Årsmelding for Gråndalsvegen Vel (2007/2008)
1. Styret har bestått av:
Erik Hestnes (formann), Kirsti Bull Flesland (kasserer), Ellen M. Hallan, Jens Bull og
Petter Dybvig.
2. Årsmøtet 2007 ble avholdt på Danebu påskeaften.
Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden. Noen konkrete saker har vært drøftet på
e-post. Tidligere kasserer, Jon Letting, har vært konsultert ved flere anledninger.
3. Bommen har så vidt styret og Valdres Installasjon (VI) kjenner til fungert tilfredsstillende.
VI rykker ut umiddelbart dersom de blir tilkalt ved strømstans eller annen blokkering av
bommen. For øvrig kan også Gunnar Dieserud og Erik Hestnes åpne bommen manuelt
dersom de er tilstede på åsen.
Ny bomkode vil være i funksjon fra ca. 1. mars. Info om ny kode følger denne sendingen.
Bomkoden skal av hytteeier bare gis til de som har legalt ærend på Deres egen hytte!
4. Sommervedlikehold Gråndalsvegen. Tilstanden til Gråndalsvegen var forholdsvis bra etter
vinteren. Det oppsto imidlertid mye hull i løpet av den regnfulle sommeren. Da det ble
forhold for å utbedre vegen førte imidlertid sykdom til at arbeidet måtte utsettes til
september. Bergli Maskin AS fullførte om lag på samme tid det tidligere påbegynte
arbeidet på den innerste parsellen.
5. Innmeldingsgebyr - engangsavgift for bruksrett til Gråndalsvegen - er nå innkrevd og
betalt for alle tomter som er solgt de siste 20 årene. Styret har fulgt opp tidligere vedtak
om at ”bruksrettavgift” bør betales ved kjøp av tomt, blant annet for å få lik behandling av
nye tomtekjøpere. Opplysninger om tidspunkt for etablering av tomter finnes på
kommunens heimeside. Eldre hytter som opprinnelig har benyttet annen vegutløsning, er
ikke anmodet om innbetaling av innmeldingsgebyr.
6. Privat brøyting. Alle stikkveger, innkjørsler og areal som hører inn under kategorien
privat brøyting ble kontrollmålt i påsken 2007. Der hvor det var folk til stede på hyttene
ble oppmålingen gjort i samråd med tilstedeværende. Det generelle bildet er at det brøytes
fra litt til mye mer nå enn ved forrige oppmåling. Noen steder er det imidlertid også blitt
flere å dele vegstrekningen på, slik at antall meter har gått ned. For de fleste vil det derfor
være en endring i antall meter privat brøyting, men stort sett beskjeden. Antall løpemeter
privat brøyting er ca. 3300 m, dvs. omtrent det samme som lengden på hovedvegnettet
medregnet 2 biloppstillingsplasser for hver hytte.
7. Løpemeterprisen for privat brøyting ble i 1999 fastsatt til kr 5. Siden den gang er brøyteutgiftene mer enn fordoblet. Siste års brøyteutgifter fordelt på antall løpemeter brøyting,
gir en gjennomsnittlig meterpris på ca. kr 9. På nevnte bakgrunn har styret i årets faktura
brukt kr 9 som meterpris for privat brøyting.
8. Omlegging av fakturering. Styret har fakturert alle påløpte driftsutgifter for 2007.
Gråndalsvegen Vel (GV) bør hvert år fakturere alle ”normale” utgifter fra året før, pluss et
påslag for eventuelle merutgifter (forventede og vedtatte). Drift bom, kontingent AHF,
årsmøteutgifter, porto etc. er fellesutgifter som i årets regnskap er delt likt på alle hytteeierne. Slik bør det også gjøres i framtiden.
9. Reguleringsplan Damtjednlie. GV og AHFs anmodningen om en skliløype gjennom
Damtjednlie mot Alpinsenteret fra Gråndalsvegen/Kvitingvegen, ble avvist av kommunen.

