
 

AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 18. MAI 2017 
 

Sted/tid: RA6/Oslo, kl 18:00 – 19:45 
Til stede:  Elisabeth K. Eckbo, Nils Vogt, Knut Nes, Johan Mohn, Gerda Grøndahl, Haakon 

Thaulow, Harald Dahle 
Fraværende: Svein Svarstad, 
Referent: Harald Dahle 
 
0.1 Agenda 
 
Ingen kommentarer til agenda, innkalling eller referat.  
 
0.2. Konstituering:   
 

- Elisabeth var valgt som ledere.  
- Harald fortsetter som referent.  
- Haakon overtar som kasserer og kontakter Olaf Valeur.  
- Nils og Johan arbeider videre med kartprosjekt o.a. 

 
1. Status:  
 

- Møte med politikere er avholdt med Høyre, Venstre; 8. mai møte rådmann (ny) og ordfører. 
Tema som vanlig Eiendomskatt og mulig tilbakeføring til hyttefolket, samt kommunens 
attraktivitet for hyttefolk. 2 høringsinnspill avgitt fra AHF v/Knut: Helse/omsorg og 
Friluftsliv/Folkehelse. Rådmann antydet 2-4 møter i året, derfor håper vi på nytt møte i høst. 
Møte med andre politiske partier ønskes.  

- Grunneiersamarbeid: Drahjelp fra kommunen er ikke aktuelt, direkte kontakt med 
grunneierlagene er ønsket uavhengig av Løypelaget. Vurderes videre. 

- Veinavn og husnr.: Lite nytt – veinavnstriden snart over? 
- Nye hytteområder: Ordførers bemerkning på AHF’s årsmøte aktualiserer behov for en 

definert utbyggingsgrense (‘Markagrense’), foreningen anser det som viktigst å bygge 
nedover, ikke oppover – jfr. ny kommuneplan i 2018 (?) AHF må bli invitert når ny 
arealplanlegging igangsettes. Det er snart lite snaufjell igjen.  

- Bredbånd: VNK står for fiberutbygging hittil, de er også i gang med prekvalifisering av 
tilbydere, viktig å få annonsert med hyttebefolkningens behov.  

- Utfartsparkering/P-skilt: Dette er opp til utbyggere, ingen kommunal sak.  
-  

2. Nytt fra VHF: 
 
 Utsatt til neste møte.  
  
3. AHF og andre hytteforeninger:  
 

Knut forsøker å få kontakt med andre foreninger løpende og spesielt forkant av møte med 
kommunen. Campingfolket kan også være en aktuell interessegruppe, ta kontakt 
leirplasseiere for om mulig å identifisere lag/foreninger? 

  
4. AHF og møte med lokalpolitikere:   
 
 Referert under punkt 1.  
 
5. Oppfølgingssaker: 
 

A. Områdekart: Nils og Johan samarbeider med Ina Syversen/Valdres Friluftsråd. Kartutkastet 
må revideres mht. navn på større veier, navn på større hyttefelt/bebyggelser, parkeringsplasser, 
større vann og markerte fjell. Støtte til finansiering diskutert.  
B. Postkassestativ: Intet nytt.  



 

C. Stier og skilting m.v.: Marit Akervold skal kontakte Noraker mht mulig klopp på sykkelvei til 
Kruk/Nytun. Hun er også aktiv med skilting av stier.  
D. Mjølkeruta og Kongevegen: Introduksjon av buss som kan ta med sykler er også interessant 
for hyttefolket, Knut tar det videre i forum for turist-tiltak.  
E. Bredbånd: Jfr. Ovenfor.  
F. Gjengroing som hytteprosjekt: Mer aktuelt for Løypelaget enn tidligere antatt ut fra 
prosjektets utvikling.  
G. Brev fra Helge Hveem til AHF:  
Parkering/brøyting på massedeponi ved Ravangen: Som kjent ikke brøytet i vinter, grunneier vil 
initiere bygge av ca 6 hytter på området, samt parkeringsmulighet for et antall biler langs veien. 
Saken avsluttes for AHF.  
Frenningen og Vannverket: Dette gjelder en lukket krets og er ikke en AHF-sak videre.  
AHF*s årsberetning var noe upresis mht. bakgrunn for stiftelse og tidspunkt. Stiftelsesdato er 22. 
juni 2002.  
 

6. Eventuelt:  
 
- Den nye parkeringen ved ny alpinbakke var ikke ferdigstilt når skisesongen startet, bedre 
kapasitet neste vinter.  
- Orientering på Aurdalsåsen: AHF støtter fortsatt Aurdal IF som setter ut poster.  
- Nettsiden aurdal.no har i sommerhalvåret direkte link til AHF’s hjemmeside,  
 

 
7. Neste møte: 
 

- Mandag 4. september 2017 kl 18:00 Roald Amundsens gt. 6 (Nordia Law / Johan Mohn). 
 
  
18. mai 2017 
Harald Dahle 
 
 

--ooo0ooo-- 
 
 
Vedlegg: kontakt-info:  



 

 
 

Kontaktinformasjon: -à suppleres !!! 
 
Harald Dahle,   Lindeveien 12, 1555 Son  
Tlf: 906 85 401   epost: dahlesh@online.no 
 
Elisabeth Eckbo,  Pb 88, 1318 Bekkestua 
Tlf. 950 21 102  epost: elisabeth@eckbo.net 
 
Knut Nes,   Pb 88, 1318 Bekkestua 
Tlf. 905 08 350  epost_1: knut@fotoveggen.no  
   epost_2: knes@nesbull.no 
 
Nils Vogt,   Åsstubben 3, 0381 Oslo 
Tlf. 930 40 546  epost: nils.vogt@kico.no 
 
Johan Mohn,   Nordia Law, RA6, Oslo 
Tlf. 918 03 966  epost_1: johan.mohn@nordialaw.com  

epost_2: johan@mohn.no 
 
Haakon Thaulow,  Fossumhavene 46, 1359 Eiksmarka 
Tlf. 905 80 704  epost: haakon.thaulow@niva.no 
 
Gerda Grøndahl,  Skovengvegen 8, 2008 Fjerdingby 
Tlf. 977 06 484  epost: gerda.g@online.no  
 
Svein Svarstad,  Greverudveien 10, 1395 Hvalstad 
Tlf. 908 22 773  epost: svein.svarstad@gmail.com 
 


