
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 31. mai 2010 
 
Tilstede: Tore Kallestad, Rune Jensen, Tone Fredrikson, Svein Svarstad, Kari Birkenes, Knut 

Nes 
Forfall:   Gerda Grøndahl, Jon Nørstebøen, Hanne Røed 
Tid og sted: Lysaker 31. mai 2010  
 
Neste møte: Mandag 6. september Strandveien 37 på Lysaker 
 
 
1) Referat fra forrige møte. 
Referat godkjent.  
Ble enige om at referatet godkjennes pr mail slik at det raskere kan legges ut på nettsiden. Styret 
får en ukes frist på tilbakemelding på utsendt referat.  
 
2) Postkasser. 
Tar på nytt kontakt med Posten for å høre om de kan kjøre til krysset innenfor Danebu. Gjør de det 
kan et felles postkassestativ med Fjellparken være et alternativ. 
Fortsetter å kartlegger hvem som har postkasse hvor og hvem som mangler postkasser.   
Vet du hvem som eier den store oppslagstavla ved Damtjern, ta kontakt med sekretæren.  
De gamle postkassene merkes på nytt. 
 
3) Søppelcontainere.  
Halvor Tangen i VKR (Valdres kommunale renovasjon) sier de er ferdig med å utplassere containere 
alle steder bortsett fra Damtjernlia. De rakk å utplassere containerne før snøen kom og begynner nå 
å se på beplantning/skjerming. Det skal de fortsette med i sommer. De skal også gjøre mer på den 
gamle container plassen ved Damtjern.  
Minner om at møbler og større ting må kastes på miljøstasjonene, de er bl.a. åpne kl 10-14 på 
lørdager.  http://www.vkr.no/aktuelt/fjellcontainere.aspx. Vi foreslo at VKR kan arrangere rusken 
aksjon 1-2 ganger i året og sette ut åpne containere for kast av større gjenstander. Det skulle de 
vurdere. 
 
4) Vedlikehold og brøyting av veier 
Halvor Tangen som er leder i styret for Danebuveien sier de er åpne for å påta seg ansvar for 
brøyting og vedlikehold av flere veier, men eierforholdet til veien må være avklart. 
 
5) Møteplan. 
Mandag 6. september 
Mandag 18. oktober 
Mandag 29. november 
Mandag 24. januar 
Mandag 7. mars 
Årsmøte onsdag 20. april 
 
6) Utbyggingssaker 
Mottatt brev til uttalelse fra kommunen vedr søknad om dispensasjon for bygging av båthus og 
fradeling av naustetomt ved Lomtjedne. Aurdal Fjellpark ønsker å tilby kanoutleie og trenger 
lagringsplass ved vannet. Bygget er tenkt plassert 4-6 meter fra strandlinjen og anslått til ca  6 x 3 
meter Styret diskuterte saken og har ingen innvendinger mot utbyggingen. Leder svarer kommunen. 
 
7) Eventuelt  

• Golfklubben ønsker bidrag til nytt party telt. Finnes ikke midler til dette i årets budsjett. 
• Valdresmarsjen: En gruppe har jobbet frem et forslag til en organisasjon som det ser ut til å 

bli enighet om. Valdresmarsjen 2011 blir 26. mars. Kom opp forslag om arr av familietur fra 
Vangsjøen. 

• Torstein Berntsen, hytteeier i Storstøllien som holdt nyttårstalen i Fjellparken, har holdt et 
fengende foredrag med mange tilhørere i Nord-Aurdal kommune. Tema var hyttefolket som 
ressurs.  

• Kasserer rydder i regnskapet og kaster bilag som er eldre enn tre år.  
 
 
Kari Birkenes 
Strømmen 2. juni 2010 
 



 


