
REFERAT 

  

Fra møte om videreføring av  

SAMARBEIDSAVTALE om istandsetting, drift og vedlikehold av Mesna kultursti inngått april 

2007 

  

Sted og tid:             SAS Radisson hotell, mandag 20. oktober 2014 kl 19 – 2015 

  

Møtedeltakere:  

Anne Lise Gjestvang og Oddvar Pettersen fra Mesna Rotary (MR). Harald Belsvik kunne ikke 

møte. 

Audun Gjengedal og Gunnar Roger Sandvik fra Lillehammer Rotary (LR). 

Arvid Johnslien og Roar Torbergsen fra Fåberg Historielag (FH) 

  

Referent: Gunnar Roger Sandvik (LR) 

  

  

1Valg 

a. Oddvar Pettersen (MR) leder gruppen, Gunnar Roger Sandvik (LR) er referent. 

Gruppen består for øvrig av Audun Gjengedal (LR), Harald Belsvik (MR), Anne 

Lise Gjestvang (MR), Arvid Johnslien (FH) og Roar Torbergsen (FH). 

  

2. Gjensidig orientering om status på drift og vedlikehold 

a. Økonomi: Det står kr 15.000 på konto tildelt over flere år fra Lillehammer 

kommune.  

b. Mesna Rotary har oversikt over skilter og skiltutstyr på lager, liste oversendes 

undertegnede til fordeling 

c. Euroskilt har tapt malene, maler er under rekonstruksjon. 

d. Klubbene og historielaget orienterte hverandre om hva som er gjort langs 

kulturstien, og hva som finnes av skiltmateriell 

e. Brosjyremateriellet som ble laget tidligere ble presentert v/ Oddvar. 

  

3. Tiltak framover, inkl. markedsføring med stimulering til økt bruk av 

kulturstien (synliggjøring) 
a. Oddvar Pettersen kaller inn medlemmene i denne gruppen til befaring av hele 

kulturstien tidlig vår 2015. Da registreres oppgaver og ny fordeling av 

oppgaver mellom klubbene og historielaget. 

i. Skal kulturstien og skilting utvides? 

ii. Skal det bli tydeligere start og ende på kulturstien? Utvidelse til 

Mjøskanten og til kanalen? 

iii. Bør skiltingen oppgraderes og/ eller utvides? 

iv. Kommunikasjon med interessenter og kommunen bør gjøres i forkant. 

  



b. Oppgavene/ rydding, reskilting, flytting av noen skilt etter oppgavedeling 

gjøres av partenes medlemmer senere på våren, senest før sommeren 2015. 

Forhåndsdialog med parkvesenet i kommunen på forhånd er viktig (sikkerhet/ 

ansvar/ grunneiere mv.) 

c. Anne Lise Gjestvang kontakter Lillehammer Camping om interesse for å lede 

gjester fra eiendommen til kulturstien og tar kontakt med Visit Lillehammer 

om markedsføring. Gunnar Roger Sandvik sjekker med Aud Hulberg 

(Lillehammer Sentrum drift m.fl.) angående markedsføring via brosjyrer eller 

nettsteder. Alle tenker på om brosjyremateriellet bør være på papir som før 

eller kun ved netttilganger og gjerne stiller spørsmål om det til aktuelle med 

fagkunnskaper på området (referentens tolkning av diskusjonene i møtet). 

d. Oddvar Pettersen sjekker med Ivar Olstad (MR) i forhold til eventuell ny 

produksjon av brosjyren som ble laget tidligere, men trykking avventes til vi 

har tatt stilling til hensiktsmessig markedsføring av kulturstien. 

e. Møtet oppfordrer til å gå kulturstien fra start til ende så snart de kan og gi 

innspill til forbedringer!  

f. Gunnar Roger Sandvik (LR) kontakter forfatter Halvor Finsrud som er i ferd 

med å skrive bok om kulturlivet langs Mesnaelva om samarbeidsavtalen og 

planene. 

g. Historielaget ved Arvid Johnslien og Roar Torbergsen flytter skiltene ved 

Strandtorget slik at synlighet øker og ulempene ved skader ved brøyting 

unngås. 

  

  

Lillehammer, den 20. oktober 2014 

Gunnar Roger Sandvik 

Referent, tlf 99529931 

 


