
Årsmelding for Gråndalsvegen Vel  2011/2012 
 

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  

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

     Styret har ellers formidlet 5 informasjonsskriv til medlemmene via e-post og ellers hatt mange  

     hyggelig kontakter og tilbakemeldinger fra medlemmer.   

 

2.  Årsmøtet 2011  
     ble avholdt på Danebu påskeaften.  Det var 23 personer til stede. De representerte 30 % av hytte- 

     eierne.  Vi håper at flere kommer dette året.  Medlemmenes tilbakemeldinger på styrets  

     arbeid er viktig for oss alle.   

 

3.  Bommen.   
     Styret ved Erik og Tron åpnet bommen i forbindelsen med strømbrudd og varslet strømstans, hhv.  

     natt til 2. juledag og i januar d.å.  Andre driftsforstyrrelser er ikke styret kjent med dette året.    

     Ved driftsforstyrrelse kontaktes Erik Hestnes (41857922 / 22158200), Tron Hovde (92200132)  

     eller Gunnar Dieserud (95 05 80 06 /61 36 52 66).  Kontakttelefonnr. finnes over tastaturet i  

     tastaturboksene, men det anbefales at hytteeierne legger numrene inn på egen mobiltelefon. 

     Dersom det ikke oppnås kontakt med en av disse kan Valdres Installasjon kontaktes.   

     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.  

     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.  Ettersyn o.l. ved styret.   
     -  Allerede i påska ble vannansamling i vegen drenert ved et par anledninger der hvor frosten hadde  

     sluppet i overflata.  Rask som fløt i bekken nedafor den indre brua ble fjernet.  Videre ble møte- 

     plasser på den innerste delen av vegen vurdert på anmodning fra hytteeier. 

     -  Vegens generelle tilstand og vedlikeholdsbehov ble vurdert første helga i mai.  Herunder merking  

     av stein som skulle fjernes fra vegbanen, og trær og kvist som skulle ryddes i forbindelse med opp- 

     arbeiding av planlagte møteplasser, dvs. ved trafo og underlavspentlinja på den innerste delen.   

     -  Vegens tilstand etter sommerens vær, vedlikehold og bruk ble vurdert midt i september, herunder  

     hensiktsmessig tidspunkt for oppgradering av brua ved Damtjednosen.  Mai 2012 ble vurdert som  

     aktuelt tidspunkt.  Da er det generelt lite trafikk langs vegen. Aktuelle tilbydere ble etterspurt lokalt.  

     -  Siste uka i september bisto Erik med å fordele 14 tonn grus i hull langs vegen.  Videre ble brøyte-  

     stikk montert på bruene og diverse grøfterensk utført på steder der vann rant inn i vegen. 

     -  Samme helg ble Gråndalsvegenskiltet reingjort, mattet og lakkert. Skiltet krever årlig vedlikehold  
      

6.  Vintervedlikehold.   

     De samlede brøyteutgiftene vinteren 2010/11 ble bare kr 59 990 på grunn av lite snø og tidlig  

     vår, dvs. en løpemeterpris på ca. 8 kr.  Akkumulert ”brøytebuffer” etter tre år er kommet opp i hele  

     kr 90512.  Styret har derfor valgt å redusere løpemeterprisen på årets faktura og satt den til kr 7.   

     Antall løpemeter privat brøyting for vinteren 10/11 ble etterjustert for Øvre Gråndalen øst sist påske  

     grunnet ny hytte.  Totalt utgjør privat brøyting 4065 meter inklusiv rydding ved hytter.  Hovedveg-  

     nettet er 3500 m.  Eventuelle endringer i privat brøyting denne vinteren vil som vanlig bli sjekket i  

     april.  Hytteeierne bes om å fjerne buskas, greiner og trær som står inntil de vegene som brøytes. 



7.  Sommervedlikehold og oppgradering.   
     Første kontakt om vegvedlikehold m.v. med Bergli Maskin v/K.H. Onstad var første uke av mai.   

     Vegen høvlet og de planlagte møteplassene påvist for Bergli Maskin v/K.E. Bergli samme uke.   

     Nødvendig rydding av vegetasjon ved planlagte møteplasser ble utført av G. Nytun uka etter. 

     Planen for vedlikehold m.m. ble forelagt Bergli Maskin v/K.H. Onstad under befaring 3. juni. 

     Arbeidet ble avtalt utført så snart telen var gått, dvs. i andre halvdel av måneden, men ble først  

     påbegynt i slutten av juli.  Mye nedbør og trafikk var årsak til at det ble store slaghull på etter- 

     sommeren.  Vegen ble derfor skrapt på nytt siste uka av september og deretter ble 14 tonn grus  

     etterfylt i de gjenværende hullene.  R. Malm sørget for transport og hjelpemann på lasteplanet.  

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

     vannansamlinger og tilløp til slaghull gjennom sommersesongen (egeninnsats).  

    NB!  I teleløsningen tillates kun kjøring med lette kjøretøy (person-/varebiler) langs  

            Gråndalsvegen. 

 

8.  Bruplata Damtjednosen.   

     Styret har innhentet dimensjoneringsgrunnlag for ny bruplate, samt bedt om tilbud på utførelse,  

     transport og arbeid på stedet, fra aktuelle leverandører.  Vi håper å kunne ha et budsjettoverslag  

     klart til årsmøtet.  Kostnadene vil i hht. tidligere årsmøtesak bli fordelt likt på alle hytteeiere da  

     alle må passere brua for å komme til sine hytter.  Egen faktura blir sendt når arbeidet er utført.  

                

9.  Ad Økonomien 2012 

     I henhold til regnskapet for 2011 var disponibel kapital for vegvedlikehold i 2012, ca kr 25 000. 

     Vedlikeholdsbudsjettet er derfor tilført kr 21 000, som utgjør ca. 40 % av utgiftene som påløp i 2011. 

     Brøytebufferen er redusert med ca. kr 7500 til kr 82 977 ved årets faktura.  Felleskostnadene er  

     fakturert i hht. utgiftene for 2011.  Årets faktura er følgelig vesentlig lavere enn normalt.   

     Styret regner med at hytteeierne er fornøyd med dette i og med at det på ettersommeren kommer en 

     ekstra faktura for utbedring av brua ved Damtjednosen.         

 

10.  Stier og løypetraséer i nærområdet.   
     Påtenkt kontakt med grunneiere mht. merking av stier ble utsatt i 2011 pga. de andre gjøremålene. 

     Planen om å rydde og anvise stier/løypetraséer er ikke glemt.  Heller ikke lovnaden om å invitere til  

     tur på ”gjengrodde/glemte” stier.  

      

11.  www.Graandalsvegen.info 

     På vår internettside finner dere nærmere informasjon om Gråndalsvegen Vel og ellers praktiske  

     opplysninger for deg som hytteeier på Aurdalsåsen.  Vi legger ut mer etter hvert som vi har nyheter  

     eller annet av antatt interesse.  Ta kontakt med Tron Hovde dersom du har tips å komme med. 

 

13.  Eksterne saker til oppfølging.   

       Styret ønsker å følge opp disse sakene i 2012:   

       -  VKR og utformingen av containerplassen. 

       -  Alternativ avkjøring til Damstølenfeltet.   

       -  Manglende tilbakemelding om reguleringsplanen:  Fjellstølknatten hytte- og alpinområde (A2).   

       

 

http://www.graandalsvegen.info/

