
 

Årsmelding for Gråndalsvegen Vel  2014/2015 
 

1.  Styret har bestått av: 

     Erik Hestnes (formann), Henrik Meyer Jacobsen (kasserer), Tron Hovde (sekretær), Kari  

     Bull Killengreen og Petter Dybvig.  Tron holder heimesida www.graandalsvegen.info oppdatert.  

     Der finner du mye nyttig info, foruten "Vedtekter for Gråndalsvegen Vel".  

     Det har vært avholdt tre styremøter i perioden.  Det har ellers vært kommunikasjon på e-post om  

     vegvedlikehold, bruksrett til vegen, festarrangement, økonomi m.m.   

     Styret har formidlet diverse informasjon via e-post til alle som har bruksrett til Gråndalsvegen.   

    

2.  Årsmøtet 2014  
     Årsmøtet ble avholdt på Danebu påskeaften. Det var 25 personer til stede, 21 hytter var representert.      

     Medlemmenes tilbakemeldinger på styrets arbeid er viktig for oss alle.   

 

3.  Bommen.   
     Strømmen har vært borte noen kortere perioder, ellers ingen driftsforstyrrelser.  Det forekommer at 

     tastatur ikke "lystrer" ved første forsøk.  Prøv igjen. Du skal se grønt lys for hvert trykk.   

     Ved strømbrudd eller andre problem kontaktes Erik Hestnes (41857922 / 22158200), Tron Hovde  

     (92200132) eller Gunnar Dieserud (95058006).  Telefonnumrene står over tastaturet i tastatur- 

     boksene.  Dersom ingen av disse nås kan Valdres Installasjon kontaktes.   

     Vakthavende ved nødetatene (politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten) har nå bomkoden. 

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

 

4.  Sommervedlikehold   
     Vegens tilstand har vært ettersett flere ganger gjennom sommeren.  Aldri har vi sett vegen så full  

     av hull etter vinteren, noe som nok skyldtes mye trafikk i den varme påska.  Etter opptørking og  

     etterfylling av hull med to lass grus i juni ble den ganske bra.  Rolf Malm bak rattet og fire med river  

     og spader bak, hvorav Gunnar Dieserud hadde kommandoen.   

     Utlegging av grus i hjulspor og kjørebane krever tørr grus.  Etter ett lass den 15. juli hvor Tron og  

     Erik gjorde en tung jobb med for våte masser, ble videre arbeid utsatt til slutten av juli.  Da tok Tron  

     kommandoen.  Med seg bak bilen i løpet av de to dagene arbeidet pågikk hadde han følgende  

     'hytteeiere':  Henrik M. Jacobsen, Arne Erlandsen, Morten Gulbrandsen og Didrik (svigersønn til  

     Svein Svarstad). Tron bisto også da Erik Onstad skrapte vegen i september.  Før frosten kom ble det  

     gjort en innsats ved Erik med å drenere og fylle igjen hull som hadde dannet seg i løpet av høsten. 

 

5.  Dugnad ved styret 

     Styret har ellers samarbeidet om utlegging av grus i svingen og på møteplassen 'nedafor' Reidar  

     Dieserud, merket lokalisering og retning på de fleste kulvertene langs hovedvegen med stolper,  

     flyttet kassa med strøsand/grus i bakken opp til Gråndalen, utført vedlikehold på det store  

     Gråndalsvegen-skiltet, flyttet det nye vegskiltet til brua og hentet stor stein brukt til justering av  

     vegen over en rørstuss i Skappelkrysset.  

  

6.  Vintervedlikehold.   

     ”Brøyterutiner for Gråndalsvegen” finnes på nettsida vår (se: www.graandalsvegen.info). 

     Hovedvegnettet er på ca. 3500 m.  Eventuelle endringer i privat brøyting sjekkes normalt etter påske.  

     Dette var ikke mulig i 2014 pga. langt framskredet snøsmelting.  Med noen få unntak er det derfor  

     benyttet samme antall løpemeter for vinteren 13/14 som for året før, totalt 4455 lm. 

     Underkjølt regn etterfulgt av mye våt snø førte til at snøtunge trær blokkerte både Gråndalsvegen og 

     private veger i vårt område og på åsen for øvrig i slutten av november.  Erik Onstad fikk et svare  

     strev med å fjerne trær i forbindelse med åpningen av vegnettet igjen.  Det tok tid å komme á jour. 

     Vi gjentar derfor oppmoding fra forårets årsmeldingen:  Styret ber hytteeierne bistå med å fjerne  

     buskas, greiner og trær som kan være til hinder for brøytingen av hovedvegnettet og private veger. 

 

http://www.graandalsvegen.info/
http://www.graandalsvegen.info/


7.  Sommerfesten 

     'Prøveprosjektet' med en Sommerfest i regi av Gråndalsvegen Vel samlet 42 voksne og 10 barn i  

     alderen 3-15 år.  Gunnar Dieserud stilte fasilitetene på Rupehaugen til disposisjon og Gråndals- 

     vegens eget 'husorkester' Hundadn Oldstars m/Gunnar som solist underholdt.  Det var både populær  

     og nostalgisk musikk i mange sjangere, og Tron og Henrik hadde gjesteopptredener med orkesteret.  

     Erik ønsket velkommen og 'trakk i trådene' gjennom kvelden.   

     Været var på vår side, og hyttenaboer - kjente som ukjente - fikk raskt kontakt med hverandre. 

     Tilbakemeldingene har vært at dette må gjentas.  Gråndalsvegen Vel og vertskapet på Rupehaugen,  

     invitere derfor til ny Sommerfest den 8. august i 2015.  Orkesteret stiller også opp! 

     Gråndalsvegen Vel benytter herved sjansen til å takke både vertskapet på Rupehaugen og orkesteret  

     for det fine samarbeidet om arrangementet som var, og vi gleder oss allerede nå til den neste festen. 

     Det blir familiefest som sist sommer og styret håper at enda flere har anledning til å møte hyttenaboer.     

 

8.  Løypelaget 

     Styret har tatt et initiativ overfor Løypelaget om bedre regularitet i brøytingen av traséen på vestsida 

     av Damtjednet. Vi har også et ønske om å få etablert to scooter-baserte traséer ut/inn av vårt  

     området.  Det gjelder traséen fra Øvre Gråndalen mot Binhøvdvegen/Krukløypa og å åpne den  

     tidligere løypetraseen fra Myra mellom Gråndalsvegen og Kvitingvegen mot tidligløypa/Raneiset- 

     tjednet.  Kvitingvegen og Bakkejordet vil betjenes av det samme løypenettet som Gråndalsvegen.   

     Skal vi på sikt nå fram med våre ønsker må vi imidlertid regne med å tilrettelegge/rydde nye traséer  

     selv, samt bistå med forbedring av krysningsforholdene der dagens løype krysser Freningbekken  

     ca. 100 m nedafor dagens løypekryss mot Danebu.   

     Løypelaget har så langt hatt fokus på å utvikle stadig nye traséer sørover på åsen.  Årsakene kan være  

     mange. For å få drahjelp til bedre regularitet og løypenett i vårt området har vi invitert til samarbeid  

     med hytteeierne i Kvitingvegen og Bakkejordet.  Samtidig må flere hytteeiere/-brukere i vårt område 

     støtte Løypelaget. Gjennomsnittlig årlig betaling pr. hytte i Gråndalsvegen er litt i overkant av kr 300. 

 

9.  Økonomien pr. 31.12.2014 

     ”Brøytebufferen” er nå på kr 65 143.  Brøyteutgiftene vinteren 2013/14 anses for å være litt høgere  

      enn normalt.  Løpemeterprisen for brøyting ble ca. kr 12,78.  Styret har valgt å fakturere ut en løpe- 

      meterpris på kr 11 på årets faktura.  Det innebærer en reduksjon av brøytebufferen på kr 14 045.  

      Utgiftene til vedlikehold og felleskostnader er fakturert i henhold til påløpte utgifter for 2014. 

      Når hytteeierne har betalt årets faktura vil vi ha ca. kr 193 000 på konto.  

      Det betyr at vi kan bruke henimot kr 60 000 til vegvedlikehold og rydding langs vegnettet i 2015. 

     

10.  Andre saker   

   -   Grunneierne er kontaktet om tillatelse til å felle trær som er ødelagt og andre som står tett i vegen. 

   -   Grunneiere er kontaktet om tillatelse til å rydde langs stier som gror igjen og aktuelle løypetraséer.  

   -   Grunneier M. K. Bøe er kontaktet mht. justeringer av containerplassen og avkjøring Damstølenfeltet. 

   -   Kommunen er kontaktet mht. containerplassen og alternativ avkjøring til Damstølenfeltet. 

   -   Fylkeskommunen og kommunen er kontaktet mht. manglende tilbakemelding på klage. 

   -   VKR vil bli kontaktet om containerplassen når vi har en avklaring med grunneier og kommune. 
 

     * * * 
 

11.  Planer for vedlikehold 2015.   
   -   Fylle slaghull og fjerne stein i vegen straks telen har gått. Fjerne litt fjell nederst i "Gråndalsbakken". 

   -   Videreføre arbeidet fra 2014 med legging av grus etter hovedvegnettet, samt ett nytt drensrør.  

   -   Når grusen er kjørt til vil vegbanen bli justert med vegskrape.  

   -   Hytteeierne rydder trær langs vegnettet i mai/juni. Det som ikke hytteeierne tar hand om settes bort.  

   -   Dugnad for å tilrettelegge for bedre passering av Freningbekken for skiløpere og løypekjøring.  

   -   Ta med hytteeiere og andre langs gjengrodde stier og foreta litt rydding.     

       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). 


