
Årsmelding for Gråndalsvegen Vel  (2005/2006) 
 
1.  Styret har bestått av: 
     Erik Hestnes (formann), Jens Bull, Petter Dybvig, Kirsti Bull Flesland og Ellen M. Hallan. 
 
2.  Årsmøtet 2005 ble avholdt på Danebu påskeaften. 
     Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden.  Styret har også konferert pr. e-post. 
     Jon Letting har på anmodning bistått med sin erfaringskunnskap ved noen av møtene. 
 
3.  Bommen har såvidt styret og Valdres Installasjon kjenner til fungert tilfredsstillende. 
     Dessverre ble ikke den gamle bomkoden slettet som avtalt i månedskiftet mai/juni 2005.   
     Styret erfarte at mange fortsatte å bruke den ”gamle” koden.  For ikke å ”lage” et problem for  
     de som eventuelt hadde glemt den ”nye” koden (og for oss selv/bommen), lot styret være å  
     purre på driftsansvarlig for bommen om å slette den gamle koden nå i høst. 
     Batteri-backup som skal drifte bommen ved strømbrudd vil bli installert straks snøen har gått.  
     Samtidig vil begge de gamle kodene bli slettet.  Info om ny kode følger denne sendingen. 
     Bomkoden skal av hytteeiere bare gis til de som har legalt ærend på Deres egen hytte! 
 
4.  Det har vært flere betydelige snøfall etter nyttår og derved vanskelig for Erik Onstad å holde  
     fri veg alle steder til enhver tid. Styret har imidlertid ikke fått rapporter om konkrete problem.  
 
5.  Straks etter vårløsningen ble det foretatt vedlikeholdsarbeid på vegen.  Et kraftig regnvær i  
     juni vasket bort noe av grusen, men i hovedsak klarte vegen seg bra.  Delvis oppgradering av  
     strekningen fra krysset med Kvitingvegen til parkeringsplassen lengst inne ble utført i  
     oktober.  Ytterligere arbeider er planlagt utført i 2006.  
 
6.  Et info-skriv om det nevnte vedlikeholdsarbeidet, rydding av stier og løyper i nærområdet,  
     virksomheten til Aurdalsåsen hytteforening og de planlagte dugnadshelgene i skiløypene i  
     månedskiftet september/oktober, ble sendt medlemmene medio september.  Rydding etter  
     stier og skiløyper er et arbeid som gagner oss alle så benytt gjerne et hendig håndredskap når  
     du går på tur om sommeren.  Faste dugnadshelger omkring høstferien vil sannsynligvis bli 
     en tradisjon. 
 
7.  Spørsmålet om å få etablere en halvbom ved krysset til Kvitingvegen ble tatt opp med  
     grunneier K. E. Syvrud ved brev av 29.08.05, etter først å ha hatt en uformell samtale om  
     spørsmålet.  Kvitingvegen Brøyting og vedlikehold har også vært kontaktet om et nærmere  
     samarbeid om saker av antatt felles interesse.  Våre begrunnede argument for en bom har  
     foreløpig ikke ført fram.  Heller ikke spørsmålet om utveksling av synspunkt på bl.a.  
     byggeplaner, tilrettelegging av løyper/stier i nærområdet m.v., møtte synlig interesse.   
 
8.  Reguleringsplanen Damtjednet Vest ble lagt ut til offentlig gjennomsyn i oktober.  Styret  
     stadfestet de tidligere innvendinger mot planen som ble oversendt 02.04.2002.  Det ble  
     skissert forslag til alternative atkomster til hyttefeltet på Damstølen fordi den antydede  
     atkomstvegen kommer i konflikt med bomplasseringen på Gråndalsvegen og vil være til stor  
     sjenanse for de tre hyttene som ligger ved bommen.  På den reviderte planskissa var det  
     dessuten angitt en ny tverrforbindelse mellom Kvitingvegen og Gråndalsvegen som vi ikke  
     kan akseptere.  Ellers dreide merknadene seg om bruk av bom, parkeringsareal og flatehogst. 
 
9.  Synspunkt på reguleringsplanarbeid for Storstøllie ble uttrykt i brev av 24.04.05, basert på de  
     skisseløsninger som forelå ved nevnte tidspunkt.  Saken er fulgt opp med merknader til antall  
     tomter, lokalisering av atkomstveg og nedbygging av stier datert 13.11.05 (offentlig ettersyn) 
    og med klage til fylkesmannen datert 25.01.06 mht. kommunens forslag til løype og stitraséer.  
    Ved brev av 13.11.05 er det bedt om at det innarbeides en korridor for skiløype mellom Fjell- 
     kirka og Danebu i reguleringsplanen for ”Frenningvegen”.  Nåværende løype vil bli borte.   


