
Referat fra informasjonsmøte i Aurdalsåsen hytteforening (AHF) torsdag 1. 
oktober 2009.  
 
Leder i Aurdalsåsen hytteforening, Finn Kristian Aamodt, innledet møtet.  
Det er viktig at de enkelte vellene kommer med innspill på saker de mener hytteforeningen 
bør jobbe med. 
 
Fjellstølknatten, utbygging av hytte- og alpinanlegg 
Kommunen har ikke tatt opp igjen denne saken ennå, men vi så på ulike skisser og diskuterte 
alternativer. Erik Hestnes oppdaterte oss på hva som har skjedd tidligere i denne saken og 
hvilke synspunkter hytteforeningen har spilt inn til kommunen. Det var enighet i at vi tror alle 
er positive til en erstatningsbakke for den gamle slalombakken ved Danebu, men vi må se på 
løsning mht vei, parkering og ivareta skiløypene på Langeline.. Viktig at hytteforeningen taler 
hytteeiernes sak. Hytteforeningen følger oppsaken og holder kontakt med utbygger og 
kommunen.  
 
Behov for informasjonstavle, postkasser og aviskasser 
Det er behov for store aviskasser. De kan plasseres ved postkassene, f.eks i krysset ved 
Danebu. Styret ser på en mer helhetlig løsning med postkassestativ og aviskasser. 
Det er ikke behov for nye/flere informasjonstavler, nå brukes i stor grad nettsteder til 
annonsering og informasjon. Informasjonstavlen ved Damtjern kan ryddes og brukes så lenge 
den står.  
 
Innbrudd i åsen 
Som sikkert alle vet har det væt innbrudd i flere hytter i åsen. Noen fortalte hvordan de hadde 
organisert seg for å se etter hverandres hytter. Det enkelte vel eller klynge med hytter bør 
gjøre avtaler seg imellom og kan også engasjere noen som kan kontaktes for å sjekke hyttene 
og evt stenge dem hvis det har vært innbrudd. Dette må ordnes lokalt, men hytteforeningen er 
behjelpelig med distribusjon av sms/e-mail til alle vel ledere når noen har oppdaget noe. Det 
er fint å legge ut informasjon på nettsidene, men må i tillegg varsle via mail/sms.  
 
Løypelaget 
Løypelaget har jobbet mye for å øke inntektene, også fra lokalbefolkningen, og har fått inn 
mer penger i år enn tidligere. Men det har også vært store utgifter til løypekjøring og 
vedlikehold på løypemaskinen. Det kjøpes inn ny løypemaskin ☺. Den har samme bredde- 
men med mer utstyr enn den gamle.  
Det er dugnad i løypelaget på lørdag. Flere vel har fått tildelt løyper i sitt nærområde og har 
allerede begynt på sitt arbeid. Det er veldig bra. 
Christian Berggrav orienterte også om nye utfordringer rundt løypestrekninger som går på 
veier som etter hvert skal vinterbrøytes og arbeidet med å finne nye trasser som grunneier 
godtar. Det er stadig nye endringer for å gjøre det ennå bedre og nye utfordringer som må 
løses.  
Hytteforeningen mener løypelaget her representert ved Christian Berggrav og Gunnar Mandt 
har gjort en kjempejobb.  
 
Valdresmarsjen 
Valdresmarsjen skal arrangeres for 10 gang til vinteren. Det er et populært renn med ca 500 
deltakere som har vært drevet av en/noen få ildsjeler.  
Har du lyst og anledning til å være med i en arrangementskomité og gjøre forberedelser før 
rennet eller stille som funksjonær på renn dagen, ta kontakt med Christian Berggrav. Det vises 
for øvrig til eget oppslag på www.loypelaget.no og www.aurdalsasen.no.  
 

http://www.loypelaget.no/
http://www.aurdalsasen.no/


Utplassering av søppelkonteinere 
Det jobbes med utplassering av konteinere på nye plasser. Arbeidet er ikke sluttført og det 
gjenstår å sette opp gjerder eller andre ting for å skjule konteinerne. Hytteforeningen følger 
opp kommunen. 
Oppfordrer alle til å kaste tingene sine OPPI konteinerne, ikke la ting stå utenfor. 
 
Danebu 
Det er en interessegruppe som har fått tilslag på kjøp av Danebu. Eiendomsmassen blir delt i 
to. Ett leilighetskompleks bestående av:  22 leiligheter som er ferdige, 16 leiligheter som skal 
ferdigstilles og ett område som er regulert til utbygging av flere leiligheter/hytter. 
Så blir selve kongsgården og noe eiendom skilt ut som egen enhet. Det må gjøres en del 
lovpålagte utbedringer, så en antar at hotellet ikke åpnes igjen før godt utpå nyåret eller først 
neste høst.  
 
Frenningen vannverk.  
Vardingrenda er nå tilknyttet vannverket og Valdres Alpingrend skal knytte seg til vannverket 
1. november.  
 
Vedlikehold av veinettet 
Eier av veien har ansvar for vedlikehold og i områder med mye utbygging er det stor slitasje 
på veien. Viktig at veiene blir vedlikeholdt. Her i åsen er det mange som eier hver sin vei 
stump, hadde det vært mulig og fått en felles styring for vedlikehold og evt vinterbrøyting? 
Noen etterlyste også salting av veien på sommeren for å binde støvet. 
Fint om hytteforeningen kan gjøre en vurdering av denne problemstillingen. 
 
Au’ blikket 
Vi tror mange savner Au’blikket.. Hvis vi er flinke til å komme med stoff, litt støtte til 
produksjon og lager en liten redaksjonskomitee som kan støtte Kristin Malm, så finner vi 
kanskje en ny utgave av Au’blikket ved bommen. Har du lyst til å være med? Kontakt kan 
formidles via sekretær i hytteforeningen (kar-birk@online.no).  
 


