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Referat fra styremøte i Aurdalsåsen hytteforening den  
19.02.03.  
 
Referatet er en oversikt over de sakene som foreningen har arbeidet med og kan tjene 
som informasjon til medlemsforeningenes årsmøter som snart skal avholdes. 
Referent Bjørn Hansen. 
 
Sak 1   Kommunedelplan  
 
I følge plansjef Eirik Steinde er arbeidet med den første grovskissen forsinket.  Han 
regner med at den skal være klar til behandling i formannskapet ultimo mars.  Etter 
denne behandlingen ønsker kommunen, i følge Steinde, å avholde møte andre 
involverte parter iberegnet oss, for deretter å arrangere åpent møte på Danebu. 
 
Storstølslia (området fra Danebu skitrekk langsmed åsen til ”Trefallsbakken”) er et 
aktuelt område for utbygging.  I følge Steinde og referater fra Formannskapsmøter er 
det betydelig politisk spepsis til videre utbygging i dette området.  Denne skepsisen 
deles av foreningen og bl.a. uttrykt i vårt foreløpige innspill til kommunedelplan 
overlevert ultimo august 2002.  Foreningens innspill er utarbeidet iht til den mal 
kommunen ønsker seg for kommundelplanen. 
 
Foreningen har hatt møter med Eivind Akervoll som har opsjon på Storstølslia, men 
har ennå ikke hatt formell kontakt med Grunneierlaget. Vi avventer formell kontakt til 
etter Grunneierlagets generalforsamling 7. mars, hvor bl.a. nytt styret skal velges.  
 
Sak 2  Alpinanlegget, status 
 
Alpinanlegget er solgt til ”Venåsgruppen” som fra før driver to andre alpinanlegg. 
I følge de nye eierne representert ved Kjell Vidar Myran skal de overta driften den 
01.03.03 og vil i de første to år konsentrere seg om driften, d.v.s. bedre forholdene i 
bakken og utvide sesongen i forkant. De har allerede gått til anskaffelse av en ny 
prepareringsmaskin. 
 
SAK 3  Løypelaget, status. 
 
Foreningen avholdt et åpent medlemsmøte i resepsjonslokalet til Fjellparken i 
romjulen. Der ble vi bl.a. orientert av Egil Dieserud. Løypelaget har ambisjoner om et 
stort løypenett med høy kvalitet. Foreningen interesserer seg for løypelaget og 
avventer en formell henvendelse samt revidert regnskap før det kan taes stilling til et 
evt. fremtidig samarbeid. 
 
Sak 4 Freningen Vannverk, status. 
Freningen Vannverk A/S er etablert og registrert i foretaksregisteret. Det eies av 
private og av Nord Aurdal kommune. De har søkt NVE om konsesjon til vannuttak i 
Freningen for å skaffe vann til fremtidige (og nåværende?) hytter.  
 

Aurdalsåsen hytteforening 
Leder    Sekretær 
Steinar Harstad    Bjørn Hansen 
Labben 13 1359 EIKSMARKA  Ullern allé 115 0381 OSLO  
Telefon 67 58 92 20  Telefon  22 52 53 57
Faks 67 12 54 57  Mobil     
E-post steinar.harstad@terramar.no  E-post  damtjern@frisurf.no 

AH



 
 

 
 
Foreningen og andre har levert protest, begrunnet med at kapasiteten er for liten og 
naturinngrepene for store. NVE har likevel gitt konsesjon, i medhold av 
vassdragslovens § 8, på  betingelse av at nedtappingen begrenses til 15 cm. om 
sommeren og 45 cm. om vinteren. Foreningen og andre har klaget til departementet 
(olje og energideptet). Saken er nå i vassdragsavdelingen i departementet.  
Saksbehandler Kathrine Brekke. 
Neste styremøte onsdag den26.03. kl 1830. hos Marianne Furru, Halden terrasse 1 B. 
 
Sak 5 Salg av utleiehytter på Danebu. 
 
Danebu ønsker å selge noen av sine utleiehytter. Kommunen har akseptert dette. 
Salget kan gjennomføres uavhengig av den kommende kommunedelplanen. 
 
Sak 6 Årsmøtet 
 
I følge vedtektene skal årsmøtet avholdes innen utgangen av april. De fleste 
medlemsforeninger vil avholde sine årsmøter i påsken. Av den grunn har styret 
besluttet å avholde årsmøte lørdag 7. juni (pinseaften) kl. 14 på Danebu. Vi håper at 
mange kommer. 


