
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 19.02.2009 
 
Til stede: Gunnar Mandt, Christian Berggrav, Mari Lund Berg, Tore Kallestad, Kristin 

Grøstad 
 
Kopi:  Finn Kristian Aamodt, Tone Fredrikson, Erik Akre, Knut Nes 
 
Tid og sted:   kl.14.30-16.30 Hytta til Finn Kristian 
 
Neste møte: Tirsdag 03.03.09 kl. 20.  Innovasjon Norge 
     
1) Planlegging av møte med kommunen 
    Viktige punkter som vi ønsker å diskutere: 

- Utvikling i Aurdalsåsen; Friområdet blir mindre og mindre – det snevres inn på alle 
kanter (Ølslykkja, Danebu, Nythun) – er det samarbeid mellom nabokommuner?  
Hvordan er status for utvikling av planene.  Hva er planene for varme senger.  
Nødvendig for å opprettholde alpinanlegget eller evnt. videre utbygging av anlegget.  

- Danebu – salg av hytter?  Får de omregulert til selveier/kalde senger? 
- Løyper og stier – viktig å beholde gode løsninger 
- Eiendomsskatt – oppfordrer kommunen til å synliggjøre at de gir noe tilbake til 

hytteeierne.  Eks. løypelaget. 
- AHF ønsker å ha en åpen dialog og å være en diskusjonspartner for å oppnå best mulig 

løsning for åsen. 
 
2) Årsmøtet 
Vi henviser til korrespondanse med Gunnar Dieserud og konstaterer at vi ikke har noen 
valgkomite da både Gunnar Dieserud og Georg Peterson har trukket seg. 
 
På bakgrunn av dette ser vi da at styret må komme med sitt forslag til valg. 
 
Vi vil henstille vei og vellag til å foreslå kandidater. 
 
3) Vannsaken 
Det er fortsatt uklart fra vannverkets side hvilke kostnader som ligger til grunn i deres 
regnskap.  
 
Med mer enn 19 hytter må en godkjennes av mattilsynet samt at regelmessige prøver må taes 
og kilden må sikres.  Det vil være en stor kostnad å drive et eget vannverk. 
 
Vi nevner denne saken for kommunen i dag og presiserer at vi er usikre på drift i og med at 
vannverket ikke kommer med den informasjonen det spørres om. 
 
 
Aurdalsåsen 19.02.09 

 
Kristin Grøstad 


