
saken under sluttbehandlingen i
mars. Vi føler oss lurt .

Saken virker nå svært rotete.
For oss kan det virke som om
reguleringssak og byggesak er så
sammenfiltret at det kan være
uoffisielt bestemt hvordan frem-
tidig bygg i Luvegen 14 blir!
Vi håper at både Oppdal kom-
mune og politikerne tar hensyn
til det eksisterende bomiljøet og
ikke lar seg styre av et bygge-
firma slik mange i Oppdal etter
hvert har fått mer og mer inn-
trykk av. Fortetning må forven-
tes, men det kan gjøres på
mange måter. 

I TV-programmet ”Brenner”
med intervjuer i en gammel
Volvo Amason var en gang en
velkjent arkitekt passasjer. Han
snakket om hvor problematisk
det kunne være for kommuner
når det ble foreslått/gitt pålegg
om endringer på utbyggers pla-
ner. Utbygger kunne nemlig
hevde at endringen gjorde pro-
sjektet ulønnsomt og slik få
presset saken gjennom. Marion
bør ikke lykkes med slik tak-
tikk.

Oppdal, den 4. april 2014

Naboer til Luvegen 14.

Tredobbel glede
Jeg får så mye ros og takk for
dikta mine. Og det varmer!
Derfor kommer det her en takk
fra meg til dere som gleder 
dere ved dikta og bildene mine.
For meg blir dette en dobbel
glede:
Jeg koser meg med mine gamle

hobbyer, dikting, tegning og ma-
ling, og attpåtil får jeg godord
fra leserne!

Grunner
Det er to grunner til at jeg skri-
ver på dialekt: Jeg ønsker å be-
vare Oppdalsmålet, og jeg
kommer mer direkte i kontakt
med tankene mine med de orda
som er mine egne fra barndom-
men av.

Nytt forum
Det er noen som undres på hvor
det ble av dikta mine i Opda-
lingen, der de fantes i om lag
førti år. Men da denne avisa fikk
en ny mal, ble det for trangt, 
derfor flytta jeg til OPP. For når
jeg har sittet og arbeidet i flere
timer med hvert bidrag, vil jeg
jo gjerne at resultatet  blir synlig
og leselig.

Så dere som vet at jeg er på
trykk i OPP, kan spre nyheten 
til de som ikke vet.

Astrid Volden
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Et nytt stort digitalt prosjekt kan løfte gravfeltet på Vang. Men fylkes-
kommunen prioriterer ikke Vang fordi Oppdal kommune ikke har nap-
pet på ideen om å legge ut digital info rundt om i gravfeltet.
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May Tronsgård

Gullvinner
kan få
fast plass

Kan få digital
fjellviking

Vil tilbake 
å kjøre
pudder

Hvordan skal
vi lage Norges 
vakreste 
rundkjøring?

Kronprinsen 
trivdes i Oppdal

Markus Høiberg

Statens Vegvesen inviterer
oppdalingene:

OPP 11. april
Se dagens Astrid Volden-
tegning og historie om par-
dans på side 27!

Takk til hjemme-
sykepleien!
Jeg har vært heldig som
aldri har opplevd det før.
Jeg er heldig som har fått
opplevd det nå.
Hva da?
Jo - Hjemmesykepleien i
Oppdal!
For makan til mennesker!
Medmennesker!
Smilende med humor og
humør,
med øyne som ser.
Kunnskapsrike, varme.
Jeg ble så glad i dere alle!
Tusen, tusen takk for opp-
muntrende besøk både natt
og dag

Hilsen Audny Mjøen

Du må gjerne undertegne leserinnlegg anonymt, men redaksjo-
nen må kjenne innsenderens navn. Vi oppfordrer imidlertid alle
til å undertegne debattinnlegg med fullt navn, både på nett og
i papiravisen.
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