Årsmelding for Gråndalsvegen Vel (2008/2009)
1. Styret har bestått av:
Erik Hestnes (formann), Kirsti Bull Flesland (kasserer), Jens Bull, Petter Dybvig og Tron Hovde.
2. Årsmøtet 2008 ble avholdt på Danebu påskeaften.
Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden og en kontaktrunde om containerplassering omkring
siste årsskifte. Synspunkt på konkrete saker har dessuten vært luftet på e-post.
3. Bommen har så vidt styret kjenner til fungert tilfredsstillende, men ved kulde er det registrert visse
kontaktproblem på ett av tastaturene.
E-verket (?) monterte av bomarmen i høstferien 2007. Armen ble ikke satt skikkelig på plass igjen
noe som har førte til skeivbelastning på drivverk og reparasjonsutgifter i 2008.
Ved strømstans skal styret ved Erik Hestnes (41 85 79 22 / 22 15 82 00) kontaktes, ev. Gunnar
Dieserud (95 05 80 06 / 61 36 52 66) eller Tron Hovde (92 20 01 32). Noter numrene på mobilen.
Dersom det ikke oppnås kontakt med en av disse kan Valdres Installasjon kontaktes.
Styret har håndtert to strømstanser dette året.
Ny bomkode vil være i funksjon fra ca. 1. april. 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. Kraftig regn og snøsmelting i månedskifte april/mai førte til utvasking av
deler av vegbanen i krysset innafor bommen. Nødvendig reparasjonsarbeid ble iverksatt umiddelbart (formann) og videreført ettersom telen ga seg (G. Nytun).
Bakken opp mot Gråndalen og vegen for øvrig, ble også mindre pen som følge av uværet.
Det ble i juni avholdt befaring langs vegen med Erik Onstad og deretter Finn Synstelien (Bergli
Maskin). Hele vegen ble skrapt den 30. juni, deretter ble løs torv og stein fjernet med håndredskap
(formann og G. Dieserud).
Dreneringsproblemene i det førstnevnte krysset er forhåpentligvis nå løst i samråd med velvillig
hytteeier og Bergli Maskin (BM). BM har i høst utført masseutskiftingsarbeid inne på myra, senket
et drensrør og redusert avrenningen etter vegen nedenfor Gråndalen.
5. Vedlikehold av private stikkveger. Gråndalsvegen Vel har ikke ansvar for vedlikehold av stikkveger utenom hovedvegnettet. Dette er hytteeiernes ansvar, eventuelt i samarbeid med grunneier.
Smal og ujevn vegbane, til dels med stein, preger en del stikkveger. Dette gjør brøyting problematisk og er en risiko for brøyteutstyret.
6. Vintervedlikehold. Hovedvegnettet inklusiv 2 biloppstillingsplasser utgjør ca. 3500 m.
Antall meter privat brøyting øker litt fra år til år. Sist vinter ca. 3700 m.
De samlede brøyteutgiftene sist vinter var 30 % høgere enn året før. Fordelt på noen flere meter
brøyting siste året, gir dette en meterpris på ca. kr 11.20, dvs. 25 % opp. Dette beløpet er brukt som
meterpris for privat brøyting.
Der hvor det er registrert endring av betydning framgår det i endret metertall for privat brøyting på
den tilsendte fakturaen. For en er det blitt flere å dele vegstrekningen på slik at antall meter har
gått ned. Brøytelengdene sjekkes etter behov av styret.
7. Containerplassering i Gråndalsvegen. Valdres Kommunale Renovasjon (VKR) har tidligere
uttalt at de ønsker å samarbeide med de lokale Vel om nye containerplasser. Gråndalsvegen Vel
fikk likevel ikke nabovarsel om plassering av containere på vår side av brua ved Damtjednosen.
Takket være informasjon fra Vivianne Jodalen har imidlertid GV oversendt kommunen en merknad
til planen. Vellets prinsippale syn er at ”vår containerplass” bør vær på utsida av brua. Dersom
containerne blir plassert på vår side ønsker GV å bli tatt med på råd mht. utforming av plassen.
8. Kart og e-post. Styret ønsker ev. rettelser til vedlagte kart og e-post adressen til hytteeierne.
E-postadressen kan sendes til formannen: eh@ngi.no.

