Infobrev fra leder i foreningen Helge Hveem
Kjære hyttevenner,
Aurdalsåsen hytteforening ER aktiv for tiden, selv om det har gått en
tid siden informasjon er blitt sendt dere.
Styret har møtt siden årsmøtet og valgt Georg Peterson til nestleder og
Gunhild A. Dalen til kasserer. Nils Sejersted fortsetter som sekretær.
Kontakt er etablert med styret for Danebuvegen med sikte på å få bedre
kontakt, eventuelt observatørstatus for foreningen. Som varslet på
årsmøtet har vi fulgt opp og utvidet kontakten med aktørene i området
rundt og sør for Danebu. Møte er holdt med rådmann Sandviken og to av
hans medarbeidere om forskjellige saker av spesiell interesse for
foreningen, blant dem utbyggingsplanene for dette området. Kontakt er
etablert med Aurdal og Kruk Løypelag med sikte på å bistå denne i å
forberede og forbedre løypenettet til vinteren. Spesiell oppfølging blir
gjort overfor Alpinanlegget med sikte på å få oversikt og eventuelt
fremme innspill til planene for den videre drift av dette. Arbeidet med
et bedre løype- og stikart fortsetter. Og selvsagt følger vi nøye det
som nå skjer i 'tautrekkingen' om vannverksspørsmålet.
Jeg informerer dere alle om at forslag til Reguleringsendring Danebu
kongsgård og hytter med bestemmelser etc nå er lagt ut til offentlig
ettersyn i kommunen. Dere kan orientere dere om forslaget ved å gå inn
på kommunens hjemmeside, www.nord-aurdal.kommune.no.
Jeg kan dessuten melde at Aurdalsåsen hytteforening har følgende
konkrete planer for virksomheten over sommerferien:
1. Det vil bli holdt et møte om de nevnte utbyggingsplanene med kommunen
og alle aktuelle aktører samt representanter fra styret i AHF,
sannsynligvis i første del av august.
2. Vi vil i samarbeid med Løypelaget og ut fra de avtaler dette nå er i
ferd med å gjøre med grunneiere gjennomføre en dugnad i slutten av
august og begynnelsen av september, antakelig over to helger, for å
rydde og kviste i de nåværende løyper og i planlagte nye traseer (bl.a.
tilkoplinger til felt som i dag ikke har slike). Beskjed om dette kommer
så snart Løypelagets styre og driftsansvarlig Synstelien har klarert
steder og datoer. Jeg oppfordrer både ledere i velforeninger og
enkeltmedlemmer av AHF til å starte mobiliseringen av frivillige nå og
så bidra til å sikre god deltakelse når beskjed om sted og tid går ut,
forhåpentlig tidlig i august.
3. Vi vil holde det annonserte orienteringsmøtet om utbyggingsplanene
for hele området Danebu og omegn i samme tidsrom, slutten av
august/begynnelsen av september. Også dette blir det opplyst om senere.

4. Styret arbeider også med å bedre informasjonsarbeidet overfor dere
medlemsforeninger og medlemmer og overfor andre. Blant annet vil vi
forsøke å rekruttere flere medlemmer - selv om medlemstall og -dekning i
dag er tilfredsstillende. Vi slipper jo til i Au'blikket, men redaktøren
der ønsker naturlig nok ikke å gjøre dette til noe meldingsblad for oss,
men stå fritt til å vurdere stoffet som redaktører skal. Vi støtter
uansett Au'blikket litt økonomisk ettersom vi jo har mange felles mål å
forfølge.
I den forbindelse: Hjemmesiden vår - www.aurdal-hytteforening.no - som
jeg håper dere alle bruker flittig, trenger en overhaling og helst en ny
redaktør. Kan dere være behjelpelig med å finne en kandidat? Ingen av
oss i styret har jo tid i massevis og heller ikke den kompetansen som
skal til, men vi vet det i medlemsforeningene helt sikkert finnes noen.
Jeg ser gjerne at dere videreformidler denne mail til medlemmene av
deres respektive velforeninger og veilag.
Kom gjerne med tilbakemeldinger om ting dere ønsker bedre belyst, savner
at vi tar opp, eller som er av en annen karakter. Vi skal gjøre så godt
vi kan innenfor den tidsbruken det er rimelig at vi bruker på denne type
arbeid!
God sommer til alle!
På vegne av Styret
Helge Hveem

