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Styret 
Styret har bestått av: 
Elisabeth K. Eckbo Leder 
Haakon Thaulow Styremedlem / Kasserer 
Harald Dahle Styremedlem / Sekretær 
Knut Nes Styremedlem / VHF 
Johan Mohn Styremedlem  
Nils Vogt Styremedlem 
 
Varamedlemmer: 
Svein Svarstad 
Gerda Grøndahl 
 
Årsmøtet og styremøter 
Årsmøtet ble avholdt 12. april 2017 på Danebu. Ca 60 medlemmer møtte (mot 21 i fjor, 
kanskje fordi Eldbjørg og Ragnhild Hemsing startet møtet med en minikonsert). 
I løpet av året har det vært avholdt 4 styremøter (det siste i fbm årsmøtet). 
 
 
Medlemmer 
Hytteforeningen har 697 medlemmer fra 17 av de 21 vel-foreninger, mot 567 året før. I tillegg 
er det 32 enkeltmedlemmer. 
 
I forbindelse med årsmøtet 2017 ble det besluttet at styret sammen med velforeningene skal 
arbeide for rekrutteringen til styret, som nå etter hvert trenger påfyll med yngre krefter. 
 
 
Aktuelle saker 
 
Det ble i 2017 holdt 2 møter med den nye rådmannen i Nord-Aurdal kommune. Han har 
forsikret at vi fremover skal ha møter 4 ganger pr år, med saksliste og oppfølging.  Vi 
har i tillegg uformell løpende kontakt med ordfører og rådmann ved at styremedlem 
Knut Nes som Valdres Hytteforums representant møter dem i Regionstyret og Valdresrådet. 
Vi har invitert ordføreren til årsmøtet også denne gangen, samt noen grunneiere og 
utbyggere og kommunens planleggere som kan gi oss en oversikt over det som skal skje på 
åsen fremover.  
 
AHF tok etter sommerferien initiativ til å samle flere hyttevel og veilag i kommunen for 
å få en bredere representasjon i våre kontakter med kommunen. Vi har foreløpig 
funnet 12 andre områder fra Kruk/Smørli til Tisleidalen, alle med en fungerende 
organisering. Vi avholdt i august et samråd med disse, og AHF ble valgt som 
representant for dette «hovedutvalget» til møter med kommunen, med rapportering 
tilbake til samråderne. Dette er følgelig også input i våre møter med rådmannen 
fremover, og disse veilagene holdes oppdatert ved kopi av våre innspill til kommunen. 
 
I tillegg har AHF innsett at saker som kommer til kommunestyret i store trekk er 
avgjort i gruppemøter i forkant. Vi har derfor fulgt opp kontakt med samtlige politiske 
partier i kommunen for å ha en dialog om kommunens fremtid og hyttefolkets plass i 
dette bildet, slik at vår stemme kan høres i god tid før sakene avgjøres. Vi jobber på 
lang sikt for å få våre saker inn i partiprogrammene lokalt, og for at våre 
høringsinnspill er kjent når partiene diskuterer saker «på kammerset» før behandling i 
kommunestyret.  



 
Utsendelser av ymse slag fra AHF til medlemsforeningene er ment å virke som 
«ranselpost» som skal distribueres til det enkelte medlem. Dette er en viktig 
informasjonskanal og det er viktig at informasjonen videresendes. Styret har 
inntrykket av at dette ikke alltid er tilfelle, og vi ser gjerne at dette prioriteres av 
medlemmene.  
 
Styret har utarbeidet forslag til utforming og innhentet tillatelse fra grunneier til 
oppsetting av et områdekart ved Damtjern. AHF avventer fortsatt et endelig oppdatert 
kart fra kommunen. 
 
For å spare ca 1 km og mange høydemeter på sykkelveien mot Pilset/Kruk/Nythun, er det 
lagt ut en klopp over bekken fra Tjernsettjernet (like nedenfor Åkroken) 

 
For øvrig har styret jobbet med en rekke mindre saker – ref møtereferatene som ligger på 
http://ahf.aurdalsasen.no/. 
 
 
Skiløyper og alpinanlegg 
Styret har sterkt støttet de gjentatte initiativene fra Løypelaget med tanke på å få en 
løsning rundt løypetraseen mellom Aurdalsåsen og Kruk. Saken er fortsatt kun 
midlertidig løst, kommunen har fortsatt ikke ønsket å bidra i særlig grad, og det 
arbeides videre for en permanent løsning.  
 
AHF venter fortsatt på fremdrift i arbeidet med en hovedplan for stier og løyper i 
kommunen. Nord-Aurdal er den største hyttekommunen i det største hyttefylket i 
Norge, men en overordnet plan for hovedtraséer er tidligst varslet etter neste 
kommunevalg. Med en slik plan vedtatt er det forventet at Løypelagets arbeid vil 
vesentlig forenkles, men enda viktigere er nok at området vårt kan beholde sin 
attraktivitet som vertskommune for oss hytteinnbyggere. Dette er presisert om igjen i 
vårt innspill til kommunedelplanen for Kultur, Idrett og Friluftsliv (behandlet i 
kommunestyret 22.02.2018), og i vedtak i Valdresrådet – etter innspill fra Valdres 
Hytteforum – om samordning av skiløyper i kommunene og om innføring av 
«markagrenser» i Valdres-kommunene. 
 
Styret holder kontakt med Aurdal og Kruk Løypelag, Valdres Alpinsenter og næringsdrivende 
og grunneiere om den videre utvikling på åsen vår. 
 
 
Støtte til sommeraktiviteter i åsen. 
Styret har gitt støtte til Rakagolfen (golfturnering) og til Aurdal IF for turorientering med 10 
orienteringsposter i området Gråndalen – Binnhovd – Engadn.  
 
Valdres Hytteforum (VHF)  
AHF er representert ved vårt styremedlem Knut Nes, som også er leder for VHF. 
 
VHF er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for hytteeierforeninger på kommunalt 
nivå i Valdres. Med «hytte» menes her hytter, fritidsboliger, leiligheter, camping-vogner på 
fast kontrakt, o.l. Forumet er basert på frivillig medlemskap, og åpen for én representativ 
hytteforening fra hver av regionens kommuner. VHF har siden 2013 utviklet en organisasjon 
for oss deltidsinnbyggere for å samordne våre interesser og styrke våre bidrag overfor 
kommuner og institusjoner i Valdres. 
 



VHF ble invitert som eksternt styremedlem i næringsorganisasjonen Visit Valdres (VV) (som 
oppsto høsten 2015 ved fusjon av Valdres Destinasjon og Valdres Næringsforum). Fra 
2016 har VHF plass i Valdresrådet, som er det øverste organet i vår region. Slik har 
hytteeierne både en lyttepost og en direkte kommunikasjon med det offisielle Valdres 
på regionnivå. Det er sannsynligvis første gang at deltidsinnbyggere har fått en 
definert rolle i vertskommuner i Norge. Den bruker vi til å sikre at Valdres fortsetter å 
være et attraktivt rekreasjonsområde, med levende støler og beitedyr, lokalmat, åpne 
fjellandskap uten gjengroing, med kultur og festivaler til beste for hyttefolk, turister og 
fastboende. 
 
Styret 
Aurdalsåsen Hytteforening 


