Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2013/2014
1. Styret har bestått av:
Erik Hestnes (formann), Kirsti Bull Flesland (kasserer), Tron Hovde, Henrik M. Jacobsen og Petter
Dybvig. Tron holder heimesida www.graandalsvegen.info oppdatert. Der finner du mye nyttig info,
blant annet "Vedtekter for Gråndalsvegen Vel".
Det har vært avholdt ett styremøte i perioden. Det har ellers vært kommunikasjon på e-post om
vegvedlikehold, festarrangement, godtgjørelse for arbeidsinnsats m.m.
Styret har også formidlet informasjonsskriv via e-post til alle som har bruksrett til Gråndalsvegen.
2. Årsmøtet 2013
Årsmøtet ble avholdt på Danebu påskeaften. Det var 23 personer til stede, 19 hytter var representert.
Medlemmenes tilbakemeldinger på styrets arbeid er viktig for oss alle.
3. Bommen.
Strømmen har vært borte noen kortere perioder i året, ellers ingen driftsforstyrrelser.
Ved strømbrudd eller andre problem med bommen kontaktes Erik Hestnes (41857922 / 22158200),
Tron Hovde (92200132) eller Gunnar Dieserud (95058006). Kontakttelefonnr. står over tastaturet
i tastaturboksene. Dersom ingen av disse nås kan Valdres Installasjon kontaktes.
Valdres Vaktsentral som har formidlet bomkoden til utrykningskjøretøy, vil fra 01.01.2015 bli en
rein legevaktsentral. Før den tid vil Gråndalsvegen Vel avklare med nødetatene hvordan de heretter
ønsker å motta koden til bommen.
Bomkoden skal av hytteeier kun gis til de som har legalt ærend på eiers egen hytte!
4. Sommervedlikehold – Arbeid o.l. ved styret m.fl.
Vegens tilstand har som normalt vært ettersett gjennom sommerhalvåret. Det var løse og ustabile
vegkanter samt en del hull i teleløsningen, men vegen var likevel i rimelig bra stand etter opptørking.
Plan for årets utbedring ble lagt medio juni. Nye drensrør og utbedring av gamle, samt grøfting
langs partier der vann stadig siger inn i vegbanen fikk første prioritet. R. Malm gjorde maskinarbeidet mens Erik H. tilrettela og utførte diverse manuelt arbeid uegnet for maskin.
13 tonn grus ble fylt i hull og hjulspor den 27. august av Gunnar D, Tron H. og Erik H. R. Malm
besørget transporten. Det er satt ut en kasse med grus og spade i den bratte bakken ved Gråndalen.
Det var også planlagt utlegging av pukk/grus på noen strekninger, men da det ikke var gjort før
høstferien måtte arbeidet utsettes til 2014.
5. Vintervedlikehold.
I samråd med Erik Onstad er ’innarbeidet praksis’ ved brøyting av vegnett, gårdstun og
parkeringsplasser nedfelt i ”Brøyterutiner for Gråndalsvegen” (se: www.graandalsvegen.info).
Hovedvegnettet er på 3500 m. Omfanget av privat brøyting for vinteren 12/13 ble oppmålt 2. april.
Totalt utgjorde den private brøytingen 4425 løpemeter inklusiv snørydding ved hyttene. Den
generelle trenden er en viss økning i omfanget av privat brøyting fra år til år. Enkelte har imidlertid
også redusert brøyteomfanget siden forrige kontrollmåling. Endringer i brøyting omkring hyttene vil
som regel bli sjekket omkring påske. Styret ber hytteeierne bistå med å fjerne buskas, greiner og
trær som er til hinder for brøytingen av hovedvegnettet og private veger.
6. Økonomien pr. 31.12.2013
”Brøytebufferen” er nå på kr 79 188. Brøyteutgiftene vinteren 2012/13 anses for å representere en
'normal' vinter. Løpemeterprisen for brøyting ble ca. kr 9,55. Styret har valgt å fakturere ut en løpemeterpris på kr 9 på årets faktura. Det innebærer en reduksjon av forrige års brøytebuffer på kr
4289. Utgiftene til vedlikehold og felleskostnader er fakturert i henhold til påløpte utgifter for 2013.
Ubrukte vedlikeholdsmidler fra 2013 utgjør ca. kr 21 000. Når medlemmene har betalt årets
faktura vil vi derfor ha ca. kr 55 000 til disposisjon for oppgradering av vegen i 2014.

7. Godtgjørelse for styrearbeid
Styret har som normalt ettersett, planlagt og gjort diverse dugnadsarbeid på vegen.
Formannen har i tillegg arbeidet mer enn 40 timer på vegen, dels sammen med R. Malm.
Som kompensasjon har han fått dekket reiseutgifter tur/retur Oslo i hht. regninger med kr 6632.
8. Tidligere saker til oppfølging.
Styret beklager at det heller ikke dette året har vært avsatt tid til å følge opp disse sakene:
- Stier og løypetraséer i nærområdet
- VKR og utformingen av containerplassen.
- Alternativ avkjøring til Damstølenfeltet.
- Manglende tilbakemelding om reguleringsplanen: Fjellstølknatten hytte- og alpinområde (A2).
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9. Planer for vedlikehold 2014.
Videreføre arbeidet fra 2013 med legging av ett eller to nye drensrør og ytterligere noe grøfterensk.
Lokalitetene til alle kjente/fungerende drensledninger markeres med stolper. Stein i vegen fjernes.
Tverrfallet på svingen nedafor R. Dieserud justeres ved å heve vegen i yttersvingen.
Det vurderes om det skal utplasseres en kasse til med grus litt høgere opp i bakken til Gråndalen.
For øvrig vil slaghull bli fylt igjen og det vil bli lagt ny grus der hovedvegnettet er mest nedslitt.
Når grusen er kjørt til vil vegbanen bli justert med vegskrape.
Hytteeierne anmodes om å bidra 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).

