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AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 26. NOVEMBER 2013 
 

 
Sted/tid: Oslo kl 17:00 
Til stede:  Olaf Valeur, Knut Nes, Gunnar Fredrikson, Elisabeth Eckbo,  
  Harald Dahle 
Fraværende: Svein Svarstad, Ida Blytt 
Referent: Harald Dahle 
 
 
0. Referat fra møte 8. oktober 2013 : 
 
Referatet er lagt ut på AHF's hjemmeside.  
 
1. Oppfølgingsaker: 
 
a) Bilkjøring på Danebuvegen: Olav oversender saken til Danebuvegen.  
 
b) Veiskilting: Nord-Aurdal kommune (NAK) opplyser at kommunen vil skilte veien på 
Aurdalsåsen sommeren 2014. Stadnamsnemnda bestemmer veinavn. Olaf skal 
kontakte NAK på nytt ad veiskilt-utforming. Saken tas opp som referatsak på 
årsmøtet. I mellomtiden varsler Gunnar de registrerte Vel og Veglag om NAKs 
planer.  
 
c) Merking av stier og turveier: Avventer data fra Harald som igjen kontakter Ida.  
 
d) Snøscooter-kjøring: Olav har fått opplyst fra NAK at kommunen har søkt om 
deltakelse i utvidet prøveordning annonsert av regjeringen i høst. Det ble også 
opplyst at saken ikke har vært politisk behandlet, følgelig er det heller ikke tatt stilling 
til regler, traséer, grunneier-tillatelser. Saken tas opp på AHF's årsmøte for avklaring 
av mandat og om mulig i møte med Formannskapet.  
 
e) Søppelcontainere: Hytte-eier representanten i VKR-styret har mottatt våre 
synspunkter mht skjerming og estetikk. Avventer mulig utvikling i saken. For øvrig 
mottatt tilsvar fra VKR med utdyping av korrekte fagterminologiske betegnelser på de 
respektive containere utplassert på Aurdalsåsen, fremtidige misforståelser bør kunne 
unngås.   
 
f-g) Status VHF/relasjon kommunale myndigheter: se nedenfor.  
 
h) Massedeponi ved Ravangen (sak utelatt i forrige referat): Jfr. korrespondanse 
mellom berørte hytte-eiere og NAK om midlertidig fyllplass/massedeponi og mulig 
fremtidig anvendelse som parkeringsplass for å redusere uheldig parkering på 
Danebuvegen. Olaf tar kontakt med NAK om konkrete planer og mulig fremdrift.  
 
x) Alpinbakken: Intet nytt å refere.  
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2. Økonomi: 
 
Gunnar refererte AHF's økonomiske status, inntekter og utgifter omtrent som 
budsjettert. Gunnar sjekker detaljer på innbetaling fra NAK ifm løype-etablering ved 
Lomtjedne, kr 34 000. Olaf kontakter eventuelt Oppland fylkeskommune hvis behov 
for avklaring av tidligere vedtak om støtte i samme sak (kr 40 000), beløp videre-
sendes og rapporteres.  
 
 
3. VHF:  
 
Det er avholdt møte 15.november med representanter hytte-eiere i 
Valdreskommunene og besluttet nedsatt et interimstyre for etablering av Valdres 
Hytteforening (VHF). Knut representerer vårt område og Nord-Aurdal kommune. 
Valdres avisen har refert fra møtet.  Det søkes kontakt med representanter for flere i 
hytteområder i vår kommune.  Avisa Valdres benyttes for å kringkaste aktivitet.  
 
 
4. Relasjon til kommunale myndigheter:  
 
Knut refererte fra møter og henvendelser, herunder deltakelse i workshop om region-
senterutvikling, areal- og transportplan, "Hvem har makt i Valdres" og "Hytter i 
Valdres". Aktivitetsnivået er høyt. Møter med Formannskapet søkes avtalt.  
 
Eiendomskatt-satsen i NAK varsles opptrappet ifølge Valdresavisa 23.november. 
Ordføreren har tidligere luftet egne tanker om øremerking av midler mot de som 
fremskaffer midlene (hytte-eiere), en sak som bør forfølges.  
 
5. Neste møte: 
 
Alternativ 1:  Onsdag 19. februar kl 17 på Danebu (vinterferie Oslo/Akershus) 
Alternativ 2:  Tirsdag 4. mars kl 18 i Oslo (LOS) 
 
Tilbakemelding om foretrukket dato må gis! 
 
Nye saker:  
- Forberedelse årsmøte 
 
 
28. november 2013  
Harald Dahle 
 


