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Nå kan lillehamringene 
følge turistforeningens 
karakteristiske T-
symbol fra Strand.
torget til Gausdals-
vegen.
av asmund Hanslien 
asmund.hanslien@gd.no
Mobil: 906 85 056

lillehammer: Initiativet 
kom fra Lillehammer kommu-
ne, etter et ønske om å synlig-
gjøre og binde sammen strek-
ningen fra Strandtorget til nord 
for Hovemoen, en tur på seks 
kilometer.

DNT Lillehammer tok job-
ben, med Jørn Breili som grov-
arbeider. Den siste uken har 
han slått ned staur og satt opp 

skilter fra Strandtorget til Gaus-
dalsvegen, endepunktet i nord 
ved byggevareanlegget til 
Gausdal Landhandleri.

Stien går gjennom deler av 
den tidligere Hovemoen-run-
den, der Breili har ryddet en ny 
parsell på drøye hundre meter 
for å binde sør og nord sammen.

– alltid noe nytt 
Og til dem som tviler: Ifølge 
Jørn Breili har fortsatt Hovemo-
en kvaliteter som alene er verdt 
turen. Han beskriver stien som 
nå er merket som en perle.

– Det hogges og det er stadig 
nye parseller med uttak av grus. 
Men jeg opplever alltid noe nytt 
i Hovemoen, enten det er fugle- 
og dyrelivet, eller naturen og 
utsynet.

Men stien varer ikke i mange 

år. Den ligger midt i traseen 
som blir ny firefelts E6. An-
leggsstart er planlagt i 2021.

Breili har likevel ikke mistet 
håpet om at Hovemoen som 
turområde vil overleve også 
den endringen.

– Når vi ser hvor fint det ble 
langs Kanalen etter naturinn-
grepet for å bygge ny demning i 
Mesnaelva, kan vi håpe på det 
samme her, selv med en fire-
felts veg gjennom området. Det 
kan legges til rette for en fin 
gangveg under brua ned mot 
Lågen, sier han.

Den brua blir for øvrig cirka 
700 meter lang, fra utløpet av 
tunnelen ved Nordre Traaseth 
og over Lågen til Hovemoen.

Av alle stiene DNT Lilleham-
mer har merket, er trolig denne 
av dem som er mest benyttet.

– Det er moro. Det er en strek-
ning med stor trafikk, ikke 
minst mellom Strandtorget og 
Korgen. Nå kan alle finne fram 
videre, gjennom et område 
som tidligere har vært noe 
uoversiktlig. I hvert kryss er det 
satt opp skilt, 30 til sammen, 
sier Breili og forteller at alle i 
Hovemoen er merket med ett 
stedsnavn i hver retning: 
Strandtorget sørover og Gaus-
dalsvegen nordover.

trenger ikke bil
Breili ser også en annen verdi 
enn naturen med den fine stien 
og gangvegen:

– For mange av byens beboe-
re er dette en tur hvor de kan 
rusle hjemmefra, uten behov 
for å bruke bil til utgangspunk-
tet for turen.

– Hovemoen er fortsatt en perle, mener stifinneren:

Byens nye turløype
sKiltet: Denne uken kom turistforeningens skilter på plass – fra Strandtorget og helt til nord for Hovemoen, i Gausdalsvegen. Jørn Breili i 
DNT Lillehammer har merket den seks kilometer lange strekningen. foto: asmund hanslien

reparasjoner: Slik 
ser det ut ved Svaneredet 
om dagen. Stillasene er for 
taktekking. 
 foto: torbjørn olsen

Taket på Svaneredet 
lekker. Nå er det repara-
sjoner på gang. Men det 
er et stykke fram før nye 
planer for stedet blir 
realisert.
av Kine søreng Hernes

lillehammer: Det er flere 
som lurer på hva som skjer 
på Svaneredet på Vingnes si-
den det er satt opp stillaser 
der.

GD har tidligere fortalt at 
de siste planene er å bygge 
omsorgsboliger på Svanere-
det. 

taket lekker
Eier Bente Bøhler bekrefter 
at det fortsatt er det som er 
aktuelt, på lang sikt:

«Stillasene er nok kun for 
arbeidet med å tekke taket 
med ny papp. Det lekker, 
dessverre. På lang sikt er pla-
nen fortsatt å bygge gode 
omsorgsboliger på tomten. 
Det er nok en stund fram i tid 
siden det vil kreve omregu-
lering og god planlegging. På 
kort sikt skal det leies ut med 
kun mindre oppussingsar-
beider i forkant.» skriver 
Bøhler i en mail til GD.

ønsker serveringssted
Det har i mange år vært knyt-
tet interesse til Svaneredet 
og for mange lillehamringer 
forbindes det med en drøm 
om at det skal bli servering 
og aktivitet og en godt be-
søkt idyll ved Mjøsa. Noen 
av de tidligere eierne har 
brukt stedet som overnat-
ting og selskapslokale. I 2016 
ble stedet egentlig solgt til 
Gjøvik-mannen Harald 
Ramfjord som blant annet 
hadde planer om sjøflyhavn 
på stedet, men det hele end-
te med at kjøpesummen på 
seks millioner kroner aldri 
ble betalt.

Det er et sterkt ønske fra 
flere av naboene at noe snart 
skjer på den idylliske eien-
dommen. Om vinteren er 
det mange som benytter seg 
av de fine skøyteaktivitetene 
ute på mjøsisen.

svaneredet  
må tette taket

tomta: industrigata 29 og 31, der den nye brannstasjonen på 
Lillehammer skal bygges.  foto: aleKsander myKlebust

Arbeidet på den store 
tomta i Industrigata 29 og 
31, som skal huse Lille-
hammers nye brannstasjon, 
er i gang. 

av aleKsander myKlebust

lillehammer: Den nye 
brannstasjonen, som også skal 
huse feiervesenet og sivilfor-
svaret, skal bygges i Industriga-
ta 29. Det nye bygget vil ha et 
areal på 3.500 til 4.000 kva-
dratmeter. Ifølge prosjektleder 
Ingar Afseth i Lillehammer 

kommune er målet å ha den 
nye stasjonen klar i løpet av 
høsten 2021.

– Kommunen har jobbet med 
å få kjøpt tomta i Industrigata 
29 i mange år, og vi var glade da 
det gikk i orden. Den har vært 
førstevalget til brannvesenet, 
med tanke på en plassering 
som ivaretar nærhet til for ek-
sempel Storgata og Maihaugen 
og gjør det enkelt med utryk-
ning til Øyer og Gausdal. Målet 
er at den nye brannstasjonen 
skal stå ferdig i september 2021, 
uttalte han til GD tidligere i år.

Industrigata 31 er nabotomta 
til Industrigata 29, der den nye 
brannstasjonen skal ligge. 
Kommunens plan er å fjerne la-
gerbygget og gjøre atkomsten 

til brannstasjonen bedre. Næ-
ringsbygget på tomta vil bli stå-
ende, og fortsatt leies ut til be-
driftene som holder til der.

Her kommer den nye brannstasjonen 


