
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING (AHF) 
 
 
Referat fra styremøte 28.08.2007 
 
Til stede: E.Hestnes, F.K.Aamodt, T.Fredrikson, E.K.Eckbo, K.Grøstad 
 
Kopi:  P.Graff-Wang, E.Akre, T.Kallestad, C.Berggrav, K.Nes 
 
Tid og sted: Sognsveien 72 kl. 20.00 
 
Neste møte: Torsdag 13.09 kl. 20.00 
 
 
1) Referat fra møtet 26.06.07 
Erik skriver dette. 
 
2) Referat fra møtet på Aurdalsåsen 26.08.07 
Erik skriver dette. 
 
3) Referat fra møtet med Nord-Aurdal kommune 27.08.07 
Ordføreren og fire fra administrasjonen møtte fra kommunen.  Erik og Finn Christian møtte 
fra AHF.  Georg Peterson skulle vært med, men ble forhindret.  Det var en god dialog med 
kommunen og de ønsker AHF som talerør/diskusjonspartner. 
 
Når det gjelder eiendomsskatten gav AHF uttrykk for at det er kommet informasjon, men den 
er ikke konkret nok for hytteeierne.  Kommunen ble anmodet om å gi nærmere info om 
grunnleggende elementer i fastsettelsen av skatten.  Endelig beslutning om promillesats, 
bunnfradrag, sonefaktor etc. vil bli vedtatt i kommunestyret 13.12.2007. 
 
Fylkeskommunen, kommunen og Akervold har hatt møte om utbyggingsplanene for A2 
(Fjellstølknatten hytte- og alpinbakke).  Planen vil bli omarbeidet med noe redusert 
utbygging.  Det ble bl.a. gitt uttrykk for at det ikke vil bli boenheter på Langeline og 
alpinbakken blir noe utvidet.  Det er imidlertid fortsatt planer om en stor parkeringsplass og 
servicebygg på Langeline i tillegg til skiheis.  Opprinnelig skulle planen opp til ny behandling 
i kommunen den 30.08, men siste informasjon er at den ikke står på saklista for møtet.  Trolig 
blir ikke revidert plan sendt på høring før den vedtas fordi de planlagte inngrep er blitt 
reduserte.   
 
Kommunen har tidligere uttalt at Langeline ikke skulle røres.  Dette ble bekreftet uten 
nærmere kommentarer.   
 
I hht. kommunedelplanen av 2004 skal område for parkering etableres i krysset 
Danebuvegen/Freningvegen/Storstølvegen og ikke på Langeline.  AHF pekte på at her vil det 
kunne etableres sommerparkering for inntil 100 biler og vinterparkering for inntil 200 biler 
slik at å ødelegge Langeline med parkering er helt unødvendig.  (Jfr. AHFs brev til kommune 
og utbyggere av 28.04.2006.)  I tillegg er den planlagte parkeringsplassen ved Ravangen 
hensiktsmessig lokalisert både for å skli inn/skli ut av Alpinsenteret og for de som skal på ski 
nordover åsen.  Man unngår unødig kjøring opp til Danebu.   
 



Kulverten som nå ligger ved Varpavegen/vis á vis den tidligere bakken ved Danebu er for 
liten til at løypemaskinen kan kjøre gjennom den.  Det blir mao. et problem å få snø inn i den.   
For øvrig mener AHF at en kulvert på dette stedet er unødvendig når nedfartene fra 
Alpinanlegget er/blir lagt om.  Kommunen antydet at de ville foreta en befaring for bl.a. å se 
nærmere på disse problemene. 
 
Finn Kristian og Erik oppsummerer noen av foreningens framlagte synspunkt i de to sakene i 
en tilbakemelding til kommunen.  
 
4) Eiendomsskatt og AHF’s syn 
Det ble sendt brev til kommunen datert 31.07.08 der en del spørsmål vedrørende 
eiendomsskatten ble reist.  (Se AHFs nettside.).  AHF vil ikke stille seg bak noen 
boikottaksjon fra hytteeieres side da dette vil ramme en tredje part.  Det vil bli utformet et 
avisinnlegg til VALDRES angående AHF’s syn på eiendomsskatt og den vil også bli sendt til 
AU’blikket.   
 
5) A2 - Fjellstølknatten hytte og alpinbakke. AHF’s syn 
Det ble sendt brev til kommunen 05.08.07 med kommentarer til nevnte reguleringsplan.  
Brevet med vedlegg ligger på AHF’s nettside. 
 
Det vil bli utformet et avisinnlegg til VALDRES om saken som også vil bli sendt AU’blikket. 
 
6) Medlemsverving.  Info og formidling. 
Brev om medlemskontingent ble sendt Vel og Veglag, samt tidligere enkeltmedlemmer i juni.  
Det foretas purring på de som ikke har betalt pr. 1. september. 
 
Diverse adresser på hytteeiere er samlet inn i løpet av sommeren.  Tone og Erik har utformet 
et vervebrev som går ut til hytteeiere i disse dager, samt at det blir lagt ut på vår hjemmeside.  
Vervekampanjen vil pågå utover høsten.  AHF ønsker også denne info i AU’blikket. 
 
7) Dugnad mht. løyper - samordnes med Løypelaget. 
AHF foreslår lørdag 22. september og lørdag 6. oktober - kl. 11-15 - for dugnad i trasé for 
tidligløype.  Stor plakat bør settes opp ved bommen og innkalling sendes på e-post til alle Vel 
og Veglag.  Løypelaget må stå for organiseringen av arbeidet og AHF oppfordrer 
medlemmene til å delta.  Info om frammøtested og hva man kan ha med av utstyr må 
formidles.  En eventuell samling etterpå (på Danebu?) bør organiseres av Løypelaget.  Erik 
informerer Løypelaget. 
 
8) Søpleplasser på åsen 
Valdres kommunale renovasjon har gjort avtale med grunneiere om nye søpleplasser på åsen.  
De har ikke tatt hensyn til AHF’s synspunkt i denne saken.  Vi avventer og ser hvordan den 
nye løsningen fungerer. 
 
9)  Reguleringsplaner 
Kommunen la pr. 4. juli ut 3 nye reguleringsplaner - Hauststølen, Steinbrennuten og Nystølen 
i Sørei sameige - til høring med høringsfrist 09.08.2007.  Ikke alle dokument var tilgjenglige 
på nettet.  Det var heller ingen tilgjengelig ved planavdelingen så andre i administrasjonen 
måtte hjelpe AHF til de nødvendige dokumentene.  Siste revisjon av reguleringsplan for 
Freningvegen ble også lagt ut i juli med ”klagefrist” til fylkesmannen 2. august.   
Det vil si at kommunen har lagt ut 7 planer til høring midt i normal ferietid.  Hvorfor ? 



 
AHF har avgitt merknader til de tre reguleringsplanene vedrørende stier/løyper, 
friluftsområder, utnyttelsegrad og hyttelokalisering.  For øvrig er alle offentlige brev som 
AHF har sendt ut i sommer lagt ut på nettstedet vårt.  Kartvedleggene vil komme i ettertid. 
 
10) NAK - Adresseliste 
Kommunen har nå lovet å varsle AHF direkte ved alle offentlige høringer i forbindelse med 
planer i åsen. 
 
11) Alpinsenteret 
Kommunen er opptatt av at Valdres Alpinsenter skal opprettholdes og utvikles videre.  AHF 
vil sende et brev til Wenaasgruppen og be om en tilbakemelding om hva de har for planer 
med alpinsenteret. 
 
12) Vannforsyning på åsen 
AHF avventer utviklingen i hht. tidligere vedtak. 
 
 
Hagan 28.08.07 
 
Kristin Grøstad og Erik Hestnes 


