
Styrereferat 6/1 2004 

Bilde tatt på styremøtet 6/1 2004. Roar Svartdahl var ikke til stede da bildet ble tatt. 

STYREMØTE I AURDALSÅSEN HYTTEFORENING DEN 06.01.04 
 
Tilstede: Georg Peterson, Erik Hestnes, Helge Hveem, Anne Helene Jahren, Nils Sejerstad, Bjørn Hanssen, 
Fredrik Langballe. 
Fraværende: Roar Svartdahl 
Referent: Bjørn Hanssen. 
 
STATUSRAPPPORT ALPINANLEGGET 
Roar Svartdahl har informert Georg om at toppkroa er solgt til Akervold som skal drive storhytte og utleie i lokalet. 
Alpinanlegget har meldt seg ut av løypelaget. Det har vært leserinnlegg i ”Valdres ” som kritiserer alpinanlegget 
for dårlig standard og kvalitet. 
KOMMUNEDELPLANEN 
Georg har innhentet status. Forslaget til kommunedelplan legges frem for formannskapet medio januar, og 
sannsynligvis ut til høring primo februar. Foreningen fastholder sin motstand mot utbygging av Storstøllia. Georg 
og Helge skal be om å få et møte med ordføreren. Helge prøver å kontakte noen i formannskapet.  
REGISTRERING AV STIER OG KULTURMINNER. 
Erik Hestnes har hatt kontakt med Erik Steinde i kommunen og med ”Statens kartverk” v/ hr. Nysveen (som 
tilfeldigvis er fra Etnedal og derfor må sies å være lokalkjent) Det finnes en database over kulturminner og 
eiendomsgrenser. Dette er saksområde for fylkeskonservatoren. Han er mottagelig for innspill, gjerne i forkant av 
høringsrunden. 
Erik Hestens retter en formell henvendelse til kommunen for å få tilgang til kommunens kartmateriale. 
Georg Peterson har vært intervjuet i ”Valdres” og redegjort for foreningens engasjement for å bevare natur og 
kultur i Åsen.  
WEB-SIDEN OG KOMMUNIKASJON MED MEDLEMMENE. 
Vi har nå egen Web-siden. Adressen er: www.Aurdalsåsen-hytteforening.no. Den er enkel i bruk. Forslag: 
Lederen legger inn kvartalsmeldinger. 
I forhold til AU-blikket: Forespørre om foreningen kan være fast annonsør for å formidle informasjon til hyttefolket.  
Postkasser: Ennå intet gjort 
Grafisk profil: Fredrik Langballe fremmer forslag. 
FRENINGEN VANNVERK. 
Departementet avgjørelse foreligger. Det støtter NVE`s innstilling. Det er tvilsomt om det er tilrådelig å gå til retts-
sak. Vannverket har gått ut fra at det er mulig å få en frivillig avtale med grunneierne for evt. å unngå å 
ekspropriere. Er det realistisk å forvente ? Etter at deptets avgjørelse foreligger, må saken antagelig opp i 
kommunestyret på nytt. Nå er det et nytt kommunestyre. Mener det nye kommunestyre det samme som det 
gamle? 
Hytteforeningen står enstemmig fast på at Freningen er uegnet som vannkilde for vannverket. 
NY LØYPETRASE. 
Foreningsmedlemmene Else Margrethe og Bjarne Wessel, som eier Hukkelhaug ved Engetjern har rettet en 
henvendelse til foreningen og informert om at et arbeid med å utvide løypenettet har møtt en uventet hindring. Det 
er et ønske om å utvide løypenettet med en løypetrase fra Skålin, over Vestfoldhytta og Gamlestølen og derfor 
inn på Smørlinettet. En av grunneierne på snaufjellet har protestert. Det er Terje Amundsen og Elisabeth Kværne 
som eier og driver gården Hjelle, De hevder at det skader rypebestanden og krever kompensasjon. Helge Hveem 
og Bjørn Hanssen skal samarbeide om å kontakte Amundsen/Kværne for å bli mer informert og evt. oppnå en 
dialog.  
MER OM ALPINANLEGGET. 
Fredrik Langballe har hatt kontakt med daglig leder Stein Hessen. Det er angivelig litt dårlig stemning og utskifting 
av ansatte.  
Foreningen bør rette en henvendelse og presentere sine ønsker. 
Det etterlyses en rapport fra Roar Svartdahl om sitt arbeid i forhold til alpinanlegget. 
RENOVASJON. 
Helge Hveem arbeider med saken. Foreningen ønsker en sentralisert ordning, evt. med to containerplasser. En 
plass bør være i det området hvor den nå er, men helst mer skjermet og muligens litt lenger nede. Nå er den 
temmelig skjemmende. Den andre plassen kan være ved Danebu. Det bør ikke være containere spredd utover 
åsen med tilhørende økning i trafikken av tunge renovasjonsbiler.  
 
NESTE STYREMØTE: Mandag den 09.02.04 kl. 19 hos Nils Sejerstad. 

 


