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Gjester  

Tre minutter  Jarle Bragelien er opptatt av våre nye ”landsmenn”. Kan vi lage en ordning 
med Lillehammer Bibliotek/Lillehammer Kommune om å hjelpe våre 
flyktninger med  
en hyggelig prat på Biblioteket 
en liten byvandring 
svare på spørsmål om lokale emner   
Medlemmene i Lillehammer Rotary ( og andre) kan skrive seg på en liste for 
dag og tidspunkt. 
Jarle fikk stor støtte i forsamlingen for sitt forslag. 
  

Annet Presidenten overrakte en liten premie til Kristin Hille Valla for godt opplegg 
ved Intercitymøtet tirsdag 25. august. 
Sekretæren oppfordret medlemmene til å gi beskjed om frammøte i andre 
klubber/møter som kan gi frammøtekryss.  

Hovedtema Byavisa 

  

Foredragsholder Tore Feiring, daglig leder av Byavisa  

Kort om foredraget Utenfor Storgata 75 står det et sitat av Jan Erik Wold: 
DET ER HÅPLØST OG VI GIR OSS IKKE 
Tore Feiring sa at det var ledetråden i oppstarten av Byavisa i 2006. Til selve 
åpningen ble det invitert en masse mennesker fra Lillehammer. Det møtte en 
person uten tilknytning til byen. En tøff start. Det ble søkt støtte fra 
Innovasjon Norge uten hell. Byen hadde allerede en avis.  
I 2007 ble det bestemt at Byavisa skulle være gratisavis. Harde år med lite 
inntekt. I begynnelsen av 2009 var konkursen nær, men i mai samme år 
begynte avisa å tjene penger. 
I 2010 ble Dølen og Byavisa kjøpt opp av Polaris og i 2011 av GD. 
Byavisa har nå flyttet til GD-bygget.  
Det er fire ansatte i Byavisa, to journalister, en selger og daglig leder.  
På torsdager får alle husstander i Lillehammer, Øyer og Gausdal avisa i 
postkassa (med unntak av fem personer som ikke ønsker gratisavisa). 
Opplaget er på 22700 aviser.             
Målet med Byavisa: 
Politisk uavhengig 
Mange positive artikler 
Nyheter fra nærmiljøet 
Mer stoff enn annonser 

Referent Kirsten Andberg 

Neste møte Tirsdag 8. september 
”Ego-foredrag” ved Halvor Møllerløkken 
Scandic Victoria 

  



 


