AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF)
Referat fra styremøte 16.10.2007
Til stede:

E.Hestnes, F.K.Aamodt, C.Berggrav, T.Fredrikson, T.Kallestad, K.Grøstad

Kopi:

P.Graff-Wang, E.Akre, K.Nes, E.K.Eckbo

Tid og sted: Sognsveien 72 kl. 19.30
Neste møte: Tirsdag 20.11 kl. 19.30-21.30
1) Løypedugnader 22.09 og 6.10
Oppmøte ca. 40 personer totalt og en fikk gjennomført en god del. Ved lufting av spørsmålet
om et eventuelt arrangement for å samle hytteeiere ble det gitt uttrykk for at en ikke bør ha det
på dugnadshelgen. Vi foreslår å fortsette med to dugnadshelger, f.eks. en helg før og en i
høstferien, og at en må bestemme hvike helger dette blir allerede før påske slik at datoene blir
offentlig gjort på velforeningenes årsmøter.
2) Reguleringsplaner
5 reguleringsplaner har vært ute til 2. gangs høring. AHF har fulgt opp tidligere merknader til
2 av planene. Det har dessuten vært korrespondanse vedrørende A2-Alpinbakken og
Freningvegen.
En må følge opp merknadene en har i hver runde – merknadene fra en runde blir ikke
videreført av kommunen til neste runde etc.
Det er et tak på 350 nye hyttetomter for inneværende periode i kommunedelplanen (20042016). Dette er bekreftet av kommunen. Dette taket er til dels sterkt overskredet med de
planene som foreligger. Dette er kommentert i brev til kommunen.
Vi får nå beskjed om nye reguleringsplaner til høring fra kommunen.
Anmerkningene til reguleringplanene blir fortløpende lagt ut på AHF’s nettside.
3) Eiendomsskatt
Leserinnlegg i ”Valdres” ble diskutert og blir gjort ferdig og sendt avisen så raskt som mulig
av Finn Kristian.
4) Postkasser og stativ
AHF fikk i 2005 laget stativ med 6 postkasser m/skilt som ble satt opp ved Damtjednet, for
hytteområdene i nærområdet og lengre innover Åsvegen samt en postkasse m/skilt til
Ravangskollen. Videre ble det laget tilsvarende skilt til eksisterende postkasser ved
Tuvafeltet og krysset Storstølvegen/Danebuvegen, men disse skiltene ble ikke tatt i bruk.
AHF kan sponse postkasser til flere felt hvis ønskelig.

Christian tar et ettersyn av stativene og AHF’s postkasser. Snekker Haganæs på
Onstadmarken (3km nord for Aurdal) har laget stativet ved Damtjern og kan sikkert lage flere
hvis det er behov for oppdatering/supplering.
5) Alpinsenteret
Skal være utlagt for salg, men interessenter synes prisen er for høg. Finn Kristian kontakter
Wenaasgruppen og personer tilknyttet alpinsenteret for nærmere informasjon.
6) AHF’s vedtekter
Erik og Kristin lager et utkast til eventuelle endringer slik at det sendes på høring før neste
møte.
7) Vel-møte. Aktuelle saker. Dato og innkalling.
Vi utsetter vel-møte pr. dags dato. Det sendes en e-post til velformenn og hører om det er av
interesse for et møte før årsmøte og saker en eventuelt vil ta opp. Informasjon om saker AHF
jobber med finnes på vår webside.
8) Nytt fra Løypelaget
Tidligløypen er i god framdrift men det er færre som har betalt enn de som har sagt de skal
betale.
Hytteeier Kåre Martinsen er representant i løypelaget fra Kruk-Pilset området.
9) Danebuvegen - Fartsdempende tiltak
AHF anmoder vegstyret i Danebuveien (styret) om å sette fartsgrense til 50 km/time (som vi
tidligere har gått inn for ) samt at det legges inn fartsdumper der hastigenheten er for høy og
der det er kryssende skiløyper mellom Røde Kors hytta og Tuva feltet. Erik skriver brevet til
Danebuvegen.

Hagan 16.10.07
Kristin Grøstad

