
 

AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 02. OKTOBER 2017 
 

Sted/tid: Skype, kl 18:00 – 19:00 
Til stede:  Elisabeth K. Eckbo, Nils Vogt, Knut Nes, Johan Mohn, Haakon Thaulow, Harald Dahle 
Fraværende: Svein Svarstad, Gerda Grøndahl, 
Referent: Harald Dahle 
 
0. Agenda 
 
Ingen kommentarer til agenda, innkalling eller referat. (Møte 4. september ble utsatt til i dag.)  
 
1. Status - NAK:  
 
Elisabeth og Knut har hatt møte med rådmannen i kommunen, enige om å møtes opp til  4 ganger i 
året, rådmann tilbød seg å skrive et referat som ennå ikke foreligger.  
 
2. Nytt fra VHF/Valdresrådet – v/Knut: 
 
Oppnådd gehør i Valdresrådet som nå anbefaler kommunene om inkludere ‘deltidsinnbyggere’ som 
egen målgruppe på linje med unge og eldre i kommunal planlegging.  
Knuts forslag om ‘markagrenser’ har Valdresrådet tatt til etterretning og oversendt kommunene.  
Videre er Knut blitt eneste ikke-offentlig-ansatt medlem av Oppland Fylkeskommunes arbeidsgruppe 
på 120 personer og som arbeider med verdiskapning i planprosessene for OFK. Knut er invitert til stort 
møte i Loen for å redegjøre for erfaringene med samarbeid med kommuner.  
  
3. AHF og andre hytteforeninger:  
 
Andre hytteforeninger i kommunen er interessert i samarbeid, camping-folket har i mindre grad 
interesseforeninger. Elisabeth arbeider videre med saken.  
 
4. Oppfølgingssaker: 
 

A. Områdekart: Intet nytt – husnr/hyttenr er fortsatt ikke tildelt etter hva vi vet.  
B. Postkassestativ: Elisabeth har snakket med både Fjellparken og Danebu og holder kontakt 
med dem.  
C. Stier og skilting m.v.: Intet nytt.  
D. Mjølkeruta og Kongevegen: Elisabeth refererte om hvordan busstilbudet fungerer for 
sykkeltransport til utgangspunkt for sykkelturer..  
E. Bredbånd: Forslag om kontakt med Olaf Valeur’s ektefelle ikke fulgt opp. Knut fortalte om 
VNK’s prøveprosjekt ‘fiber til hjem’ og kvalifiseringsrunder for mulige leverandører hvor han har 
gitt innspill om hytters behov for trådløse forbindelser.   
F. Gjengroing som hytteprosjekt: Fortsatt mest aktuelt for Løypelaget med eller uten geiter med 
GPS.  
G. Brev fra Helge Hveem til AHF: Vann til alpinanlegget - tatt til etterretning (?) 
H. Tranbærsletta – regulering: Knut kommenterer for AHF og legger vekt på behov for flere 
parkeringsplasser i området. Det opplyst at VKR ser på mulighet for nedgravd avfallscontainer og 
dtømming for septik fra tankbilene.  
I. Frenningen vannverk: Knut har besvart henvendelser og viser til Vannverket som rette 
vedkommende.  
J. Parkering ved ny slalombakke: Arbeidet pågår fortsatt og antas å bli tilfredsstillende.  
K. Rudstølhøgde – regulering: Elsabeth skal snakke med Olaf Meland herom. Diskusjon 
omkring fortetting i eksisterende hytteområder når det fortsatt er relativt mange usolgte 
ferdigregulerte tomter på Aurdalsåsen. Behov for en ‘markagrense’ forsterkes.  
L. StartUp – beitegeit: Uttesting i Vang, interessant å få vite om erfaringer.  
M. ‘Tivoli–utelamper’: Enighet om at ikke-emitterende utelamper er å foretrekke også i etablerte 
hyttefelt, oppfordring om utskifting søkes distribuert. For øvrig må det være opp til kommunen å 
håndheve reguleringsbestemmelser i områder med slike bestemmelser. 



 

N. Løypedugnad 16 september: Informasjon distribuert fra AHF til Vel- og veilag, men har 
tydeligvis ikke nådd alle. Siste dugnad er 7 oktober.  
O. ‘Ranselpost’: jfr foregående punkt: videresending av slike eposter fungerer ikke like bra over 
alt.  
 
 

6. Eventuelt:  
 
- Knut gjorde oppmerksom på egen alder og at hans funksjonstid i Valdresrådet bør nærme seg 

en slutt. Årsmøtet utpekte ikke ny valgkomite, men ba vel- og veglag om å foreslå kandidater.  
- AHF økonomi: Styret i felleskap gir fullmakt til disposisjon av bankkonto må ordnes i høst.  
- Danebu’s regnskapsfører undres på om det foreligger ubetalte regninger til AHF.  
 

 
7. Neste møte: 
 

- Mandag 29. januar 2018 kl 18:00 Skype/Oslo/privat? – avtales senere 
 
  
4. oktober 2017 
Harald Dahle 
 
 

--ooo0ooo-- 
 
 


