
Styrereferat 3/10 2005 
 
R E F E R A T 
 
 
 
 
År 2005, den 3. oktober, ble det avholdt styremøte i Aurdalsåsen Hytteeierforening (AHF) 
hos Ole Feet i Block Watne’s lokaler i Vika Atrium, Oslo 
 
Tilstede: Helge Hveem (formann), Ole Feet, Georg Peterson, Gunhild Akervold Dalen og Nils 
J. Sejersted.  
 
Forfall: Erik Hestnes, Roar Svartdahl og varamedlemmene Erik Akre og Einar Kilde 
 
Møtet var innkalt pr e-mail fra formannen 23.09.05. Ingen hadde noen bemerkninger til 
innkallelsen eller forslaget til dagsorden. 
 
Referat fra styremøtet 22.08.05 ble godkjent. Det ble bemerket at under posten ”Vann” i 
referatet bør det stå Aurdalsåsen Vannverk. Sekretæren retter opp dette. 
 
Man behandlet følgende saker: 
 
1  
Postkasser 
 
Formannen refererte til den ordning som nå er etablert med Posten. Posten blir nå levert på 4 
steder, Damtjern, Kiosken, Tuvafeltet og Danebukrysset. Formannen besørger utsendt 
nødvendig beskjed til foreningens medlemmer om korrekt adressering. 
 
2 
Informasjonsarbeidet 
 
AHF har nå egne informasjonskasse(r) ved bommen og ved stativet på Damtjern. 
 
Styret drøftet WEB-siden. Det er fortsatt Fredrik Langballe som håndterer denne siden. Det 
ble pekt på at en kort side ”Om oss” ville være på sin plass. Det bør etableres linker fra de 
enkelte vel-foreningers WEB-sider til AHF’s side. 
 
3 
Danebumøtet 09.09.05 
 
Formannen refererte fra samordningsmøtet i regi av Nord-Aurdal Kommune den 9. september 
på Danebu. Alle impliserte parter hadde møtt frem. Vannsaken var ikke blitt noe stort tema på 
møtet, men det er vel kjent at AHF er i mot Fræningen-alternativet. Foreningens synspunkter 
for øvrig om utbygging innen kommunedelsplanens rammer og om samordnede løsninger, 
ikke minst i ”Triangelet” (parkeringsplasser, planfri skiløype mv) , var kommet godt frem.  
 
Det ble på møtet foretatt en anslagsvis beregning av planlagte utbyggingsprosjekter, som 



summerte seg sammen til ca 500 enheter, herav ca 200 enheter i K 1 og K 2 området. Ingen 
konkret avklaring på hva områdene E 2, 3 og 4 var planlagt utbygget med, og om det er 
planlagt utbygging også med boenheter, men det skal ikke sees bort fra at slike planer kan bli 
fremmet.  
 
4 
Vannsaken 
 
Det ble referert fra den siste utvikling. 
 
Sejersted refererte fra sitt møte med Gunnar Diserud m.fl. på Diserud’s hytte onsdag 
14.09.05, og med etterfølgende møte samme dag med ordfører og rådmann i Nord-Aurdal 
Kommune. I siste møte hadde Sejersted igjen understreket AHF’s prinsipielle syn på 
Fræningen-utbyggingen, og pekt på at foreningen som en konsekvens av dette ville støtte 
andre alternativer. Formannen og G. Peterson hadde hatt et etterfølgende møte med Gunnar 
Diserud.  
 
Det ble imidlertid konstatert at Diserud-prosjektet – ”Vann fra Bygda” – i ethvert fall 
foreløpig ikke lenger kan betraktes som et alternativ; den utredning som Diserud satte i gang 
er stanset. 
 
Man tok ellers til etterretning at formannskapet i møte 29. september hadde fattet vedtak 
(flertall mot mindretall) om ikke å ta vannsaken opp til ny behandling, med den konsekvens at 
tidligere vedtak om utbygging av Fræningen står ved lag. Fræningen Vannverk AS og Nord-
Aurdal Kommune er nå i gang med å ta nødvendige skritt vis a vis utbyggere, grunneiere og 
andre for å få fortgang i prosjektet 
 
Imidlertid har NVE enda ikke meddelt Fræningen Vannverk AS fristforlengelse med 
igangsetting i henhold til den meddelte konsesjon, og det er kommet inn et stort antall 
protester mot slik forlengelse. G. Peterson pekte på at kommunen ikke har fulgt opp 
konsesjonens forutsetning om langtidsmålinger. Dette er tatt opp bl.a. i den protest Fræningen 
Vel har sendt NVE. Aurdalsåsen Vannverk AS har også varslet et det vil innelevere klage 
med utgangspunkt i misnøye med behandlingen fra kommunens side. 
 
Formannen referte for øvrig til de innslag i presse og annensteds som hadde vært i den senere 
tid, og hvor også AHF’s synspunkter var presisert. 
 
Det ble besluttet at AHF fortsatt skulle synliggjøre sitt prinsipielle standpunkt, og arbeide for 
en alternativ løsning gjennom bruk av Aurdalsåsen Vannverk AS, bl.a. ved fortsatt å fremme 
slike synspunkter offentlig. G. Peterson utarbeider en kortfattet oversikt over vannverkssaken 
og status pr i dag, bl. a. forholdet om de ikke utførte målinger, og formannen forfatter innlegg, 
for eksempel form av åpent brev til Nord-Aaudal Kommune. Det ble reist spørsmål om 
underskriftskampanje.  
 
5 
Økonomi  
 
Gunhild Akervold Dalen redegjorde for status. Det er ca. kr. 27.000.- på konto. Det må foretas 
en purrerunde på kontingenter. 
 



Gjenstående utgifter i 2005 er bl.a. vedtatt utlegg til postkasser, kartgrunnlag, og til 
bevertning på orienteringsmøtet som skal holdes 8. oktober. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning.  
 
6 
Dugnader og orienteringsmøtet lørdag 8. oktober 
 
Det ble referert fra den allerede avholdte dugnad, og drøftet enkelte forhold knyttet til den 
kommende dugnad. 
 
AHF går inn for årlige dugnader, og at i hvert fall én av dugnadene legges til siste week-end i 
høstferien. 
 
Formannen refererte for øvrig sitt opplegg for orienteringsmøtet 8. oktober p på Danebu, hvor 
tanken er å gi en litt bredere oversikt over foreningens forskjellige aktiviteter, bl.a. i 
vannsaken, men også på de øvrige områder hvor foreningen arbeider; utbyggingsplanene, 
postomdeling, løyeplaget og vegstyret. 
 
Det ble besluttet at det skulle være en enkel servering under møtet. 
 
7 
Eventuelt 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 
8 
Neste møte 
 
Det ble ikke berammet noe nytt styremøte, men det tas sikte på at det avholdes i hvert fall ett 
styremøte til i inneværende år. I den forbindelse ble det pekt på at NVE må treffe sin 
beslutning i konsesjonssaken innen ultimo november i år, som er det tidspunkt 
iverksettingsfristen i den meddelte konsesjon løper ut. 

 


