For 1 år siden
I denne sal:
”Vi har forstått det nå, Knut”

Det var etter at ….
 AHF hadde dokumentert hva hyttene faktisk
betyr for NAK
 4300 hytter - 3300 boenheter, fastboende
 Nr 2 kommune i Norge, regnet i omsetning pr
innbygger
 Ca 2/3 av detaljomsetningen i kommunen

 NAK = hyttekommune

Det var etter at ….
 … vi hadde et langt møte november 2011 om
betydningen av stier og løyper for bruken av
hyttene
 … og at NAK burde se løyper og stier som en
del av infrastrukturen i en typisk
hyttekommune
 … og ta ansvar for traséer, grunneierproblematikk, finansiering av fellesgoder etc

Det var etter at ….
 … NAK hadde fått presentert en del
forventninger som hytteinnbyggerne har til
sin vertskommune

Dette var altså AHFs forståelse av
”Vi har forstått det nå, Knut”

Kommunedelplan 2013-2024
kultur, idrett og friluftsliv
 Hyttefolk er ikke en gang listet som målgruppe
 3 treff på ordet ”hytte” på 36 tettskrevne
sider

Kommunedelplan 2013-2024
kultur, idrett og friluftsliv
 Løyper og stier
 Særdeles viktig del av det utvidete kulturbegrepet
 Naturen ligger jo der – og alle innbyggere (fastboende og hyttefolk)
har sammenfallende interesser i at løyper og stier utvikles,
vedlikeholdes og brukes
 Ryggraden i hytte- infrastrukturen
 Punkt 6.3: Frivillige avtaler (grunneieravtaler; stier og
løyper) for å sikre arealer til idretts og friluftsformål.

Kommunedelplan 2013-2024
kultur, idrett og friluftsliv
 Valdres Natur og Kulturpark: Valdres skal bli best på
stier og løyper. – som en forutsetning for bruk av
hyttene
 Valdres Destinasjon: Valdres skal bli den ledende
helårsdestinasjonen i Norge, og har blant annet Valdres
Rundt på ski, sykkel og til fots som et hovedtema.
 ”vi må huske på at det snør ikke ferdige skiløyper”.

 Valdres Næringspark: verdiskapningsprogrammet
”Hytter i Valdres”, som skal se på hva som skal til for at
hyttene skal bli brukt mer – noe som betyr mer penger
blir brukt i Valdres

Kommunal Planstrategi
for 2012-16:
(Et annet plandokument i NAK)
 Sti- og løypeplan skyves til neste planperiode (dvs etter
kommunevalget i 2015).
 Til tross for at planstrategien har som punkt 2 i listen
over utfordringer i NAK: ”Legga til rette for å betra
folkehelsa generelt, tilrettelegging for stiar, skiløyper
osb.”.

Kommunedelplan 2013-2024
konklusjon
 VD, VNK og VN er finansiert av kommunene
 De ser betydningen av hytter, stier og løyper
 Er det da logisk at NAK ikke følger opp med lokale
planer som støtter opp under regionale mål?
 Dette nødvendige arbeidet burde det være mulig
for NAK å få fart på før i 2016

Kommunedelplanen har etter AHFs mening
vesentlige mangler.

Kommentarer?

Hva nå?
Hei,
I forbindelse med valget ønsker Aurdalsåsen Hytteforening (AHF) å
stille partiene i Nord-Aurdal 2 konkrete spørsmål:
1. Hvor i partiprogrammet finner vi konkrete henvisninger til poster
som gjelder hyttefolk som målgruppe for den lokale politikken? Vi
ønsker kun korte, konkrete henvisninger.

Svar fra den kommende ordfører
REISELIV:
• satse sterkere på tilrettelegging av tur- og sykkelstier i naturen
• lokalt ” Infrastrukturfond”
• lage møteplasser for dialog mellom grunneiere og hytteforeniger/
eiere
Med ”infrastulturfond” mener vi å sette av en pott fra Eiendomsskatten
som kan søkes på og gå tilbake til gode formål i grendene, hyttevel,
m.m Kriteriene for fondet må utarbeides og sendes på høring til alle og
en kan ta det i møteplasser for dialog som tredje kulepunkt over.

Hva nå?
2. Hva ville vært annerledes vektlagt, dersom hytteeiere hadde hatt
stemmerett ved kommunevalget?

Vi ville i større grad vært opptatt av hvilke tjenester dere etterspør. Vi
vet at folketallet i kommunen øker betraktelig i ferier, helger og
høytider. Hytteeiere bruker helsetjenester og kommunen må hele tiden
sørge for at folk får nødvendig helsetjeneste i den kommunen de
oppholder seg. Dette gjelder fysisk og psykisk helse. Hyttefolk er
brukere.
Det er viktig å være klar over at hele befolkningen kan komme med
innspill på planer som måtte legges ut på høringer.
Ser fram til samarbeid!

Hva nå?
 Er hytteinnbyggerne bare en utgiftspost for NAKs
politikere?
 Hvor er fondet?
 Hvor er møteplassene?

Om verdiskapning
VNK – prosjekteier ”Hytter i Valdres” har bl.a. følgende faktorer for
utvikling og verdiskapning i Valdres:
 Bygge bedre nettverk mellom hytteeiere og regionen for å utnytte
hverandre bedre og legge bedre grunnlag for trivsel.
 Bygge og vedlikeholde god infrastruktur på veger, løyper, stier og
aktiviteter.
 Utforme og drifte en felles god «hyttepolitikk» både i privat og
offentlig sektor. Dette for at vi skal framstå som et helhetlig produkt
med standard.

Om møteplasser
St.meld. 13 – Ta heile Noreg i bruk: pr 1.mars i år, rykende fersk!
3.1.12 Hyttefolk er med på å utvikle lokalsamfunna
I kommunar der fritidsbustader er viktige, kan det
vere lurt å leggje til rette for møteplassar og samarbeid
mellom dei fastbuande og brukarane av fritidsbustadane.
Fleire kommunar bør utvikle måten dei arbeider på og systematisere
dialogen mellom kommunen, næringslivet
og hytteeigarane.

Om møteplasser
 Når hyttene nå tas i bruk i stadig større grad, blir det mer å regne
som er hjem nr 2, en sekundærbolig (ref skatteetaten).
 Med øket botid i hjem nr 2, følger et større engasjement i hva som
skjer lokalt.
 Det som skisseres i St.meld. 13 og i prosjektet ”Hytter i Valdres”, er
trender som bare vil forsterkes.
Nok en gang:
 Det må bli et mye tettere samarbeid mellom
hytteinnbyggerne og kommunen – stikkord møteplasser
 Kommunen må ta ansvar som vertskap for oss hyttefolk

Hva gjør vi selv som
hytteinnbyggere?
 Bygge nettverk:
 Jeg skrev epost til samtlige velforeninger og veilag i Valdres – det
er nesten 100 – etter min artikkel i Hyttemagasinet til VALDRES i
februar
 … om hva vi har gjort her på åsen, at vi er høringsinstans,
 … og at det bør finnes minst 1 slik samlende hytteforening pr
kommune i Valdres
 … at vi skal søke vinn-vinn fremfor konflikt
 … og med en info-pakke med forslag til vedtekter, eksempler på
høringsinnspill osv

Flere tenker som oss
Foreløpig:
 Ø.Slidre godt i gang – Beitostølen Vel, som har god kontakt med
sin kommune, og som allerede har grunneieravtaler om løyper og
stier i godt gjenge.
 Vang har under etablering Filefjell Hytteforum, og har hatt de
første kontakter med kommunen.
 V.Slidre også under etablering fellesforening for Vaset og Syndin,
og det første kontaktmøtet med kommunen var 25 mars.
 NAK – har AHF
 Etnedal og SAK er foreløpig ikke aktive
 Alle skal ha fokus på lokale forhold, i sin kommune

Veien videre
 Når disse er vel i gang, skal vi lage et servicekontor for de
lokale paraplyene
 et felles paraplystativ, for samordning og evt kontakt med fylket og
sentrale myndigheter
 Valdres Hytteforening, med 18000 hytter i ryggen, kan bli en
solid interesseorganisasjon, som kommunene og fylket bør se seg
tjent med å ha et forhold til
 Vi ser også for oss et nært samarbeid med VD, VKN og Valdres
Næringspark

Veien videre
 Du er også vår ordfører:
 Se på oss som innbyggere









som en målgruppe i det minste på linje med andre grupper av
innbyggere

Vi er mange, vi er grunneiere, vi er lojale Valdriser
Vi er lønnsomme innbyggere
Vi er en ressurs for NAK
Lag møteplasser
Lag gjerne et fond
BRUK OSS!

Veien videre
PS:
 Ett konkret forslag til ordføreren kan være å oppnevne en hytterepresentant til styret i VKR, for å ivareta interessene til de 18000
hytteeierne som er kunder hos VKR

