
Årsmelding for Gråndalsvegen Vel  (2006/2007) 
 
 
1.  Styret har bestått av: 
     Erik Hestnes (formann), Jens Bull, Petter Dybvig, Kirsti Bull Flesland og Ellen M. Hallan 
 
2.  Årsmøtet 2006 ble avholdet på Danebu påskeaften. 
     Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden.  Styret har også konferert pr. e-post. 
 
3.  Bommen har så vidt styret og Valdres Installasjon (VI) kjenner til fungert tilfredsstillende. 
     Dessverre har ikke VI montert batteri-backup for driftsstrømmen til bommen som avtalt.   
     Dette medførte en viss utrygghet i forhold til trafikkavviklingen da e-verket tok strømmen  
     den 19. februar, første dagen av vinterferien 2007.  Saken vil bli fulgt opp mot VI.   
     Det er dessverre ikke lett for Erik Onstad å renske snøen vekk helt inntil bom-tastaturene.  
     Når man ikke tastaturet får en gå ut av bilen.  Man rekker det før bommen går ned igjen. 
     Ny bomkode vil være i funksjon fra ca. 1. april.  Info om ny kode følger denne sendingen. 
     Bomkoden skal av hytteeiere bare gis til de som har legalt ærend på Deres egen hytte! 
 
4.  Tilstanden på Gråndalsvegen ble sjekket i slutten av mai.  Det tilbakevendende hullet som  
     oppstår i myra ved avkjøringen til Eriksrud, ble fylt igjen av Lillian og Gunnar Dieserud.  
     Styret har for øvrig engasjert en person til å ha oppsyn med vegen og utføre lett vedlike- 
     hold, blant annet for å begrense utviklingen av slaghull.  Det har fungert bra.  Bergli  
     Maskin AS har vært engasjert til å videreføre det arbeid som ble påbegynt i 2005 i den  
     indre delen av vegen, men rakk ikke å gjøre alt som var planlagt. 
 
5.  Rydding av stier og løyper i nærområdet er et arbeid som gagner oss alle så benytt gjerne  
     et hendig håndredskap når du går på tur.  Det var dårlig oppslutning fra Gråndalsvegen Vel  
     ved dugnadshelga som Aurdalsåsen hytteforening hadde i forbindelse med høstferien.    
 
6.  Styrets merknader til reguleringsplanen for ”Damtjednet Vest” ble i hovedsak tatt til følge.   
     Avkjøringen til hyttefeltet på Damstølen hadde imidlertid ikke fått en fullgod løsning.   
     Dette ble påklaget både av oss og av hytteeierne ved bommen.  Kommunen har tatt  
     klagene til følge og flyttet avkjøringen til oppstillingsplassen nærmere brua.  Det gjenstår  
     imidlertid å se om utbygger følger opp kommunens vedtak. 
 
7.  Styrets anmodning om en løypekorridor gjennom reguleringsplanen for ”Freningvegen” er  
     også tatt til følge, men om den blir en realitet gjenstår å se.  Det samme skal være tilfelle  
     for vår merknad om å angi eksisterende stier/løyper på plankartet for Storstøllie.  Kartet  
     har imidlertid ikke vært tilgjengelig, så det har ikke vært mulig å kontrollere dette.   
     Styret har også utarbeidet merknader til reguleringsplanen for Damtjedenlie, blant annet  
     for manglende hensyn til stier og en gjennomgående skliløype fra Kvitingvegen/  
     Damtjednet Vest mot alpinsenteret.  
 
8.  Traséen for vann og kloakk rundt Damtjern er nå sannsynligvis fastlagt.  Det var  
     informasjonsmøte om prosjekteringen på Danebu tidlig på høsten, uten at styret var  
     tilstede.  Styret fikk imidlertid formidlet til planlegger at vi ikke ønsket å ha tiltaket i  
    eller langs hovedvegen innover fordi det ville ødelegge vegen, kreve sprengning gjennom  
     fjellterskler som det er flere av, og medføre langsiktig arbeid og store utlegg for  
     hytteeierne for å få vegen tilbake til nåværende stand igjen.  Etter det vi forstår er det nå  
     bestemt at traséen ikke vil bli lagt i vegen.    


