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balestrand: Ei heilt 
spesiell hytte skal på 
plass på 972 meter over 
fjorden.

– Ei slik hytte vil vera ein at-
traksjon i seg sjølv, seier Ha-
rald N. Offerdal (Ap).

Samde
Eit samla formannskap vedtok 
rett før helga at avtalen mel-
lom Bergen arkitekthøgskole 
(BAS) og Balestrand kommune 
om realisering av ei dagstur-

hytte på Raudmelen vert god-
kjent. Kommunen går inn med 
110.000 kroner i prosjektet. 
Bygginga av elementa til hytta 
startar i Bergen alt no i mars. 

Samarbeid
Balestrand kommune har dei 
siste åra hatt eit godt samar-
beid med Bergen Arkitekt-
høgskule (BAS), som sidan 
2005 har hatt årlege trekurs 
i Kvamsøy i regi av Tretema 
AS. I samband med undervis-
ninga har det år om anna vore 
gjennomført studentarbeid av 

mindre omfang, då i hovud-
sak i tilknyting til friområdet 
i Kvamsøy. I samband med 
trekurset for 2016 vart blant 
anna dagsturhytta «Glipe» 
prosjektert. Studentane jobba 
mykje med prosjekt og fekk 
sponsa det meste av material-
kostnadane. Balestrand kom-
mune fann tomt til hytta på 
kommunen sin eigedom ved 
Pilegrimsstien, og dei fekk 
overta denne utan vidare ved-
erlag. Bygging har skjedd på 
dugnad, og store delar av ar-
beidet er gjennomført. Det er 
planlagt å ferdigstilla hytta i 
løpet av året. 

Styrke
No skal eit nytt prosjekt set-
jast ut i livet. Ei sikringsbu på 
fjelltoppen Raudmelen, som 
ligg rett over Holmen, har no 
altså fått grønt lys frå politisk 
hald. Alt i løpet av året kan 
hytta vera på plass.

– Dette er med på å skapa ei 
heilskapleg satsing på reiseliv 
i Balestrand. Saman med Kei-

pen-prosjektet trur eg me har 
eit stort potensial her, seier 
Arnstein Menes (Sp).

Kva med utsikta?
Frode Bøthun (KrF) likar også 
dei luftige planane, men ville 
forsikra seg om at utsikta frå 
varden på toppen av Bales-
trand-fjellet ikkje vert sperra 
av hytta. 

– På biletet av kan det sjå 
ut som hytta ligg i vegen for 
utsynet frå toppen, ein slik si-
tuasjon må me ikkje koma i.

Kommunalsjef Arne Abra-
hamsen fortel at plasseringa 
av hytta ikkje er spikra.

– Både arkitekten og me har 
diskutert det du tek opp her. 
Me skal ikkje ta vekk utsynet 
frå toppen, seier Abrahamsen, 
som gler seg til å få på plass 
ei ny attraksjon i fjellheimen.

– For Balestrand kommune 
vil dette konkrete prosjektet 
kunne gje ei særprega og sam-
stundes rimeleg dagsturhytte 
til allmenn bruk i samband 
med turstien til Raudmelen. 

Hytta vil gje grunnlag for 
auka fysisk aktivitet, gje tur-
målet ein ytterlegare kvalitet i 
reiselivssamanheng samt vera 
eit aktivum også for arrange-
mentet Balestrand Opp, seier 
kommunalsjefen. 
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INNVENDIG: Slik blir hytta sjåande ut frå innsida.

HØGT TIL FJELLS: Den planlagde hytta skal plasserast nær toppen av 
Raudmelen.

Positiv til lokalt eigarskap
Førde: Sogn og Fjordane Ap ser positivt på at lokalt eigar-
skap framleis får ei rolle i Fjord1 og oppmodar hovudeigar 
om å arbeide vidare med ei slik løysing. Det går fram av ein 
resolusjon etter fylkesårsmøtet i partiet i helga. Havilagrup-
pen som har hovudsetet sitt i Fosnavåg på Sunnmøre, er i 
dag hovudeigar av Fjord1 med Sogn og Fjordane Fylkeskom-
mune som minoritetseigar på veg ut om få år. I samband 
med eigarskiftet er det i avtalen mellom eigarane signalisert 
at der er ønskjeleg med lokalt eigarskap. 

Skuffa over løyvingar til rassikring
leikanger: Nasjonal rassikringsgruppe er 
skuffa og ser ingen offensiv satsing på rassik-
ring i det som er kome fram om NTP til no. På 
den nasjonale rassikringskonferansen i Tromsø 
siste veke blei det kjent at det vert lagt opp til 
å bruka 24 milliardar kroner til rassikring i løpet 
av 12-årsperioden. Dette er berre halvparten 
av det Nasjonal rassikringsgruppe har kravd 

ut frå dokumenterte behov, og håpa på kom 
no i NTP. – Dette syner det me var redde for, 
at regjeringa ikkje har nokon offensiv satsing 
på rassikring. Ein legg heller ikkje opp til å sjå 
på rassikring som eit nasjonalt prosjekt i ein 
heilskapleg plan, seier Åshild Kjelsnes, leiar i 
Nasjonal rassikringsgruppe.

www.scandic.no

04990Gratis befaring:
Det er NÅ det lønner seg!

SOLSKJERMING


