Fremtidsduganad 15/11 2004
Mandag 15. november 2004 ble det avholdt møte mellom ledere av Velforeninger og Veilag
samt enkeltmedlemmer i AHF og styret i AHF, hvor styremedlemmene også representerte
sine respektive Velforeninger eller veilag.
Møtet ble ledet av Georg Peterson, styreformann i AHF.
Tilstede var i alt 13 fremmøtte, slik:
Georg Peterson
Helge Hveem
Nils J. Sejersted
Gunhild Akervold Dalen
Roar Svartdahl
Anne Helene Jahren
Erik Hestnes
Per Raustøl
Anders O. Holte
Bjørn Hansen
Bjørn Reusch
Knut Veo
Ole Feet
Følgende saker ble behandlet:
Nord-Aurdal Kommune – kommunedelsplanen
GP orienterte om kommunedelplanen og om foreningens arbeid / uttalelser vedrørende denne,
spesielt mht AHF’s syn på mulig utbygging av Storstøllia. (Kommunedelplanen var for øvrig til
behandling i kommunestyret når kontaktmøtet fant sted.)
Møtet tok orienteringen til underretning. Det var enighet om at dersom kommunestyret nå vedtok
kommunedelplanen slik foreslått av formannskapet, ville AHF innrette seg etter dette og mot nye
oppgaver på denne premiss.
Næringsvirksomheten i Aurdalsåsen
GP og Roar Svartdahl orienterte om det møtet man hadde hatt med Akervold, og ellers generelt
om status for næringsvirksomheten i åsen. Meget vil avhenge av utfallet av behandlingen av
Kommunedelplanen og den mulige utbygging i Storstøllia. Det viktigste området vil være
”triangelen” i bunnen av den gamle Danebubakken, hvor det arbeides for å tilrettelegge bedre
parkeringsforhold, forbindelse til toppen av Alpinanlegget, servicevirksomhet mv. AHF følger
dette arbeidet.
Møtet tok orienteringene til underretning.
Løyepelaget
Det var enighet om at Løypelaget og lagets virksomhet var av stor viktighet for trivselen på
Aurdalsåsen. GP orienterte om lagets virksomhet, og om AHF’s engasjement, som blir viktig
fremover. Man diskuterte forskjellige former for samarbeid med Løypelaget, og også de
økonomiske sider. Enighet om at Løypelagets virksomhet må støttes.
Kulutur / stier etc.

Erik Hestnes orienterte om arbeidet med kartmateriale, registrering av eksisterende stier og
tilrettelegging av stier mv. i nye utbyggingsområder.
Veistyret
Man diskuterte mulighetene for å bringe Veistyret (for Danebuveien) mer aktivt inn i det generelle
arbeid på åsen, og også om mulighetene for delvis finansiering av Løypelaget virksomhet
gjennom bompengeodning. AHF arbeider videre med saken.
Alpinanlegget
Møtet drøftet forholdene i Alpinanlegget. Det er ny eierstruktur (Venaasgruppen). Alpinanlegget
er viktig for området. AHF vil søke å oppnå bedre kontakt med Alpinstyret. Det ble pekt på at det
kanskje kunne arbeides for et bedre billettsystem som også ivaretar hytteeierenes interesser
bedre. Per Raustøl fikk fullmakt til å formulere et brev til Alpinstyret. AHF vil for øvrig arbeide
videre med kontakten mot Alpinstyret.
Vannverket
GP orienterte om status for arbeidet med vannforsyningen i Arudalsåsen. Det er mer usikkert
med hensyn til fremdriften i arbeidet med Fræningen Vannverk; kanskje går det mot differensierte
vannkilder. Representanter for AHF hadde hatt et møte med formannskapet i Nord-Arudal
Kommune, hvor man hadde presisert AHF’s syn på det uheldige med å anlegge et vannverk i
Fræningen. AHF følger saken videre.
AHF – markedsføring av foreningen
Det var enighet om at arbeidet med å styrke AHF og sikre bredest mulig oppslutning om
foreningens virksomhet var viktig.
Generelt
Det var ellers enighet om at virksomheten i AHF var viktig.
Møtet hevet etter ca. 2 timers positiv meningsutveksling.
Referent: Nils J. Sejersted

