
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 18. oktober 2010 
 
Tilstede: Tore Kallestad, Tone Fredrikson, Knut Nes, Jon Nørstebøen, Rune Jensen, Christian 

Berggrav og Kari Birkenes,  
Forfall:   Gerda Grøndahl, Hanne Røed og Svein Svarstad  
Tid og sted: Lysaker 18. oktober 2010  
 
Neste møte: Mandag 15. november i Oslo sentrum 
 
 
1) Referat fra forrige møte. 
Referatet er godkjent pr mail. 
 
 
2) Planprogram – Arealdelen til kommuneplanen 
Vi har mottatt Arealdelen til kommuneplanen for Nord-Aurdal kommune for perioden 2012- 2024. 
Kommunen varsler at arbeidet med revidering av arealdelen til kommuneplanen er satt i gang og ber 
om innspill til planarbeidet. Kommunen invitere til informasjonsmøte i rådhuset tirsdag 26. oktober 
kl 19.00. Svein Svarstad møter for oss, det er veldig fint.  
 
Frist for å komme med innspill til planarbeidet og forslag til planprogrammet er 26. november 2010. 
 
Knut Nes setter opp noen pkt ut i fra den diskusjonen vi hadde på møtet. Dette tas opp på 
fellesmøtet med vei- og vel lag 15. november. 
 
 
3) Fellesmøte for vei- og vel lag  
Formann innkaller til et fellesmøte for vei- og vel lag i Oslo 15. november. 
 
 
4) Postkasser  
Det er kjøpt inn nye skilt til dagens postkasser. 
Har så vidt sett på en alternativ plassering av postkasser ved Danebu. Hvis det er aktuelt må det 
avklares med grunneier og Posten. 
 
 
5) Informasjon fra Løypelaget v/ Christian Berggrav 
Den tradisjonelle skiløypa over Binhovd må legges om da veien opp til Bindhovdssetra skal 
vinterbrøytes. På løypedugnaden ble det gjort en forbedring av starten på tidligløypa, som i vinter vil 
bli hovedløypen til Kruk. Det er også begynt å jobbe med en alternativ trase forbi Bindhovd. Den tar 
av fra enden av myrene etter at løypa har krysset Binhovdvegen første gang. Den nye traseen vil gå 
opp mot Brendestølen, treffe blå løype som kommer fra Engadn og så skjære oppover og gå mellom 
Klinkenberg og Binhovdsknatten, følge skaret over kammen og komme inn igjen i gamleløypa 
halvveis ned mot myrene nordenfor Binhovdsseter. Håper deler av den nye traseen kan kjøres opp 
med scooter i løpet av vinteren. 
 
Tilbringerløpa ned mot rød 10km ved Rudstølen/Vardinggrenda ned mot Diserudtjern ble også 
ryddet på løypedugnaden (det var ingen fra Rudstølen/Vardinggrenda på dugnaden).   
 
Årsmøtet i løypelaget er søndag 21. november. 
 
 
 
Kari Birkenes 
Strømmen 19. oktober 2010 
 
 
 


