
Velkommen til solsenteret
i Kongsgaten!

Åpent
alle dager
07.00 - 22.30

Opstadveien 3, 4330 Ålgård. Tlf 51 61 77 66, faks 51 61 90 30
post@gjesdalgjestgiveri.no

FOTBALLKAMPER:

HUSK 
SØNDAGS-

MIDDAG
på Gjesdal 
Gjestgiveri

Lørdag 17. oktober: 
Manchester United - Bolton

Kampstart kl. 16:00

Dørene 
åpnes 
15:30
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 Gjesdalbuen arbeider etter «Vær-Varsom»-plakat- 
 ens regler for god presseskikk. Den som mener seg  
 rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til 
å ta kontakt med redaksjonen. n Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et  
klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har 
medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler 
klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio 
og fjernsyn). Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo,  
tlf. 22 40 50 40, fax 22 40 50 55  e-post: pfu@np-nr.no

Har grunn til å lure
Igjen havnet Skyttarkollen i våre spalter. I forrige 
utgave skrev vi om fjellsikringsavdelinga i Risa as 
som er i full gang med å sikre området for ras. Store 
steiner på mellom fem hundre kilo og ett tonn 
hang faretruende over det ene bygget. Lederen for 
arbeidet hos Risa som kan vise til 30 års fartstid 
med fjellsikring, ristet på hodet og stilte seg 
uforstående til at folk har fått lov å flytte inn. Det 
bør flere notere seg.
 Gjesdalbuen har tidligere skrevet om en 
trøblete start for Skyttarkollen med forsinkelser, 
betalingsutsettelse og konkurser. Før gravingen kom 
i gang vinteren 2006, gikk første totalentreprenør 
Bolig Næringsbygg as konkurs. De ble erstattet av 
Frafjord og Hidle, som senere også gikk konkurs. 

Våren 2007 ble prosjektet 
overtatt av Bjørn Østebrød 
i Østebrød Bygg as.
 Utbygger Østebrød 
var ikke kjent med 
sikringsarbeidet da vi 
snakket med ham. Det 
må føles alt annet enn 
betryggende for ham selv, 
beboerne og kommunen.

 Odd Sigmund Ålgård hadde god tro og gode 
intensjoner da han satte i gang Skyttarkollen i 2006. 
Han solgte seg ut av prosjektet året etterpå, og ble 
bare delvis berørt av konkursene som har fulgt i 
etterkant.
 
VI har forSøkt å få de som har leilighet 
i Skyttarkollen i tale, men i frykt for å stille 
utbyggingen i et enda dårligere lys, har de 
avslått tilbudet. Mye kan tyde på at flere av 
leilighetskjøperne ser ganske midlertidig på sitt 
nye hjem. En større andel av leilighetene blir også 
utleid, eller annonseres for salg. Begge deler gjør det 
vanskelig å stable på beina et godt bomiljø.
 Hvem som har skylden for hva, blir opp til å 
andre å vurdere.
 En rekke byggeprosjekter ble satt i gang før 
finanskrisa slo til, og rett før boligbobla var på 
bristepunktet. Vi konstanterer at noen har kommet 
seg helskinnet gjennom de siste to årene, mens 
andre har erfart at lettjente penger er alt annet enn 
lett. Det kan være en nyttig lærdom, ikke minst for 
de som er på boligjakt.
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En partipolitisk uavhengig lokalavis for Gjesdal og figgjo
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Bjørn Egil Gilje, daglig leder/redaktør

” Det må 
føles 

alt annet enn 
betryggende 
for ham selv, 
beboerne og 
kommunen ... 

Åshild haarr- tekst OG fOtO

Lyse jobber i disse 
dager med å gi strøm 
til rundt 40 hytter 
i Giljaåsen. Over 
halvparten vil ha 
strøm før jul.
– De som bor oppe ved camping-
plassen på Giljastølen og 800 me-
ter nedover mot Gilja skal ha fått 
strøm til jul, forteller strømkoor-
dinator for hytteeierne, Per Arne 
Baltzersen.
 I fjor fikk to byggefelt ved da-
len og innenfor skitrekket lagt inn 
strøm. 68 hytter fikk tilbudet i år, 
og rundt 40 har takket ja.

BarE poSItIVE 
tIlBakEmElDInGEr
– På grunn av veldig vanskelig ter-
reng i området blir bare øvre del 
av feltet klart før vinteren kommer. 
Nedre del vil vi jobbe med neste år, 
og vi blir sannsynligvis ferdig høs-

ten 2010, forteller prosjektleder i 
Lyse, Rune Molund.
 Hytteeiere har fremdeles mulig-
het til å henge seg på.
 – Lyse Elnett forskutterer for de 
resterende hyttene som ikke kobler 
seg på i denne omgang. Det vil si at 
når etternølerne kommer må de 
betale et anleggsbidrag for å få ko-
ble seg til, forklarer Molund.
 Baltzersen har kun fått positive 
tilbakemeldinger fra hytteeierne.
 – De fleste er veldig positive til 
strømtilbudet. Nå kan de begynne 
å tenke framover med tanke på å 
skaffe seg kjøleskap og lettere kun-
ne ringe hytta varm, forteller han.
 Han har fått gradvis mer tekno-
logi inn i hytta si.
 – Det begynte med stearinlys. 
Deretter begynte vi med bensin-
aggregat før vi fikk litt strøm av 
grunneieren til tv og parabol. Nå 
får vi full strøm til blant annet var-
me. Det blir greit å slippe å fyre i 
peisen for å varme opp hytta når 
vi kommer opp seint på kvelden, 
synes han.

BEGyntE I SommEr
Det var Baltzersen som først tok 

kontakt med Lyse på vegne av vel-
foreninga.
 – Jeg spurte først for tre år siden 
om velforeninga vår på rundt 30 
hytter kunne få strøm. Det viste seg 
at stemninga innad i velforeninga 
var laber. Jeg tok kontakt igjen i 
fjor høst, men Lyse mente vi burde 
se større på prosjektet og få med 
hyttene rundt. De sendte meg et 
kart som viste at vi var rundt 70 
hytter som ligger ganske samlet. 
Vi fikk da til en grei avtale med Ly-
se, som var klar til å begynne fort. 
De begynte i sommer, og har fått 
gjort utrolig mye på kort tid, fortel-
ler Baltzersen.
 Strømmen får de fra en strøm-
boks nær hyttefeltet ved skitrekket. 
17 hytter får allerede strøm fra den. 
Kablene legges under veien ned-
over. Dersom flere hyttefelt ønsker 
strøm, vil Lyse se på mulighetene.
 – Dersom det er nok interesse 
fra hytteeiere, og de tar kontakt 
med Lyse Elnett, er det mulighet 
for at de kan få strøm. Dette gjelder 
for et samlet område, informerer 
Molund.

nå kommer st rømmen til Giljaåsen

Strømboksen ved skitrekket skal gi strøm til alle hyttene.

her slutter første del av strømforsyningen. hyttene nedenfor må 
vente til høsten 2010 før de får strøm.

per arne Baltzersen gleder seg til alle kablene er gravd ned i veien slik at hyttene i Giljaåsen får innlagt strøm.


