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REFERAT STYREMØTE 28.9.06 
Sted: Georg Peterson, Elmholt alle 8, Oslo 
Tilstede:  
Roar Svartdal, Christian Berggrav, Erik Hestnes, Nils Sejersted, Ole Feet,  
Møteleder: Georg Peterson 
Referent: Gunhild A. Dalen 
 
1. Referat fra forrige styremøte – Godkjent 
 
2. Orienterings-saker 

• Nye postkasser – stadig behov for info om ny adressering 
• Ny webredaktør: Knut Nes. Georg sender ut info om hans mailadresse 

 
Danebumøtet – Nord-Aurdal kommunes infomøte på Danebu i sept om utbygging i 
Aurdalsåsen. Styremedlem Nils Sejersted var tilstede fra AHF. Utbygginger som kommer: 
Hallibakk H6, Rudstølen H16, Valaknatten H14 og næringsareal A2. Det er sendt ut 
reguleringsvarsel for A2/E6 der det er varslet mulig omregulering til hytter og leiligheter. NB! 
I kommuneplanen er dette området definert som friområde. Det ble stilt spørsmål til 
ordføreren om øvre begrensning på antall hytter i området. Endrerud svarte at det ikke var noe 
”tak”, men at kapasiteten til Frenningen vannverk avgjør omfanget av utbygging (!). Endrerud 
viste også et kart der vann/kloakkledninger var tegnet inn for hele åsen. Storstølvegen  skal 
rettes ut, det er planlagt en kulvert for skiløype ved Varpavegen og gamle Danebubakken 
bygges ned med hytter. Halvor Tangen opplyste på vegne av Danebuvegen at de er innstilt på 
å ta over vegen helt fram til Fjellparken. Det er planer om asfalt på hele strekningen fra gamle 
bommen (der fylkesvegen slutter) til Fjellparken.  
AHF ble ikke informert om møtet på Danebu.. 
 
3. Utbygging i åsen 
Frenningen vannverk; Saken behandles nå av NVE’s kontor på Lillehammer. De skal nå 
behandle søknad om utbygging, søknaden ble mottatt i september, saksbehandling ikke 
påbegynt. Det er noen privatrettslige saker som må løses i dette, antagelig ved erstatning til de 
hytter som i dag har vann fra Frenningen fordi disse vil miste vann i anslagsvis ½ år under 
byggingen av vannverket. Frenningen vannverk har også søkt om bygging av demning for å 
bevare vannspeilet. 
 
Skiløypenettet. AHF følger opp brev med forslag til plan,  tidligere sendt til ansvarlige for 
utbyggingsprosjektene og deres planleggere. Erik og Georg vurderer hvordan styret best kan 
følge opp dette arbeidet.   Styret følger dette videre i forbindelse med reguleringsplan for A2 
og for reguleringsplan veg Storstølen. AHF har gitt innspill til varslet reguleringsplanarbeid 
for områdene A2 og E6. AHF mener at når nedfarten fra Alpinanlegget flyttes inn forbi 
dagens bom på Storstølvegen, bør det anlegges løypekulvert under Storstølvegen mot 
Langeline, ikke ved Varpavegen. Styret følger opp reguleringsplanarbeidet for A2, E6 og 
Storstølvegen. 
 
4. Aurdal og Kruk Løypelag 
Gunnar Dieserud er AHF sin observatør i Løypelaget. De jobber med:  

- etablere tidligløype Binnhovdvegen – Nysetbøtn 
- Nytt kart over løypetraseene 
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- Opplegg for at brukerne enkelt kan sjekke løypestatus over SMS el.lign 
- Løypelaget og utbyggere har i fellesskap engasjert Olav Talle til å lage løypenett 

for Danebuområdet på Aurdalsåsen. 
Løypelaget har presset økonomi pga forsinkelse i utbetalinger via Destinasjon Valdres. 
Gunhild purrer medlemsforeningene på medlemskontingent og løypestøtte. 
 
5. AHF sine prioriteringer framover 

a) Stier, skiløyper, parkering 
b) Organisering og innsamling av midler til formål som ovenfor, i hovedsak 

til Løypelaget 
 
Roar og Georg snakker med Gunnar Dieserud ang AHF sitt initiativ om å utføre innsamling 
av løypestøtte midler for Løypelaget. 
Gunhild passer på å melde inn sak for Årsmøtet 2007: Fastsettelse av frist for innbetaling av 
kontingent og løypestøtte 
 
6. Eventuelt 
Det planlegges 2 styremøter til før jul. Georg sender ut forslag til datoer. 
 

  
 


