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AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 28. OKTOBER 2013 
 

 
Sted/tid: Oslo kl 18:00 
Til stede:  Olaf Valeur, Knut Nes, Gunnar Fredrikson, Ida Blytt, Elisabeth Eckbo, 
  Harald Dahle 
Fraværende: Svein Svarstad 
Referent: Harald Dahle 
 
 
0. Referat fra årsmøte: 
 
Referatet er lagt ut på AHF's hjemmeside i høst. Ingen kommentarer. 
Kontingentvarsel for 2013 er utsendt til registrerte Vel og Veglag.  
 
1. Bilkjøring på Danebuvegen: 
 
Styret har mottatt henvendelse om biler med uforsvarlig hastighet på bakketoppen 
ved Røde Kors-hytta. Fartshump foreslås og saken oversendes vegstyret for 
Danebuvegen.  
 
 
2. Veiskilting på Aurdalsåsen: 
 
Vardingrenda Vel har henvendt seg til Knut med bakgrunn i at Vel'et har satt opp 
egne skilt og at NAK på et tidspunkt vil navnsette og skilte hytteveier. Styret ser 
gjerne at det kommer "pene" og enhetlige skilt. Det er uklart hvor denne saken står i 
kommunen. Olaf kontaker Teknisk etat for avklaring. Saken kan også være aktuell i 
møte med Formannskapet.  
 
3. Merking av stier og turveier: 
 
Henvendelse fra hytteeier til Valdres Næringshage/VNH videresendt styret. 
Vedlikehold av skilt og ny skilting/merking har vært oppe som sak tidligere uten at 
man fant noen ansvarlig partner. Valdres kommunene har i de senere år produsert 
brosjyrer med mange turforslag til fots og på sykkel (Turistkontoret, Fagernes). Ida 
forsøker å nøste opp saken på nytt. Harald finner frem til utgiver av nevnte brosjyrer.  
 
4. Snøscooterkjøring:  
 
Med bakgrunn i politiske signaler om mer liberal lovgivning om motorisert ferdsel i 
utmark, haar styret mottatt bekymringsmelding. Fri ferdsel i Valdres-kommunene er 
neppe aktuelt, men det ble antydet en mulig snøscooter-trasé Etnedal/Spåtind -  
Nord/Sør Aurdal/Hedalen. Ingen ønsker motordur nær egen hytte hverken av 
snøscooter eller ATV. Slitasje på skiløyper og terreng. Gitt mulig endring i lovgivning, 
forsøker Olaf å finne ut NAK's holdning så langt. Dette kan også være en sak i møte 
med Formannskapet.  
 



fil: AHF_MØTEREF_20131028  08.11.2013 23:01 

5. Søppelcontainere: 
 
Elisabeth la frem sine synspunkter omkring estetikken på gjeldende løsning og behov 
for utvidet avfallshåndtering ut over returpunktet på Bjødnaflaten. Styret er enig i at 
der hvor det er teknisk mulig, bør foreslås tiltak som reduserer containernes 
blikkfang, samt en mulig "Rusken-aksjon" for om mulig redusere hensetting av 
utrangert inventar, hvitevarer mv. Saken bør tas opp med VKR. En mulig kanal er 
VHF's styrerepresentant. Knut bringer saken videre.  
 
6. Relasjoner til kommunale myndigheter: 
 
Knut redegjorde for sine aktiviteter siden årsmøtet. Han ble godt mottatt i møte med 
utvidet Formannskap, men har ikke registrert at det "har skjedd noe etterpå". En 
"møterett" 1-2 ganger med Formannskap bør være innen rekkevidde, gitt signaler fra 
ordfører og Stortingsmelding #13/2012-13 fra KRD (møteplass/samarbeid  
vertskommune og hytteeiere). Planlegging av et infrastrukturfond for stier og løyper 
er interessant for AHF.  
 
Valdres Hytteforening er i emning, stiftelsesmøte primo november. Styret stiller seg 
bak Knut's deltakelse og initiativ. Kontakt med andre hytteområders Velforeninger og 
Veglag ble diskutert (Tisleia, Pilset, Kruk m.fl.). AHF representerer rundt 500 hytter 
av 4300 hytter i Nord-Aurdal, men er eneste høringsorgan for NAK. Synspunkter på 
mulig finansiering av VHF ble også diskutert.  
 
Elisabeth refererte fra møte 28. september på Folkemuseet - "Hytteeiernes dag". 
God stemning blant arrangører og fremmøtte.  
 
7. Neste møte:  
 
Tirsdag 26. november kl 17 i Oslo.  
 
Saksliste:  -Videreutbygging av alpinbakken og tilhørende områder 
  -Valdres Hytteforening 
 
 
 
28. november 2013  
Harald Dahle 
 


