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(03.02.2017 - For distribusjon til hytteeierne gjennom velforeningslederne) 

https://www.facebook.com/groups/vestreslidre.hytteforening/  

Kjære velforeningsmedlem, kjære hytteeier! 

Nå handler det om dine og våre innspill til kommuneplanens samfunnsdel! 
Vestre Slidre kommune har lagt et løp for å revidere sin kommuneplan. Den aktuelle 
etappen nå handler om å få fram relevante innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Det 
som kjennetegner dette planelementet beskriver kommunen på sine hjemmesider slik: 
«Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og 
strategiar for kommunesamfunnet som heilhet og kommuna som organisasjon.» Se for øvrig 
lenken:  http://www.vestre-slidre.kommune.no/aktuelt/planprogram-for-utarbeiding-og-
revidering-av-kommuneplan.34962.aspx 

Vi har siden etableringen av hytteforeningen i 2013 utviklet en stadig bedre dialog med 
kommunen om hvordan vi sammen kan styrke Vestre Slidre som attraktiv hyttekommune. 
Noen hytteeiere har også skarpt etterlyst hva slags hyttekommune lokalpolitikerne egentlig 
ønsker at Vestre Slidre skal være i fremtiden. Derfor ønsker vi invitasjonen til å komme med 
innspill til ny samfunnsdel velkommen. Den første viktige arena for dette er et møte på Låvin 
25. februar kl 9:30 til 11:30. 

I hytteforeningen legger vi til grunn Handlingsplanen fra 2015 som en viktig ramme for 
innspill, sammen med de tiltak som arbeids-gruppene i kommunesamarbeidet har 
utarbeidet fra 2014 av.  

Det er viktig for oss å få fram at vi har tre ulike storområder for hytteliv i Vestre Slidre, med 
ulik profil og ulike utfordringer: Syndin – Veståsen/Høyset/Brakastølen/Haraldset/Ulset -  
Vaset, inkl Ålfjell, Nøsen, Baklie, Fossheim seter. Nå ber vi medlemsvellene om å melde 
innspill for denne første runden innen 20. februar. Vi etterspør tydelige og praktiske innspill 
som eventuelt kan sikre de viktige kvalitetene ved hytteområdene i årene som kommer. Ta 
gjerne kontakt med leder for ditt eget hyttevel, eventuelt også de områdefokuserte 
kontaktene i hytteforeningens styre: 

o Syndin: Lars Mørk ( 950 31 599) og Nils Kårstad (nils.karstad@gmail.com)  
o Veståsen m.v.: Vegard Sørensen (900 39 496), Arne Lambech (977 41 320), Rolf 

Mangseth (900 54 052) 
o Vaset m.v.: Torgeir Tvedt (992 75 078), May Wenche Amundsen (932 45 371) 

Det førstkommende dialogmøte på Låvin 25.2. er for inviterte og særlig interesserte. 
Sammen med kommunens planansvarlige på dette område, Cathinka Vik, vil innspillene bli 
samlet i en form som kan presenteres på ordførerens påskemøter i april. 

Ta gjerne kontakt med din velforenings-leder dersom du alt nå har innspill du ønsker skal 
med eller har spørsmål til prosessen! Bruk eventuelt også våre facebook-sider (se nedenfor). 

 

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en snørikere vintersesong! 
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