
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 15.01.2008 
 
Til stede: E.Hestnes, F.K.Aamodt, C.Berggrav, T.Fredrikson, E.Akre,  
  E.K.Eckbo, K.Grøstad 
 
Kopi:  P.Graff-Wang, T.Kallestad, K.Nes  
 
Tid og sted: Sognsveien 72 kl. 19.30 
 
Neste møte: Tirsdag 12.02 kl. 19.00-21.00 
     
 
0) Eiendomsskatt  
NAK har vedtatt eiendomsskatt på 2 promille og ingen fradrag.  To alternativer til reaksjon – 
klage på grunnlaget som hver enkelt hytteeier får oppgitt ca. mars eller kreve ”kompensasjon” 
i form av service/tilbud for hytteeiere. 
 
1) A2 - Alpinbakken og Langeline / Fjellstølknatten hytte og alpinområde 
Følgende har skjedd siden forrige styremøte: 
-  Befaring med Planutvalget torsdag 29.11.  Oppsummering sendt styremedlemmene.  
-  Leserinnlegg i Valdres 08.12.07. AHFs syn på reguleringsplanen og støtte til bygdefolket. 
-  Kommunestyremøte 13.12.07 er Erik H konkretiserte AHF’s syn på bruk av A2 ved 
dokumentasjon på kart. 
Kommunestyremøtet 13.12.07 sa nei til utbygging av Langeline samt ny vei som var planlagt 
til å krysse Langeline etter oppklaring og protester fra AHF og innbyggerne i Aurdal.  Alpin-
nedfart skal gå over eksisterende vei som legges under alpin-nedfarten.   
AHFs klage til Fylkesmannen bygger på at eksisterende stier (reksleveier) fortsatt skal 
eksistere på en hensiktsmessig måte samt at skliløyper og alpin-nedfarter ikke skal få 
krysninsgspunkter med vei.  Eventuell bebyggelse mot Opheim hyttefelt  må ikke bli 
dominerende i forhold til eksisterende bebyggelse. 
 
2) Møte 27.12.07 med Eivind Akervold 
Utbygging i Danebuområdet med tilhørende elementer ble diskutert og en ble enige om at en 
ønsker  nærmere dialog i forkant av nye utbygginger for å kunne gi hverandre innspill før 
planene blir vedtatt. 
 
3) Reguleringsplan for Rudstølen 
Klage er sendt der en presiserer tidligere merknader, bl. a. at det må legges inn kulvert der det 
er angitt veg/skiløypekrysning ved utløp av Lomtjern, da krysningspunktet med vei vil bli rett 
ved en krapp sving på veien. 
 
4) Ad. Au’Blikket 
Georg, Helge og Erik arbeider med et infoskriv og eventuelt et tilsvar til K. Malm.   De vil 
også vurdere hvordan infoen bør formidles.  AHF har i flere brev til kommunen presisert at en 
ønsker parkeringsplasser i krysset ved Danebuvegen/Freningvegen/Storstølvegen i samsvar 
med Kommunedelplanen og ikke i Langelineområdet slik det antydes i Au’Blikket.  Vårt 
ønske er imøtekommet i den vedtatte ”Reguleringsplan for Freningvegen”.  Informasjonsskriv 



om AHF’s uttalelser blir utarbeidet og godkjent på neste styremøte for dermed å bli lagt ut på 
vår hjemmeside. 
 
5) Samarbeid - Innbyggerne i Aurdal og AHF 
Et utkast til mulige saker er kommet fra innbyggerne i Aurdal.  AHF vil se nærmere på 
punktene og komme tilbake med våre synspunkter. 
 
6) Årsmøte 2008 
Forberedes på neste møte i uke 7.  Det framkom tanker om å dele årsmøtet, dvs. legge opp til 
et orienteringsmøte etter årsmøtet der vi presenterer saker AHF jobber med og hvilke 
holdninger AHF har.  
 
7) Medlemsstatus og økonomi 2007 
Et nytt hytteområde har meldt seg inn og i flere områder jobbes det med organisering av Vel.  
Tone gir en oversikt på neste møte. 
 
8) Løypelaget 
Sak utsettes til neste møte. 
 
9) Arbeidsoppgaver og arbeidsdeling 
Arbeidsfordelingen bør konkretiseres og fordeles bedre enn det vi har fått til i året som har 
gått.  
 
10) Gjerde i løypetrasé – Eiendom 93/249 i Tuva-feltet 
AHF har mottatt kopi av korrespondanse mellom hytteeier og kommunen. 
Kommunen vil innkalle til en befaring til sommeren. 
 
 
 
Hagan 15.01.08 
 
 
Kristin Grøstad 
 


