
 

Årsmelding for Gråndalsvegen Vel  2010/2011 
 

1.  Styret har bestått av: 

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

     Det har vært avholdt ett styremøte i perioden.  Det har ellers vært kommunikasjon på e-post og  

     kontakt på åsen om planlegging og gjennomføring av ulike saker som er håndtert dette året. 

 

2.  Årsmøtet 2010 ble avholdt på Danebu påskeaften.  Det var 34 personer til stede.  Vi håper at ennå  

     flere kommer dette året.  Medlemmenes tilbakemeldinger på styrets arbeid er viktig for oss alle.   

 

3.  Bommen.  Så vidt styret kjenner til har det ikke vært driftsforstyrrelser som har medført problem  

     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 april/mai.  Styret v/Erik har ansvar for endring av koden.  

     Styret minner om at Erik Hestnes (41 85 79 22 /22 15 82 00), Tron Hovde (92 20 01 32) og/eller  

     Gunnar Dieserud (95 05 80 06 /61 36 52 66) kan kontaktes ved strømstans.  Disse har tilgang til en  

     enkel veileder for åpning av bommen i nødsituasjoner.  Dersom det ikke oppnås kontakt med en av  

     disse kan Valdres Installasjon kontaktes.   

     Styret v/Erik og Tron har også en veileder for vedlikehold, drift og programmering av bommen. 

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

 

4.  Kvitingvegen. Ved veg-/bruarbeid eller driftsstans av bommen som hindrer fri ferdsel langs  

     Gråndalsvegen vil våre medlemmer kunne få oppgitt koden til Kvitingvegen fra Erik/Tron/Gunnar.  

     Vice versa gjelder for brukere av Kvitingvegen når deres veg er midlertidig blokkert for ferdsel.  

 

5.  Gråndalsvegen-skiltet ble montert opp av Erik og Tron i månedsskiftet juli/august. Det var første  

     anledning to mann var tilgjengelig i sommer. Skiltet er så uhåndterlig at to må til for den jobben. 

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

 

6.  Sommervedlikehold.  Vedlikeholdsbehovet etter Gråndalsvegen blir hvert år vurdert snarest mulig  

     etter at telen har gått.  Deretter tas det kontakt med Bergli Maskin (BM).   

     Ved befaringen i juni var vegen i forholdsvis god stand uten vesentlige hull.  BM ble kontaktet om  

     vedlikehold, men meddelte at de ikke hadde kapasitet før i slutten av august.  Erik/Tron/Petter tok  

     som følge herav en nærmere befaring i månedsskiftet juli/august.  Da framsto vegen med mye slag- 

     hull. Ny kontakt med BM gav en lovnad om at de kunne utføre ønsket arbeid uka før høstferien.  

     Fellesbefaring med Erik/Tron og Kjell Erik Bergli ble etter nærmere avtale gjennomført den 17.09.  

     Det ble utarbeidet en detaljert beskrivelse av arbeidet (se heimesida). Ytterligere forsinkelser og  

     tidlig tele gjorde at ikke alt ble utført.  Styret vil be BM om å bli prioritert i 2011.      

     Mye tungtrafikk var en medvirkende årsak til de store slaghullene sist sommer.   

     Hytteeierne kan bidra vesentlig til vegens standard og reduksjon av kostnader ved å drenere  

     vannansamlinger og tilløp til slaghull gjennom sommersesongen (egeninnsats).  

     I teleløsningen tillates kun kjøring med lette kjøretøy (person-/varebiler) langs Gråndalsvegen. 

 

7.  Vintervedlikehold.  Antall løpemeter privat brøyting ble sjekket 17.-18.04.2010, totalt 4035 m.  

     Noen vesentlig justeringer er kommet der nye hytter er kommet med i vinterbrøytingen, der det  

     var eller har vært vintervedlikehold på hytter, og endret omfang av brøyting rundt hytter/bilplasser.  

     Ellers bare små endringer. 

     De samlede brøyteutgiftene ble litt mindre enn forventet sist vinter.  Styret har derfor ikke fremmet  

     forslag om ekstra innbetaling for brøyting i framlegget til årets budsjett.  Eventuelle endringer i  

     privat brøyting dette året vil som vanlig bli sjekket på ettervinteren. 

 



8.  Bruplata Damtjednosen.  Styret rakk ikke å følge opp årsmøtevedtaket fra 2010 sist sommer. 

     Bruplatas tilstand og aktuelle tiltak planlegges fulgt opp i 2011.  (Ref. Årsmøtereferatet 2010)          

 

9.  Stier og løypetraséer i nærområdet.  Stien fra Øvre Gråndalen til Binhøvd ble ryddet ferdig i juni. 

     Grunneier vil bli kontaktet mht. merking av endepunktene på stien.  Det er tanker om å rydde og  

     anvise flere stier/løypetraséer i 2011 i samråd med berørte grunneiere. Styret vil takke Gunnar  

     Dieserud og andre ildsjeler som har bidratt til å få etablert skiløypa rundt Damtjedn.   

     Styret vil invitere til tur på ”gjengrodde/glemte” stier denne sommeren.  

     Hytteeierne bes om å bistå med å fjerne greiner og trær som står tett inntil de veger som brøytes. 

 

10.  www.graandalsvegen.info 

     Styret ved Tron tok årsmøtets anmodning om å lage en heimeside for Gråndalsvegen Vel.  Tron har  

     i prosessen kommunisert med Erik om layout og innhold.  Resultatet pr. d.d. finner dere på oven- 

     stående nettadresse.  Det vil bli lagt ut mer etter hvert som vi har nyheter og annet av antatt interesse.  

 

11.  Brønnøysundregisteret.  Gråndalsvegen Vel fikk i september krav om å melde seg inn i  

     Brønnøysundregisteret pga. at vi har en bankkonto.  Det har vært en lang, tung og byråkratisk  

     prosess med krav om dokumentasjoner av ulik type .  Kirsti håper at vi nå endelig er i mål. 

 

12.  Eksterne saker til oppfølging.   

       Øvrige saker som ble stillet i bero dette arbeidsåret:   

       -  VKR og containerplasseringene. 

       -  Avkjøring Damstølenfeltet.   

       -  Fjellstølknatten hytte- og alpinområde (A2).   

      Sakene vil bli fulgt opp i hht. det som er nevnt i referatet for årsmøtet 2010. 

 

 

 

http://www.graandalsvegen.info/

