
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 30.09.2008 
 
Til stede: Finn Kristian Aamodt, Gunnar Mand, Erik Akre, Christian Berggrav,  Tone 

Fredrikson, Kristin Grøstad 
 
Kopi:  Mari Lund Berg, Tore Kallestad, Knut Nes 
 
Tid og sted:   kl.18-22.30 hos Finn Kristian på Aurdalsåsen 
 
Neste møte: Innovasjon Norge, 21.10 kl.20-22 
 
Møtet var i hovedsak lagt opp rundt besøk fra distriktet som nevt under og respektive deltok 
på sin del av møtet. 
     
1) Forrige møtereferat 
Forrige møtereferat ble godkjent og legges ut på nettsiden. 
 
2) Eivind Akervold 
Planen for Fjellstølknatten som ble godkjent av kommunen er ikke brukbar for utbygger og ny 
plan er under utarbeidelse.  Eiendomsutvikling er påkrevet for å kunne bygge ut en ny bakke, 
men markedet er ikke klart for det nå.  
 
Riggplassen er benyttet til flere prosjekter enn Storstølllie og Vannverket, og det er årsaken til 
at plassen foreligger som riggplass enda. Når vannverket er ferdige med sin utbygging vil den 
bli planert og beplantet for å gi det samme preget som Langeline alltid har vært. 
 
3) Valdres Destinasjon v/ Merete Nordberg 
Merete Nordberg er prosjekt og områdeansvarlig i Valdres Destinasjon og ny leder vil bli 
Ingjerd Thon Hagaseth. 
 
Valdres Destinasjon er et ”verktøy for at Valdres skal bli den ledende helårsdestinasjon i 
Norge”.  Deres hovedfokus er sykkel, ski og vandring.  De jobber for en overordnet styring i 
Valdres som skal gi en innovativ fjellturisme med enhetlig skilting.  Andre utgave av 
sykkeguiden for Valdres er utgitt og de jobber med utvikling av web-sidene sine.  De ønsker 
frivillige til både å gå/sykle/gå på ski i nye ruter samt til å sette opp, vedlikeholde og ta ned 
skilt. 
 
Mer informasjon finner du på www.valdres.no/reiseliv 
 
 
4) Valdres Natur og Kulturpark v/Knut Arne Berntsen 
Valdres Natur og Kulturpark er en ett år gammel organisasjon som skal videreføre Valdres 
som regionområdet etter en fransk modell og fokuserer på sansene; ”føle, høyre, lukte, smake 
og sjå”.  De jobber opp mot Valdres Destinasjon der det er en historisk sammenheng; eks. 
sommerstier m/tufter.  De har et delt politisk og næringslivsstyre og arbeidet finansieres av 
Oppland fylke, Valdreskommunene samt statlige bidrag i spesifikke prosjekter.  
 



Se websiden www.valdres.no 
 
5) Vannverket v/Geir Myrvold 
 Vannverket har levert vann fra november 2007 og nå fungerer det fint.  De er klare for å 
levere til de fleste feltene de skal levere til nå. Traseen fra Storstøllie til Rudstølen og Åserud 
planlegges å stå ferdig før jul.  Tuva kan motta i dag da det kun er en kran som skal åpnes for 
å dekke dette feltet. 
 
Det er sendt ut brev med informasjon om tilknytningsavgift til alle berørte i løpet av de siste 
ukene.  Det har kommet som et sjokk på en del og spesielt de som har vann fra før.  
Vannverkets rolle virker noe uklar for mange og det skal skrives et faktaark som legges ut på 
AHF’s hjemmeside.  G. Myrvold tar ansvar for dette.  Der bør kostnadsberegningene som 
grunnlag for avgiften komme fram samt kostnadsbildet for felt som har vann i dag og hva 
skjer hvis konsensjonen brytes.  Det kom råd fra AHF om at man bør være noe mer 
imøtekommende overfor hytteeierne når det gjelder denne avgiften og for eksempel opprette 
en betalingsplan og ikke å øke avgiften fra nyttår allerede slik vi var forespeilet. 
 
 
6) Løypelaget 
Det er manko på penger og flere regninger er ikke betalt.  Det jobbes for å få støtte fra det 
lokale næringslivet.  
 
Vi må gjøre løypelaget mer synlig og vi skal stå ved bommen fredag i rakfiskhelgen og dele 
ut informasjonsbrev med giro. 
 
AHF bevilger kr. 10 000,- til løypelaget. 
 
Årsmøtet i løypelaget vil avholdes i løpet av et par måneder.  Christian Bergrav er usikker på 
om han stiller videre.  AHF nominerer Christian Berggrav, Jørgen Larssen og Gunnar Mandt 
hvis det blir mulighet for en plass til for hytteeierne da Pilsetområdets representant har trukket 
seg. 
 
Finn Kristian Aamodt forfatter et leserinnlegg i Valdres med fokus på eiendomsskatten og 
oppfordring til kommunen om å støtte løypelaget som et bidrag for den støtten hytteierne gir i 
form av skatt. 
 
 
 
Tilleggsinformasjon: 
Det var 8 på dugnad den første lørdagen er løypen innover fra Storstøllie ble ryddet.  Den 
andre lørdagen var vi ca. 12 og den nye løypetraseen forbi Grønnkinn ble klargjort.  Her må 
det nok også en mer synliggjøring og ”innpisking” til for å få flere med.  Det var jo mange på 
åsen og noen timer en lørdag kan vel de fleste avsette! 
 
 
 
Hagan 04.10.08 
 
 
Kristin Grøstad 


