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Styret 
Styret har bestått av: 
Olaf Valeur, Aurdaltoppen fjellgrend Leder 
Gunnar W Fredrikson, Binnhøvdvegen Styremedlem / Kasserer 
Harald Dahle, Kivoset Styremedlem / Sekretær 
Svein Svarstad, Gråndalen  Styremedlem 
Agnes Mithassel, Valdres alpinhyttegrend Styremedlem 
Ida Christine Blytt, Storstølslien Styremedlem 
Tone M. Jystad Fredrikson Varamedlem 
Knut Nes, Storstølvegen  Varamedlem / nettansvarlig 
 
 
 
 
 
 
Årsmøtet og styremøter 
Årsmøtet ble avholdt 4. april 2012 i peisestua på Danebu. Det var 31 medlemmer til stede. 
I løpet av året har det vært avholdt 3 styremøter. 
 
 
Medlemmer 
Hytteforeningen har 476 medlemmer fra 13 vel-foreninger, mot 430 året før. I tillegg er det 66 
enkeltmedlemmer. 
 
 
Oppfølging av saker fra forrige årsmøte 
Muligheten for å påvirke merking av sommermerking i området ble drøftet med kommunen, 
men midlene var allerede disponert og saken ble avsluttet. 
 
All støtte til andre foreninger har vært øremerket arrangementer som direkte kommer 
medlemmene til gode. 
 
 
Oppfølging av saker fra tidligere perioder 
Styret har sjekket mulighetene for å få laget et kart over området hvor aktuelle områder / 
veilag er avmerket uten å finne en god løsning.  Saken bør følges opp av det nye styret. 
 
Etter kontakt med Brannvesenet fant styret at den beste løsningen rundt feiing av piper er at 
den enkelte hytteeier bestiller dette direkte fra kommunen.  Informasjon er lagt ut på 
foreningens hjemmeside. 
 
Etter en ny henvendelse til Posten ble det klart at Posten ikke ønsker oppføring av flere 
poststativer. 
 
 
 
Skiløyper og alpinanlegg 
Styret holder løpende kontakt med Aurdal og Kruk Løypelag til felles beste. 
 
Etter initiativ fra Valdres Alpinanlegg ble det avholdt et orienteringsmøte vedrørende planer 
for kapitalutvidelse med tanke på utvidelse av anlegget, bl.a. bygging av stolheis.  Det ble 
nedsatt en arbeidsgruppe hvor bl.a. AHF vil delta.  Oppstarten er midlertidig utsatt og Valdres 



Alpinanlegg vil orientere om planer og status etter årsmøtet.  Det vil også bli en kort 
statusrapport fra Løypelaget. 
 
 
Kommunedelplan 
Hyttefolk, løyper og stier er etter styrets mening vesentlige elementer i det utvidete 
kulturbegrep for Nord-Aurdal kommune. Dette er understreket av de interkommunale 
organene som kommunen støtter, men slik vi leser høringsdokumentet er disse elementene 
prioritert bort i denne kommunedelplanen, og de er heller ikke med i tiltaksplanen. Uttalelsen 
er lagt ut på foreningens nettside. Les mer her.  
 
 
Fremme av hytteeiernes interesser overfor kommunen. 
Knut Nes (varamedlem til styret) har engasjert seg i dette spørsmålet og arbeidet for 
dannelse av en paraplyorganisasjon for hytteeiere i Valdres.  Styret har støttet dette arbeidet, 
og har invitert kommunen ved ordføreren til en kort diskusjon etter årsmøtet. 
 
 
Støtte til aktiviteter i åsen. 
Med bakgrunn i diskusjonen på forrige årsmøte har styret gitt støtte til Aurdal Open 
(golfturnering) og til Aurdal IF for turorientering med 10 orienteringsposter i området 
Gråndalen – Binnhovd – Engadn.  
 
 
27. mars 2013 
Styret 
Aurdalsåsen Hytteforening	  


