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KLare SKILØYPer: Fra Harestua via Mylla og over til Ringkollen, forteller Johnny Gangsø (f.v.), Petter Biong, Per Høiby, Arild Bernstrøm og Bengt Bragerhaug.

Ut på ski, i skog og li

foto: KIne thereSe VIK-erStad

forVenter trafIKK: Det er nå kjørt opp skiløyper

over hele Hadeland. Særlig på Mylla forventes det mange skiglade mennesker denne helga. For å unngå trafikk-kaos blir det
derfor envegskjøring i Vestbygdvegen fra Harestua til Mylla. Og
Lunner almenning ber folk ta hensyn når de skal parkere bilen.
SIde 7
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Klart for skiløpere i nordmarka

liv i løypene til helga
Mylla Løypeforening
og Skiforeningen
forventer massiv
skiglede på Mylla i
helga. Nå tar de grep
for å unngå trafikkkaos.
Kine therese viK-erstad
kine@hadeland.no
452 95 625

Mylla: – Forrige helg var det
stor utfart til Myllaområdet for
å gå på ski, forteller Arild Bernstrøm i Mylla Løypeforening.
Han og Petter Biong i Skiforeningen forventer at trafikken
tar seg enda mer opp de kommende helgene. Så mye at det
kan bli kaos på vegene til og fra
skiparkeringene. Sammen med
Lunner kommune og Lunner
almenning tas det noen grep for
å forhindre kork.

Parkeringsvakter
Bengt Bragerghaug i kommunen opplyser at Vestbygdvegen
blir envegskjørt denne helga og
ved behov i tida framover. Fra
Thomasgjerdet på Harestua til
«Sliperiet-krysset» der Vestbygdvegen møter Myllavegen.
– Det betyr at bilister fra retning Harestua kan kjøre Vestbygdvegen til Mylla, men må
kjøre ned via Grua på veg hjem,
forklarer Bragerhaug.
Lunner almenning har ansvaret for utfartsparkeringene ved
Svartbekken i Vestbygdvegen
og Myllavannet. De stiller med
parkeringsvakter disse stedene.
– Dette er for å pakke bilene
effektivt og unngå mange parkeringer langs vegene, sier allmenningsbestyrer Johnny Gangsø.

PoPulært sKioMråde: Bengt Bragerhaug (t.v.) i Lunner kommune og Arild Bernstrøm i Mylla Løypeforening forteller at det allerede
forrige helg strømmet folk til Mylla for å gå på ski. Særlig siden det er lite snø i Oslo-området reiser mange derfra for å gå på ski lenger nord.

løyper tross lite snø
Biong og Bernstrøm er begge
løypebaser i hver sin forening.
De to opplyser at det er kjørt

anBeFaler stryKen:

Petter Biong i Skiforeningen.

opp løyper mange steder i
nordmarka og gir gjerne tips
om hvor folk bør ta med skiene.
– Hvilke løyper anbefaler
dere de som skal ut for å trene?
– Dersom en skal drive med
skøyting og klassisk, er det veldig fint å gå fra Svartbekken til
Katnosa, foreslår Biong.
– Det er også kjørt løype i vegen opp til Bislingen, for dem
som vil ha litt motbakke, legger
Bernstrøm til.
For trening på flata anbefaler
de løypene på Harestuvannet,
Myllavannet og Sveavannet.
– Hva med familier på tur?

– Da er Myllavegen sør en populær løype, sier Bernstrøm.
– Ellers bør det nevnes at det
ikke bare er løyper på Mylla.
Lenger sør, ved Stryken er det
og fine løyper nå, mener Biong.
Når det gjelder å skigåing på
vannene oppfordrer Biong å
følge stakingen.
– Istykkelsen varierer og selv
om det er kjørt scooter over et
vann, anbefaler vi folk å vente
til løypene er staket opp, sier
løypebasen.

nytt tilbud i år
Biong kunne videre reklamere

for et helt nytt tilbud fra Skiforeningens side dette året. Nemlig en fire kilometer lang skiløype på Harestuvannet med parallell rundløype for å gå på
skøyter.
– Flere har benyttet seg av tilbudet allerede. Både de som vil
trene og de som bare vil gå en
tur, forteller han.

disse hyttene har åpent
Ifølge Skiforeningens nettsider
har Tverrsjøstallen ved Tverrsjøen, Sandvikshytta ved Katnosa og Rajebråthytta ved Gjerdingen åpent denne helga.

lushaughytta åpner
Til tross for lite snø har
Øståsen skiløyper kjørt
opp flere skiløyper. Lørdag
åpner også Lushaughytta.
Kristine Bentestuen
Ludvigsen
kbl@hadeland.no
924 20 868

lygna: – De ivrigste er nok på
plass allerede denne helgen,
spår Sigmund Hamar i Øståsen
skiløyper.
Han har kjørt opp flere av løypene som nå er klare til bruk.
– Vi har kjørt opp flere turløyper men de beste forholdene
får du nok opp til Lushaugen og
videre til Steinholen, forteller
Hamar.
Øståsen skiløyper har i løpet
av barmarksperioden utbedret
sitt løypenett på flere steder. De

har også skiftet ut og sluttført
700 skilt på Hadeland, i tillegg
til å sette opp «Her er du nå»
kart i svært mange løypekryss.
Som en del av forberedelsene
til NM på Lygna i 2017 har også
Lygna skisenter bygget ut både
konkurranseløyper og sprintløyper i løp av sommeren.
Hamar forteller videre at det
har vært stor trafikk på skisenteret etter at de første løypene
var klare for rundt en måned siden.
– Det har vært et enormt innrykk på skisenteret med folk fra
hele Østlandet, forteller Hamar.
– De som går på ski er veldig
ivrige på å komme i gang nå.
Men jeg vil gjerne presisere at
det ikke er mye snø og det kan
nok være lurt å la de aller beste
skiene ligge hjemme, avslutter
Hamar.

KJØrer lØyPer: Sigmund Hamar har kjørt opp flere løyper på Øståsen.

