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SV i Etnedal
nominerer
Tirsdag 15. mars skal Etnedal SV
ha årsmøte og nominasjonsmøte i det gamle kommunehuset
på Bruflat.
– Vi trenger flere navn for å få
til ei liste, og det er per i dag for
få på lista.Vi håper alle i Etnedal
som mener SV har et viktig budskap møter opp tirsdag, sier Ole
Morten Fossli i Etnedal SV.

– Tok bølgen
for løypemaskina
Styreleder i Vasetløypene, Erik
Frogner, forteller at når løypekjørerne kjørte forbi folk som
slappet av i solhellinga i helga,
så tok de bølgen for å vise entusiasmen for de flotte sporene.
– Det er veldig engasjement på
Vaset nå og vi ønsker å bytte ut
den gamle løypemaskinen som
vi kjøpte i fjor. Vi trenger to gode
maskiner for å opprettholde de
14 milene med skiløyper vi har
på Vaset. Men, vi snakker om en
prislapp på 1,4 millioner kroner,
pluss moms, så vi er avhengig av
hjelp fra kommunen, forklarer
Frogner.
Han er veldig fornøyd med
kvaliteten på sporene som ble
lagt med den nye maskina.
– Vi ønsker at Vaset igjen skal
bli det foretrukne stedet å gå på
ski, slik som det var før, legger
Frogner til.
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Rustebakke topper
i Sør-Aurdal KrF
KrF i Nord-Aurdal og
Etnedal stiller ikke
liste denne gangen.
Kari-Anne Rustebakke fra Bagn
topper KrF-lista i Sør-Aurdal.
Dette er klart etter nominasjonsmøtet som var sist torsdag. KrF
har en representant i dagens
kommunestyre. Harald Liodden
som i hele 12 år har vært kommunestyrerepresentant for partiet takker nå for seg i politikken.
Rustebakke er også kumulert og
eneste på lista som er det. KrFlista har bare ti navn. Disse er
som følger:
Kari-Anne Rustebakke (kum.),
Bagn, Reidar Heiene, Hedalen,
Anne Lise Sørbøen, Bagn, Ronny Skogstad, Hedalen, Ingrid
Weider Hartberg, Bagn, Inger
Lise Haraldsen Hagen, Reinli,
Ola Rustebakke, Bagn, Liv Monika Skaar Joranger, Reinli, Herman Sukke, Hedalen og Olaug
Hjelleset, Reinli.

Ingen KrF-liste i N-Aurdal
Kristelig Folkeparti har lange
tradisjoner i mange av Valdres-

kommunene, men utsiktene foran dette er valget er imidlertid
ikke like gode. Sør-Aurdal og
Vestre Slidre, der KrF er delaktig
i Bygdelista, kan bli eneste Valdres-kommuner der KrF-ere stiller til valg.
Ivar Aars i Nord-Aurdal KrF
konstaterer at toget er i ferd med
å gå for egen liste denne gangen.
– Vi kan ikke presse folk heller,
utfordringen er å få noen til å stå
på toppen av lista.Vi har nok opp
til flere som gjerne kan stå på lista, men ikke fronte, sier en skuffet
Aars. For egen regning anser han
det for å være aktuelt å stille enda
en periode. Han kan se tilbake på
fem perioder for partiet i kommunestyret i Nord-Aurdal. I inneværende periode er det Anne Lise
Stølsdokken som er KrFs eneste
kommunestyrerepresentant.

Bryter over 60 års tradisjon
I Etnedal har KrF lange tradisjoner og har vært representert i
kommunestyret siden 1947, kan
nestleder i lokallaget, Sigurd
Magnus Skogstad, fortelle. Men
nå er det slutt, i alle fall for kommende valgperiode.

– Nei, dette ser dårlig ut, det er
nok et faktum at vi må kaste inn
handkledet denne gangen, sier
Skogstad. Han også registrer
fortsatt interesse for å stå på lista, men det er ingen som vil ha
førsteplassen. På det meste har
KrF hatt tre kommunestyrerepresentanter i Etnedal og i en periode ordføreren også. Siste åra
har KrF vært representert med
en person, og i inneværende år er
det Anne Marit Stensæter som er
KrFs representant i Etnedal
kommunestyre.

Flere grunner
Ivar Aars mener det er flere
grunner til at KrF sliter lokalt.
– Våre medlemmer er gjerne
også engasjert i mye annet. Vi
skal heller ikke se bort ifra at
flere av våre tradisjonelle medlemmer også vegrer seg på grunn
av den utvikling vi nå ser innen
partiet. Kommunepolitikk tar
også mye tid, sier han, noe han
har god erfaring for å si.
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SLUTT FOR KRF I ETNEDAL: Etter å
ha vært representert i kommunestyret
i Etnedal siden 1947 makter ikke KrF
stille liste denne gangen. Anne Marit
Stensæter er KrF-representant i denne
perioden.

«Årets campingplass»
Norsk Caravan Club har
kåret Fagernes camping til
«Årets campingplass 2010».

«Vi ønsker at Vaset igjen
skal bli det foretrukne
stedet å gå på ski, slik som
det var før.»
Erik Frogner, styreleder Vasetløypene

DETTE ER SAKA
■ Vasetløypene har ei Prinoth
tråkkemaskin til låns fra Trygve
Owren AS, som de vurderer å
kjøpe. Prislapp: 1,4 millioner
kroner. Denne ble testet i forrige
uke av sjåfør Frank Mo.
■ Statsskog er positive til at en
skistadion tegnes inn i den foreslåtte reguleringsplanen for området.
■ Reguleringsplanen for Vaset har
vært ute til andre gangs
gjennomsyn og blir sannsynlig
ferdigbehandlet før sommeren.
■ Ordfører Eivind Brenna er blant
dem som mener det må satses
på Vaset, i likhet med styreleder
i Vasetløypene, Erik Frogner.
■ 21. mars er det dagseminar om
framtida til Vaset, der flere innbudte gjester kommer.

– Dette er ekstremt artig og en pris
vi setter utrolig høgt, sier daglig leder Kaja Idstad.
Norsk Caravan Club kårer Årets
campingplass på grunnlag av informasjon og tilbakemeldinger fra egne inspektører og medlemmer i
klubben. Utmerkelsen skal deles ut
i løpet av våren.
Kaja Idstad driver campingplassen sammen med mannen Erik
Kroon, de overtok ansvaret i 2007.
Familien Kroon har drevet campingplassen siden 1990. Campingplassen har 200 vognplasser, 18
hytter og 4 leiligheter.
– Vi har drømt om å bli Årets
campingplass, men hadde ikke
trodd at det skulle skje så snart, sier Idstad.

PRISVINNER: – Det er en ære og bli kåret til Årets campingplass 2010, sier Kaja Idstad. ARKIVFOTO: Egil Heggen

Første norske på plass
Tim Peters fra Valdres var
på plass i Tokyo natt til
lørdag, og har vært i nordområdene og rapportert
fra katastrofen på nært
hold.
– Det er umulig å skaffe seg leiebiler og sjåfører her. Så vi drog
med lokaltog, busser og t-baner
for å komme oss raskt nordover.
I dag har vi vært 350 kilometer

nord for Tokyo og opplevd å bli
evakuert sammen med en
mengde mennesker i byen Sendai.
Tim Peters forteller at det ble
meldt at en ny tsunami var på
veg, mens de var i byen.
– Vi dro opp på en høgde sammen med masse mennesker og
redningsmannskaper. Da vi sto
der, kom også en melding om at
en ny reaktor i kjernekraftanlegget hadde eksplodert. Rednings-

mannskapene begynte å ta på
seg sikkerhetsutstyr. Vi hadde
heldigvis med oss utstyr og tok
dette på oss. Det var dramatiske
timer. Heldigvis ble tsunamien
mindre enn antatt. Vi kom oss
også tilbake og forhåpentligvis
har vi ikke fått stråleskader.
Tim Peters jobber og rapporterer for P4. Han bor i New York
og dro til Japan ettermiddagen
etter at skjelvet hadde gått 03.00
amerikansk tid.

Han har nå tatt inn i en by 100
kilometer nord for Tokyo der de
har tilgang på strøm og internettforbindelse.
– Her er ødeleggelser som er
helt rå å se på nært hold, sier
Tim Peters til avisa Valdres.
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