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Veterankafé 22. oktober 2018 - referat 
 

Også denne kvelden var over 20 veteraner samlet i hyggelig lag. Bordet var pyntet med grankvister og 

høstlige blader i meget enkelt og vakkert kunstnerisk arrangement. Vertene - Anne og Gro - hadde all 

ære av det hele, både kaffe og kaker! Etter å ha ønsket velkommen oppfordret Anne samtlige til å 

legge sin sjel i Otto Nielsens gamle, gode «grønnmalte benk i hagen», noe som falt meget vellykket 

ut.  Anne unnlot ikke å nevne den meget ubehagelige overraskelse det var å komme til ulåste dører 

tidligere på dagen. Kun kontordøra var låst. Kontroll med tilfeldige leietakere samt renhold må være 

vanntett!  I første omgang lovet Anna Helene å ta opp dette med rette vedk. i HIL. 

Som vanlig ble så referatet fra forrige møte opplest. I forbindelse med dette ble Finn til applaus over-

rakt en forsinket hilsen til sitt lille «mellomjubileum». Han vant dessuten flest edle dråper ved den 

avsluttende trekning, også til applaus! 

I mellomtida hygget man seg med vidunderlige kaker fra Gro og Anne, og naturlig nok dreide samta-

len seg etter hvert  om Elvetangen-prosjektet. HIL-formann Per Ole har hele tida vært meget imøte-

kommende med informasjon, og den avtalen han har vært med å forhandle seg til med kommunen 

virker mildest talt meget gunstig for HIL. Det skal godt gjøres å ikke gå inn for den! Imidlertid skal 

den først gjennom HILs ekstraordinære årsmøte 29. oktober og dernest gjennom de nødvendige 

kommunale organer. For ordens skyld leste Paal alle punktene i avtalen. Jo, det blir et par spennende 

år vi har foran oss! (Bl.a. alle praktiske forhold vedr. møtevirksomhet og fremfor alt trening i bygge-

perioden) 

Planer for trafikkavvikling er en skål for seg og berøres ikke av avtalen, men er av stor interesse for 

alle som bruker Rv 4. Særlig har Jostein engasjert seg og holdt gruppa underrettet om hva som skjer 

på dette området. Foruten de rent lokale planer om trafikkavviklingen til og fra Elvetangen arbeides 

det intenst for å utbedre traseen for Rv 4 gjennom bygda. I forbindelse med det er det tillyst et møte 

på kommunen 15. november. Der møter interessenter bl.a. fra Oppland, samt representanter fra lokale 

og sentrale myndigheter. 

Under møtet ble det avklart at det blir dagstur til Sillongen 19. november. Praktiske detaljer avklares 

på neste møte.  Det falt som vanlig noen underholdende bemerkninger, og det liver alltid opp, ikke 

minst nå når høstens fargeprakt forsvinner, men selv det har sin sjarm! 
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