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AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 19. OKTOBER 2015 
 

Sted/tid: Oslo  kl 18:00 - 19:55 
Til stede:  Olaf Valeur, Gunnar Fredrikson, Johan Mohn, Svein Svarstad, Knut Nes, Elisabeth K. 
  Eckbo,  Harald Dahle 
Fraværende: (Tone Fredrikson) 
Referent: Harald Dahle 
 
 
1-2. Referat forrige møter: 
 
Referatene fra møtene 8. mars og 28. mai 2015 ble godkjent.  
 
3. Referatsaker:  
 
a. Områdekart: Enighet om en enklest mulig utforming med uthevede referansepunkter som Danebu, 
Fjellparken, Fjellkirken m.v. Veinavn eventuelt på siden med en nummer-henvisning.  Foreslått 
kartutsnitt ble godkjent. Danebu og Fjellparken bør kontaktes med tanke på eventulet økonomisk 
bidrag når kostnadsoverlsag foreligger. Johan arbeider videre med saken.  
 
b. Sykkelveier og stier: Johan har kontakten kommunens folkehelsekoordinator som distanserte seg 
fra hyttefolkets behov på Aurdalsåsen. En mulig interessent i gamle ferdselsårer er Odd Sagbråten. 
Styret vil anbefale vel og veglag om å vedlikeholde veier og stier i sine nærområder, oppfordrng på 
kommende årsmøte.  
 
c. Søppelkontainere: Lite nytt fra møte med VKR etter påske. Knut holder i saken.  
 
4. Skiløyper: 
 
Olaf har gitt full støtte til Løypelaget og Valdresmarsjen ifm maskinell preparering av tradisjonell 
skiløypetrasé mot Pilset og Kruk over Bjørn Nythuns eiendom, og styret er helt enig. Videre fremdrift i 
saken avventes.  
  
5. Trær og tilgroing:  
 
Tilgroing er et generelt problem og det er ønskelig med omforent praksis for felling av generende trær. 
Olaf og Svein forsøker å identifisere aktuelle grunneierlag og etablere en dialog.  
 
6. Regulering ved Fjellstølknatten: 
  
Akervold & Co skal ha sendt søknad om omregulering av området, hvilket innebærer ny veitrasé fra Y-
krysset Storstølvegen til Fjellparken ifm ny nordvendt alpinbakke. Saken tas til etterretning.   
 
7. "Kloakkveien": 
 
Dette er en uferdig trasé ifm nytt ubebygget hyttefelt - jfr epost fra Ketil Foyn. Uklart når det skjer noe 
mer med dette prosjektet og hva som er aktuelt i gjeldende reguleringsplaner.    
 
8. Veinavn på Aurdalsåsen: 
 
Styret tar til etterretning at det pågår diskusjon om navn og stavemåter. Saken kan tas opp som 
referatsak på årsmøtet.   
 
9. Samarbeid med Nord-Aurdal kommune:  
 
Knut refererte at VHF har hatt møte med samlet ordførerkollegium for Valdres. Generelt får man 
positiv gehør, men ingen forpliktelser fra kommunal side.  Knut har etterlyst en "Masterplan" for 
skiløyper, stier og turveier i mer enn 5 år.   
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Det bør skrives og distribueres et referat fra neste møte.  Samarbeidsavtale mellom Vestre Slidre 
kommune og Hytteforeningen ble referert og foreslås som mal for tilsvarende hos oss. Eventuell 
usikkherhet fra kommunens side mht AHF's representativitet for alle hytteområder i kommunen spilles 
over til kommunen. Diskusjon omkring eventuell mandatendring for AHF uten konklusjon. Styret går 
inn for en samarbeidsavtale med oss selv i mangel av interesse fra andre hytteområder. Olaf tar 
kontakt med den gjenvalgte ordføreren for å avtale et nytt møte.  
 
10. Sikteskive på Fjellenden ("Sukkertoppen"):  
 
Styret synes initiativet fra Halvor Tangen er en god ide og vil støtte ham i videre arbeid. Eventuell 
økonomisk støtte betinger et kostnadsoverslag. Olaf tar kontakt.  
 
11. Eventuelt:  
 
a. Økonomi: Gunnar refererte manglende kontigentbetaling for 2015 fra en rekke vel, veglag og 
enkeltmedlemmer. Utgiftene er i rute, men altså ikke inntektene.   
 
b. Informasjonsskriv: Styret er positiv til videreformdling aktuell informasjon fra Olav Meland og 
Aurdal.no, - hvis internetside kanskje er for lite kjent? Tilbakevendende problem er god oversikt over 
alle hyttevel og veglag i området.  
 
c. Elisabeth bestiller rom til årsmøte onsdag 23. mars 2016 kl 17:00 på Danebu Kongsgård.  
 
d. Knut undersøker hva det vil koste å gjøre AHF's hjemmeside tilgjengelig på smart-telefoner og 
nettbrett.  
 
e. Neste møte mandag 23. november kl 18:00 Karl Johans gt 25 (Kaluna - 4 etg.) 
 
 
 
19. oktober 2015  
Harald Dahle 
 


