
 

AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 7. APRIL 2016 
 

Sted/tid: Kaluna KJ25, kl 18:00 - 19:30 
Til stede:  Elisabeth K. Eckbo, Olaf Valeur, Knut Nes, Johan Mohn, Svein Svarstad, Nils Vogt, 

Harald Dahle 
Fraværende: (Tone Fredrikson) 
Referent: Harald Dahle 
 
1. Konstituerende styremøte 
 
Elisabeth ønsket velkommen i egenskap av nyvalgt leder. Styret er konstituert som følger med 
følgende funksjon/periode: 
 
 Elisabeth Eckbo  leder/2017 
 Knut Nes  styremedlem/2017 
 Johan Mohn  styremedlem/2018 
 Svein Svarstad  styremedlem/2017 
 Harald Dahle  styremedlem/sekretær/2018 
 Olaf Valeur  styremedlem/kasserer/2017 
 Nils Vogt  varamedlem/2018 
 Tone Fredrikson varamedlem/2017 
 
 
2. Aktuelle saker:  
 

a. Områdekart ved Damtjern: Johan presenterte et fullskala kartutkast. Enighet om at bare større 
landemerker og Danebu/Fjellparken navnsettes, større adkomstveier markeres spesielt, 
mindre veier angis også. Veier angis med referansenummer og listes opp alfabetisk. Hytter og 
tomtegrenser fjernes. Elisabeth undersøker fremdriften i kommunens stadsnamnsnemnd, 
Knut forhører seg en mulig trykkeribedrift for kostnadsanslag, Elisabeth forhører seg med 
Danebu og Fjellparken om mulig bidrag når økonomisk ramme foreligger.  

b. Vedlikehold av stier og turveier: Johan formulerer et utkast til oppfordring om vedlikehold av 
stier og turveier for distribusjon til vel og veilag med tanke på at disse kan klippe kvist og 
kvast, eventuelt også merke stier hvor de gamle stiene er i ferd med å forsvinne.  

c. Turorientering: Orienteringspunktene oppsatt av Aurdal IF ønskes videreført – jfr øknomisk 
bidrag hvert år.  

d. Gjengroing: Ønske om en generell avtale og forståelse med grunneiere fortrinnsvis via 
grunneierlag om at hyttebeboere kan fjerne enkeltstående generende trær uten reell 
hogstverdi for grunneiere. Svein forhører seg med teknisk etat om relevante grunneierlag og 
kontaktpersoner, Olaf spør Christian Berggrav om Løypelaget har oppnådd noen tilsvarende 
rammeavtale og med hvilke.  

e. Vinterparkering på Ravangen: Fyllplassen ble ikke vinterbrøytet i år og er heller ikke merket. 
Elisabeth forhører seg med Knut Harald Onstad om sakens status. Grunneieren holder fortsatt 
en meget lav profil.  

f. Forslag om skiløype fra slalombakken til turløypenettet: Mottatt forslag oversendes til 
Løypelaget av Knut (?) 

 
 
 

 
3. Andre saker:  
 

a. Bredbånd til hyttefolket: God og moderne dekning gjør hytteområder mer attraktivt, men 
fremtidens utbygging via fiberkabel eller trådløst er usikkert, jfr kostnader og inntjening.  Nils 
vurderer muligheter, Knut lager en uttalelse til VNK i anledning mottatt invitasjon om utbygging 
i Valdres-regionen. Det ligger mange hytter i ‘hvite’ dekningsområder på Aurdalsåsen. 

b. Private veier med låst bom: Ved nødutrykninger er låst veibom et åpenbart problem, Elisabeth 
forhører seg med relevante kommunale instanser.  



 

c. Sikteskive på Fjellenden (Sukkertoppen): I anledning av at Knut mottok Entusiastprisen, fikk 
han også sikteskive med oppsetning i løpet av sommeren. Innvielsesmarkering en lørdag i 
høstferien (uke 40-41) vurderes – jfr fremdrift i oppsetning.  

d. Kontakt med kommunen: Som følge av møte i Valdresrådet, skal VHF v/Knut etterlyse norsk 
Fjellpolitikk. Fjellnettverket stiller seg bak initiativet.  

e. Skiløyper og kommunal inngreprsrett: Intet nytt.  
f. Søppelcontainere: Påsketømmingen var eksemplarisk, Elisabeth har berømmet Eivind Berg, 

VKR for innsatsen.  
g. Reguleringsplaner: AHF er i dag ikke direkte høringsinstans ved nye eller endrede 

reguleringsplaner på Aurdalsåsen. Informasjon kan komme som følge av nabovarsel som 
formidles videre. Knut følger med på kommunens hjemmesider med bakgrunn å bevare 
friområder og ferdselsveier.  

 
4. Neste møte:   
 
Tirsdag 27 september 2016 kl 18:00 hos Kaluna/KJ25. ‘Hastesaker’ tas opp på telefon, epost eller 
Skype-møter.  
 
 
09. april 2016 
Harald Dahle 
 


