
Årsmelding for Gråndalsvegen Vel  2009/2010 
 

1.  Styret har bestått av: 

     Erik Hestnes (formann), Kirsti Bull Flesland (kasserer), Jens Bull, Petter Dybvig og Tron Hovde. 

     Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden.  Det har ellers vært en betydelig kommunikasjon på  

     e-post om planlegging og gjennomføring av de saker som er håndtert dette året. 

 

2.  Årsmøtet 2009 ble avholdt i Aurdal Fjellkirke påskeaften.  Det var 40 personer tilstede, en  

     oppslutning styret setter stor pris på.   

 

3.  Bommen.  Vi fikk funksjonssvikt på bommen i februar d.å.  Bommen ble stående åpen.  Tron og  

     Valdres Installasjon håndterte saken som skyldtes is/kondens på en microbryter.  Bruk av hårtørrer  

     løste problemet midlertidig, men to microbrytere er nå skiftet.   

     Styret ved Erik Hestnes (41 85 79 22 /22 15 82 00) eller Tron Hovde (92 20 01 32), el. Gunnar  

     Dieserud (95 05 80 06 /61 36 52 66) kan kontaktes ved strømstans.  Dersom det ikke oppnås kontakt  

     med en av disse kan Valdres Installasjon kontaktes.  Styret har håndtert 2 strømstanser dette året.  

     Ny bomkode vil være i funksjon f.o.m. påske.  Info om ny kode følger denne sendingen.  Den gamle  

     koden vil bli slettet i månedskiftet april/mai.  Styret v/Erik har ansvar for endring av koden.  

     Bomkoden skal av hytteeier bare gis til de som har legalt ærend på eiers egen hytte! 

 

4.  Gråndalsvegen-skiltet er renovert, men kom ikke opp i høst fordi vinteren kom allerede 3. oktober.  

     Skiltet og skiltstolpen krever årlig vedlikehold.  Uten oppfølging må det fullrenoveres relativt ofte. 

 

5.  Ny bru.  Brua inne ved Gråndalen er renovert med nye fundament og hevet vegbane, utført av Bergli  

     Maskin. Vegen var stengt i nesten 2 uker mens arbeidet pågikk og fordi betong trenger tid å herde.  

     Hytteeierne innafor brua kunne benytte omkjøring via Binnhovdvegen og den private vegen til Øvre  

     Gråndalen med personbil uten tilhenger i hht. avtaler med vegeier, grunneier og styret for Binnhovd- 

     vegen.  Styret beklager ulempene dette medført for familien Løvberg/Meljordshagen som fikk levert  

     takstoler til sin nye hytte i perioden. 

     Erik, Tron og Kirsti var involvert i avtaler og informasjon, og Tron i jevnlig oppfølging av arbeidet.  

     Brua ble ca. 25 cm høgere enn planlagt og derved gikk det med vesenlig mer masse enn beregnet.  

     Påkjøringene skal gruses ferdig når vårløsningen er over.  

 

6.  Ny bruplate Damtjednosen.  Styret har konstatert at bruplata ved Damtjednosen er gammel og  

     ”morken”, og ligger og vipper på noen tynne jern.  Hvordan plata er armert og tilstanden til armer- 

      ingen er ukjent.  Magne Bergli hadde ingen informasjon om hvem som i sin tid støpte plata.  Styret 

      mener at plata bør sjekkes opp og eventuelt skiftes, om nødvendig allerede til sommeren dersom  

      GV har økonomi til det. 

 

7.  Sommervedlikehold.  På forsommeren utførte G. Nytun en del grøfting for hånd for å få vannet ut  

     av vegbanen.  Rolf Malm, Tron og Erik fordelte et gruslass i diverse slaghull.  Seinere ble det grøftet  

     langs bakken opp til Gråndalen av de to sistnevnte.   

     Bergli Maskin har etterfylt med grus i områdene for fjordårets reparasjoner, og fra krysset mot  
     Midtsveen til Aakhus.  Videre har de grøftet og hevet vegbanen i krysset ved Mattisstua, og steinsatt  

     langs elva og fylt opp med masse nedstrøms brua/vegen ved Damtjernosen.  Vegen inn til ny-brua  

     ble også høvlet sist høst. 

  

8.  Egeninnsats.  Enkelte hytteeiere har reist spørsmål om dugnad på vegen.  Styret har diskutert dette,  

     men vil primært foreslå at hytteeiere gjør en egeninnsats mht. å:  1) redusere vannansamling i  

     vegbanen og fylle igjen slaghull i sitt eget nærområde,  2) fjern greiner og trær som står så tett i  

     vegen at de er til hinder for normalt vintervedlikehold og  3) rydder gamle stier og løypetraseer for  

     trær og greiner som hindrer ferdsel. 



 

9.  Vintervedlikehold.  Antall løpemeter privat brøyting ble sjekket etter sist påske.  Kun få justeringer. 

     De samlede brøyteutgiftene ble mindre enn antatt sist vinter, hvilket bidro til at brua ved Gråndalen  

     kunne renoveres etter planen.  For inneværende år har vi beholdt meterprisen på kr 11.20 for all  

     brøyting.  Antall meter privat brøyting dette året vil bli sjekket på ettervinteren. 

 

10.  VKR og containerplasseringene.  Planutvalget i kommunen gjorde 23.04.2009 følgende vedtak: 

     1.  Ved Damtjernosen settes det opp skilt ved brua som viser innkjøring forbudt, kun kjøring til  

           eiendommene, samt at plassen utformes i samarbeid med Gråndalsvegen Vel. 

     2.  Ved alle ”miljøpunkt” skal det stenges av med skigard eller tilsvarende for innsyn. 

     3.  Valdres Kommunale Renovasjon er ansvarlig for all drift og vedlikehold av alle ”miljøpunkt” 

     4.  Ved eventuell fjerning av ”miljøpunkt” skal terrenget tilbakeføres til opprinnelig stand. 

     5.  Før arbeidene starter må det foreligge godkjent ansvarsrett for tiltaket.  
 

     Gråndalsvegen Vel (GV) v/ Tron og Erik hadde møte med Halvor Tangen, VKR og grunneier i   

     august.  VKR gav da til kjenne at de ikke tok planutvalgets vedtak pkt. 1-2 på alvor, noe enhver  

     nå kan se ved selvsyn.  GV har klaget på dette overfor VKR og kommunen.  Vi har bl.a. pekt på at  

     containerne er plassert midt i vedtatt avkjøring til Damstølenfeltet, at oppstillingen bør være ca. 90
o
 

     på nåværende oppstilling og utenfor nevnte veg.  Derved blir containerne mindre synlig både fra  

     Danebuvegen og for oss som kjører Gråndalsvegen. De bør også skjermes for innsyn fra hovedvegen 

     med bartrær eller skigard.  GV ba også om at skiltet som kommunen satte som forutsetning skulle på  

     plass før containerne.  Skiltplassering utafor brua er avtalt med grunneier Ragnhild Munter Rolfsen.  

     Styret vil følge opp saken.  

 

11.  Avkjøring Damstølenfeltet.  Styret kan tenke seg å anmode kommunen på nytt om å flytte plan- 

     lagt avkjøringen til Damstølenfeltet til egen bru over elva, direkte inn på eiendommen.    

 

12.  Fjellstølknatten hytte- og alpinområde (A2).  Styret har fulgt opp tidligere innspill til nevnte  

       reguleringsplan ved Aurdalsåsen hytteforening og Arbeidsgruppa for innbyggerne i Aurdal.  

       Forhåndsmerknader ble sendt den 19.03.09 og merknader til revidert reguleringsplan den 14.12.09.  

       Det kom mange innspill til planutkastet.  Bare vesentlige merknader fra offentlige etater/myndig- 

       heter er tatt til følge av kommunen i den vedtatte planen datert 18.02.10.  Selv påviste feil i  

       saksdokumentene er ikke rettet.  

       Det er skuffende å oppleve at kommunen taler utbyggers sak, uten å legge til grunn et helhetlig  

       perspektiv på infrastrukturen i og omkring planområdet, og i stedet for å tilrettelegge området så det  

       best mulig ivaretar alle brukerne av Aurdalsåsen sine interesser.  

 

13.  E-post adresser.  Styret vil før påske sende ut en e-post til alle hytteeiere vi har e-postadresse til.   

       De som ikke mottar noen e-post, bes informere styret om sin e-postadresse dersom de har en.   

       Send svar til kibu-f@online.no og eh@ngi.no. 
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