
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 6. september 2010 
 
Tilstede: Tore Kallestad, Tone Fredrikson, Hanne Røed, Svein Svarstad, Knut Nes, Kari 

Birkenes,  
Forfall:   Gerda Grøndahl, Jon Nørstebøen, Rune Jensen 
Tid og sted: Lysaker 6. september 2010  
 
Neste møte: Mandag 18. oktober Strandveien 37 på Lysaker 
 
 
1) Referat fra forrige møte. 
Referatet er godkjent pr mail, ref vedtakk på forrige møte. 
 
 
2) Postkasser. 
Rune Jensen var ikke tilstede på møtet så vi fikk ikke siste status vedr Posten og om de har endret 
holdning til hvor de kjører, men vi diskuterte ulike alternativer for postlevering i området rundt 
Danebu og Fjellparken. Kari oppdaterer Rune. 
Har ikke fått noen tilbakemelding på hvem som eier den store brune oppslagstavla ved Damtjern, 
men vi sjekker hvor mye det vil koste å få rettet den opp.  
Dagens postkasser må ha nye skilt, det går ikke å bare male på dagens skilt. 
 
 
3) Søppelcontainere.  
Vedr beplantning/skjerming av søppelcontainere har det skjedd litt noen steder i sommer, men vi er 
ikke fornøyd. Tar på nytt kontakt med Valdres kommunale renovasjon (VKR). 
 
 
4) Utbyggingssaker 
Ikke kommet noen nye saker.  
 
 
5) Fellesmøte for vei- og vel lag 
Tore sjekker interessen for et fellesmøte for vei-og vel lag i Oslo området. 
 
 
6) Eventuelt  
På Danebu er det ansatt ny daglig leder (Hjørdis) og det er planlagt flere aktiviteter fremover, bl.a. 
Høsttakkefest 24-26 september. Ønsker vi å beholde Danebu som et åpent serveringssted må vi alle 
være med og bruke det.  
 
Løypelaget. 
Hovedløypa til Kruk over Binhovd må den legges om da veien skal vinterbrøytes. Det jobbes med en 
alternativ trase for kommende vinter og en annen og mer langsiktig løsning. Løypelaget jobber også 
med en treningsløype for skøyting.  
Det er flere områder som trenger rydding og hugst. Løypelaget legger opp til individuelle dugnader i 
nærområdene til de enkelte vel- og hytteforeninger, samt en felles dugnad lørdag 9. oktober.  
 
Det er mange gode planer for å gi oss et ennå bedre ski tilbud, så møte opp på dugnadene. 
 
Valdresmarsjen er 26. mars 2011. Hold av helgen allerede nå.  
 
 
 
 
Kari Birkenes 
Strømmen 12. september 2010 
 
 


