Fra: Jørgen Galtestad [mailto:jorgen@galtestad.no]
Sendt: 16. februar 2015 15:07
Til: 'fmhepost@fylkesmannen.no'; 'fmoppost@fylkesmannen.no';
'fmoapostmottak@fylkesmannen.no'; 'postmottak@akershus-fk.no'; 'postmottak@hedmark.org';
'postmottak@oppland.org'; 'post@eidsvoll.kommune.no'; postmottak@gjovik.kommune.no;
'postmottak@hamar.kommune.no'; postmottak@lillehammer.kommune.no;
'postmottak@ringsaker.kommune.no'; 'post@stange.kommune.no'; 'postmottak@ostretoten.kommune.no'
Kopi: Reidar A. Løvstuen
Emne: Tenkedugnad om Mjøsregionens framtid

Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Eidsvoll kommune
Gjøvik kommune
Hamar kommune
Lillehammer kommune
Ringsaker kommune
Stange kommune
Østre Toten kommune

Parkgata 36, 2317 Hamar
Storgata 170, 2615 Lillehammer
Statens Hus, Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo
Schweigaards gate 4, 0185 Oslo
Parkgata 64, 2317 Hamar
Kirkegata 76, 2609 Lillehammer
Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll
Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik
Vangsvegen 51, 2317 Hamar
Storgata 51, 2609 Lillehammer
Brugata 2, 2380 Brumunddal
Storgata 45, 2335 Stange
Rådhusgata 20, 2850 Lena

Først takker vi dere som har meldt dere på «tenkedugnaden» den 25. februar 2015;
 Hedmark fylkeskommune
 Oppland fylkeskommune
 Eidsvoll kommune
 Gjøvik kommune
 Lillehammer kommune.
Noe av poenget her var at alle vi som er interessenter til Mjøsa og Mjøsregionen skulle tenke
sammen for Mjøsregionens framtid.
Da vi ikke har hørt noe fra 4 av 7 kommuner, fra 1 fylkeskommune og fra 2 fylkesmenn (1 har
meldt forfall) synes vi ikke at det er hensiktsmessig å gjennomføre dugnaden som planlagt.
Vi er forundret og litt skuffet over at «Mjøsregionens framtid» ikke er av større interesse
blant offentlige forvaltninger rundt Mjøsa. Men, vi gir oss ikke så lett og foreslår ny dato:
Fredag 14. august 2015.
Med vennlig hilsen

Jørgen Erik Galtestad
Styremedlem og daglig leder - 901 19 299

www.mjosastrand.no
www.facebook.com/mjosastrand

Status 12/2-15:
 Eidsvoll kommune har meldt seg på






Lillehammer kommune har meldt seg på
Tilsvarende e-brev som er sendt til Fylkesmannen i Hedmark er sendt til;
o Fylkesmannen i Oslo og Akershus
o Fylkesmannen i Oppland
o Akershus fylkeskommune
o Hedmark fylkeskommune
o Oppland fylkeskommune
o Gjøvik kommune
o Hamar kommune
o Ringsaker kommune
o Stange kommune
o Østre Toten kommune
Reidar og jeg treffes på Honne mandag 16/2 og fatter da en beslutning om vi skal
gjennomføre eller avlyse samlingen den 25/2.

Fra: Jørgen Galtestad [mailto:jorgen@galtestad.no]
Sendt: 12. februar 2015 09:31
Til: 'fmhepost@fylkesmannen.no'
Kopi: Reidar A. Løvstuen
Emne: Tenkedugnad for Mjøsregionens framtid

Fylkesmannen i Hedmark,
Vi takker for kvittering for mottak av e-brevet av 23. januar med vedlegg. Det er imidlertid
med stor undring og litt skuffelse vi må konstatere at Fylkesmannen i Hedmark ikke har
uttrykt noe ønske om å delta under en «Tenkedugnad for Mjøsregionens fremtid» på
Honne den 25. februar 2015.
Som det fremgår av tabellen til
høyre så teller antall strandeiere
rundt Mjøsa vel 700. Det er stor
variasjon i lengden på strandlinjen
fra ca 12 km (en kommune) til
hytteeiere med noen 10-talls
meter.
Fordeling på kommuner og fylker
fremgår av tabellen.
Mjøsa Strandeierforening ble stiftet i 1965 for å ivareta strandeiernes interesser i forbindelse
med skjønnene knyttet til reguleringene av Mjøsa
Etter 50 års virksomhet følte styret et behov for revitalisering av foreningen, og årsmøtet i
2014 vedtok nye vedtekter: Foreningen skal ivareta strandeierinteressene omkring Mjøsa og
samtidig arbeide for en god samfunnsmessig og bærekraftig utnyttelse av Mjøsa og
Mjøsstrendene.
Vi er altså en interesseorganisasjon som ser at medlemmenes interesser best kan ivaretas i
en større kontekst enn vår egen; at Mjøsregionen utvikler seg til et kraftsentrum for
bærekraftig verdiskaping der menneskene har opparbeidet seg høy livskvalitet.
Mjøsa og Mjøsstrendene er en naturressurs. Vi mennesker har brukt og høstet fra denne i
årtusener. Mennesket har i moderne tid i stor grad tatt i bruk strandsona til offentlig

kommunikasjon og vi lar ikke Mjøsa leve sitt eget liv med hensyn til vanninnhold og -kvalitet.
Dette til tross; Mjøsa og store strekninger av Mjøsstrendene fremstår som vakkert
natur- og kulturlandskap. Men dessverre er allmenn tilgang til og utnyttelse av denne
perlen liten.
Vi mener at det er mulig å øke;
•
Attraktiviteten til Mjøsa og Mjøsstrendene ved å øke tilgjengeligheten for
allmennheten.
•
Verdiskapende ren virksomhet på Mjøsstrendene og i Mjøsregionen generelt.
Vi mener videre at disse to komponentene styrker hverandre og er gjensidig avhengig av
hverandre.
Verdigrunnlaget ligger altså i bærekraftig forvaltning av Mjøsa og Mjøsstrendene som naturog kulturressurs, samtidig som menneskene som bor i regionen trenger bærekraftig
næringsvirksomhet, foruten god offentlig forvaltning og tjenesteyting. Slik vil det også bli
attraktivt å besøke oss.
Det er vår oppfatning at det skal være mulig å utvikle Mjøsregionen til et kraftsentrum i
Norge og delta aktivt under det grønne næringsskifte. Vår forening kan ikke klare dette
alene, men vi ønsker å bidra.
Det er vårt ønske og håp at det positive og aktiv kollektiv søken i mulighetsrommet for
Mjøsregionen kan være på sin plass nå.
Kloke mennesker har uttalt seg om samarbeid (fritt sitert);
 Biologiprofessor Dag Hessen: Grunnen til menneskets (homo sapiens) intelligens, og
dermed suksess, er fellesskap og sosialt komplekse omgangsformer.
 Fotballtrener Nils Arne Eggen: Vi må spille hverandre gode.
 Høyrepolitiker Jan P. Syse: Henge sammen for ikke å bli hengt hver for seg.
Et nytt kapittel skal skrives i Innlandets historie nå som olje- og gassvirksomheten har
passert toppen og verden må legge om til bærekraftige grønne næringer. Markedskreftene er
nådeløse og konkurransen fra naboregioner og verden for øvrig er sterk. Dersom vi ikke
klarer å fremstå som attraktive for næringsvirksomhet i skiftet fra fossile til grønne næringer
vil vi kunne komme i enda dypere skygge.
Vi har altså tenkt stort – mye større enn oss selv – og tilbudt en ufarlig møteplass der
stridigheter kan leggs til side og der fellesskap til Mjøsregionens beste alene kan stå i fokus.
Dersom dette ble for mye av det gode så ber vi om unnskyldning for det, men vil understreke
at det utelukkende var godt ment.
Dersom Fylkesmannen i Hedmark tross stillhet til nå likevel vil delta så klarer vi å håndtere
et slik ønske dersom det kommer innen mandag 16. februar klokken 1200.
Med vennlig hilsen

Jørgen Erik Galtestad
Styremedlem og daglig leder - 901 19 299

www.mjosastrand.no
www.facebook.com/mjosastrand

Fra: Jørgen Galtestad [mailto:jorgen@galtestad.no]
Sendt: 11. februar 2015 09:47
Til: 'postmottak@akershus-fk.no'; 'postmottak@oppland.org'; 'postmottak@hamar.kommune.no';
postmottak@lillehammer.kommune.no; 'postmottak@ringsaker.kommune.no';
'post@stange.kommune.no'; 'postmottak@ostre-toten.kommune.no'
Kopi: Reidar A. Løvstuen
Emne: Tenkedugnad om Mjøsregionens framtid

Akershus fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Hamar kommune
Lillehammer kommune
Ringsaker kommune
Stange kommune
Østre Toten kommune

Schweigaards gate 4, 0185 Oslo
Kirkegata 76, 2609 Lillehammer
Vangsvegen 51, 2317 Hamar
Storgata 51, 2609 Lillehammer
Brugata 2, 2380 Brumunddal
Storgata 45, 2335 Stange
Rådhusgata 20, 2850 Lena

Vi kan dessverre ikke se å ha mottatt noen form for respons på e-brevet m/vedlegg av 23.
januar 2015 og tillater oss derfor å minne om denne saken som vi mener er viktig for
Mjøsregionens fremtid.
Med vennlig hilsen

Jørgen Erik Galtestad
Styremedlem og daglig leder - 901 19 299

www.mjosastrand.no
www.facebook.com/mjosastrand
Fra: Jørgen Galtestad [mailto:jorgen@galtestad.no]
Sendt: 23. januar 2015 08:02
Til: 'fmhepost@fylkesmannen.no'; 'fmoppost@fylkesmannen.no';
'fmoapostmottak@fylkesmannen.no'; 'postmottak@akershus-fk.no'; 'postmottak@hedmark.org';
'postmottak@oppland.org'; 'post@eidsvoll.kommune.no'; postmottak@gjovik.kommune.no;
'postmottak@hamar.kommune.no'; postmottak@lillehammer.kommune.no;
'postmottak.@ringsaker.kommune.no'; 'post@stange.kommune.no'; 'postmottak@ostretoten.kommune.no'
Emne: Tenkedugnad om Mjøsregionens framtid

Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Eidsvoll kommune
Gjøvik kommune
Hamar kommune
Lillehammer kommune
Ringsaker kommune
Stange kommune

Parkgata 36, 2317 Hamar
Storgata 170, 2615 Lillehammer
Statens Hus, Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo
Schweigaards gate 4, 0185 Oslo
Parkgata 64, 2317 Hamar
Kirkegata 76, 2609 Lillehammer
Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll
Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik
Vangsvegen 51, 2317 Hamar
Storgata 51, 2609 Lillehammer
Brugata 2, 2380 Brumunddal
Storgata 45, 2335 Stange

Østre Toten kommune

Rådhusgata 20, 2850 Lena

Vedlagt et brev fra oss. Dersom papirkopi er nødvendig for å oppnå formell håndtering hos
dere så anmoder vi om tilbakemelding om det.
Vi håper på positiv respons på dette!
Med vennlig hilsen

Jørgen Erik Galtestad
Daglig leder - 901 19 299

