
 

AHF - AURDALSÅSEN HYTTEFORENING 
 

REFERAT - STYREMØTE 29. JANUAR 2018 
 

Sted/tid: Bekkestua, kl 18:00 – 20:00 
Til stede:  Elisabeth K. Eckbo, Nils Vogt, Knut Nes, Johan Mohn, Haakon Thaulow, Gerda 

Grøndahl, Harald Dahle 
Fraværende: Svein Svarstad 
Referent: Harald Dahle 
 
0. Møteinnkalling/Agenda: 
 
Ingen kommentarer til agenda, innkalling eller referat.  
 
1. Status - NAK:  
 
Fortsatt ingen møteplan fra rådmann om de planlagte 4 møtene i året.  
 
2. Nytt fra VHF/Valdresrådet – v/Knut: 
 
Knut refererte fra møter i forskjellige organer innen Valdres og fylket. Av fylkets 26 kommuner, kan 17 
kommuner betegnes som fjellkommuner. Hyttefolkets store bidrag til lokal økonomi er for lite belyst.  
Det ble bemerket at i 36 interkommunale råd og utvalg i Valdres-regionen er deltakerne stort sett de 
samme. Vestre Slidre er fortsatt den kommunen som har områdets beste samarbeidsform med 
hyttefolket.  
  
3. AHF og andre hytteforeninger:  
 
Intet nytt. 
 
4. Oppfølgingssaker: 
 

A. Områdekart: Nils har nylig snakket med Ina Syversen (VNK) som kanskje muliggjør fremdrift i 
saken. Kartgrunnlaget må kunne vise veinavn, områdenavn, større vann og markante fjell.  
B. Postkassestativ: Lite nytt, viktig at grunneier godkjenner oppsetting.  
C. Stier og skilting: Lite nytt, sykkelskilt er av interesse også for Fjellparken/Danebu. Dialog 
fortsetter.   
D. Mjølkeruta og Kongevegen: Det er utkommet ny bok om sykling i Valdres. Elisabeth har 
forespurt om mulig henting/bringing etter avtale. Kongevegen er igjen aktuell, men har ikke 
gjennomgående sykkelstandard, snarere sti.  
E. Bredbånd: Lite nytt, det legges opp til fiberløsning i nye hyttefelt. Topografi og antall brukere 
tilsier trådløse opplegg, - betydelig teknologisk utvikling på området.    
F. Gjengroing som hytteprosjekt: Lite nytt – utgår. Det har vært mulig å levere kvist til 
flisproduksjon ved Tuva-feltet i regi av Løypelaget.  
G. Tranbærsletta – regulering: Lite nytt, Elisabeth har igjen snakket med VKR.  
H. Parkering ved ny slalombakke: Ser lovende ut, kapasiteten på de fineste utfartsdagene er 
antakelig litt liten.  
I. Rudstølhøgde – regulering: Uklart om hvor mye skiløypene blir skadelidende, interessant om 
vi kan få en eller flere utbygger-representanter til årsmøtet for å redegjøre for sin planer.  
J. StartUp – beitegeit: Intet nytt. 
K. ‘Tivoli–utelamper’: Ikke-emitterende utelamper tas opp på årsmøtet. 
L. ‘Ranselpost’: Nytt fra AHF, Løypelaget og andre sendt til veglag og vel får en usikker 
distribusjon videre. Mottakere bør videresende informasjon som ‘blindkopi’ for å unngå at 
innholdet forstyrres av lange adresselister.  
M. Forslag på kandidater til styret: Noen navn ble referert, håper på flere.  
N. Binnhøvdvegen: Dette er en ‘stølsveg’ uten veglag, vanskelig å identifisere en ‘ny’ 
kontaktperson med tanke AHF- og Løypelags-kontingenter, deltakelse og 
informasjonsdistribusjon.  
O. Årsmøteplanlegging: Ingen flere møter før påske, det tas kontakt hvis viktige saker dukker 
opp. Svein Svarstad ønsker å gå ut av styret, Harald Dahle vil gjerne gi fra seg sin plass.  



 

 
 
 

6. Eventuelt:  
 

Knuts funksjonstid ønskes avviklet innen neste kommunevalg.  
 
Økonomi: Haakon purrer på ubetalte kontingenter for 2017. Aurdalsåsen-Sør faller litt utenfor AHF’s 
virkeområde definert som ‘direkte’ adkomst fra Danebuvegen.  
 
7. Neste møte: 
 
Onsdag 28. mars 2018 kl 15:30 på Danebu før Årsmøtet som er kl 17:00 samme dag.  
 
  
29. januar 2018 
Harald Dahle 
 
 
 


