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Innspill til detaljregulering for Rytterspranget Syd felt H4 og H6 i
Grønnlihallen reguleringsplan

Grøntstruktur med godt løypenett er viktig for at hyttefeltene på Rytterspranget skal være attraktive. Løypenettet
må være en del av det overordnede løypenettet på Gautefall, eller i det minste gi en fullverdig adkomst til dette,
Adkomsten må gjelde både for turskigåing og aktiviteter i alpinanleggene. Det er også ønskelig at løypenettet
fungerer i barmarksesongen.
Et slikt opparbeidet løypenett er også helt nødvendig for at salgsargumentet Ski inn/ut fra Gautefalltomter skal ha
noen mening utover kun for noen få tomter i noen av ytterkantene av disse store hytteområdene på Rytterspranget.
Kvalitetskrav for grøntstrukturen/løypenett i H4 og H6 må være:
• Grønstrukturen/løypenettet må gå helt bort til Rytterspranget Terrasse og gjennom hele de nye områdene
H4 og H6.
• Egen trasé opparbeidet for maskinell løypepreparering og grei turvei på barmark
• Gjennomgående trase uten vegkryssninger
• Relativt lite horisontal stigning som er egnet for ski ut\ski inn både for langrenn-/turski og alpinski, eventuelt
egen løype inn og egen løype ut med større stigning
Det er også ønskelig at løypenettet gis en bedre tilknytning til lysløypeanlegget, selv om løsningen for dette temaet
nok ligger utenfor selve reguleringsområdet for H4 og H6.
Det er også ønskelig at Gautefall løypelag tas med på råd i prosessen for å finne gode løsninger for løypenettet.
Med vennlig hilsen
Tarjei Retterholt
Rytterspranget terrasse 69
Tlf: 918 20 822
Dette innlegget sendes på vegne av følgende hytteeiere på Rytterspranget terrasse, de har i egen e-post til
undertegnede sluttet seg til dette innspillet:
Lene Skripeland og Chris Norgaard
Stein-Helge Rinde og Rita Sollie Rinde
Grethe Høidahl Jonassen og Bjørn Jonassen
Grethe Blesvik og Per V. Røssum
Oddvar Haugland og Elisabeth Haugland
Anette Vere og Ingmar Waage
Eddie Pedersen og Marianne Haug Pedersen
Beate Nybø Bjelland
Turid Tveit og Tarjei Retterholt
Tore Bergvik
Siv Beate Kristiansen og Pål Gunnar Heistad
Thomas Lillevik og Kristine Lillevik
Kim Jarle Skeie og Agnethe Aamland Skeie
Karolina Giswold og Morten Giswold
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