Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2015/2016
1. Styret har bestått av:
Erik Hestnes (formann), Tron Hovde (sekretær), Henrik Meyer Jacobsen (kasserer), Kari Bull Killengren og
Petter Dybvig. Tron holder heimesida www.graandalsvegen.info oppdatert.
Der finner du mye nyttig info, foruten "Vedtekter for Gråndalsvegen Vel" og "Brøyterutiner for Gråndalsvegen". Det har vært avholdt to styremøter i perioden. Det har ellers vært kommunikasjon på e-post om
vegvedlikehold, rydding av brukne trær og buskas langs vegene, glatt vegbane før jul, etablering av løypebrua over Freningbekken, div. arrangement, økonomi m.m.
Styret har formidlet diverse informasjon via e-post til alle med bruksrett til Gråndalsvegen.
2. Årsmøtet 2015
Årsmøtet ble avholdt på Danebu påskeaften. Det var 31personer til stedet, 24 hytter var representert.
Medlemmenes tilbakemeldinger på styrets arbeid er viktig for oss alle.
3. Bommen
Strømbrudd fredag 29. januar. Bommen ble raskt satt åpen av Gunnar Dieserud. Det hender fortsatt at
bom-tastaturet ikke "lystrer". Prøv igjen. Prøv eventuelt også tastaturet på den andre siden før hjelp søkes.
Ved strømbrudd eller andre problem kontaktes Erik Hestnes (41857922 / 22158200), Tron Hovde
(92200132) eller Gunnar Dieserud (95058006). Telefonnumrene står over tastaturet i tastaturboksene.
Dersom ingen av disse nås kan Valdres Installasjon kontaktes.
Nødetatene (politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten) har bomkoden, men de skal ikke kontaktes!
Bomkoden skal av hytteeier kun gis til de som har legalt ærend på eiers egen hytte!
Styret foreslår at vi beholder nåværende bomkoden uendret for kommende år.
4. Vintervedlikeholdet
Hovedvegnettet pluss 2 parkeringsplasser pr. hytte utgjør til sammen 4500 m fellesbrøyting.
Noen endringer i antall meter privat brøyting ble registrert ved den årlige kontrollen i slutten av påska.
Omfanget av privat brøyting har på to år økt med 255 m til 4710 m, dvs. ca. 4 m i gjennomsnitt pr. hytte.
19 hytteeiere er for sist vinter belastet med en ½ time hver for rydding av trær som hindret brøytingen av
private veger. Erik Onstad var bedt om å anslå omfanget av dette arbeidet. Dertil kommer 20 timer ekstra
brøyting i midtuke, dvs. utenom de faste brøyterutinene.
Helga før jul ble det uforutsett glatt på vegnettet vårt. Kassa med grus i "Gråndalsbakken" kom til sin rett.
Den bakken har styret i GV et ansvar for. Andre steder kunne trolig også gruskasser vært til hjelp.
GV har ingen avtale med Erik Onstad om strøing, men han gjør jo det også, forutsatt at strøsand er tilgjengelig. Det er ikke åpent for å kjøpe av grus i helgene så han improviserte litt den aktuelle helga.
I skrivende stund er mange bjørketrær igjen tynget ned av snø og rim. Prøv å frigjøre trærne fra åket.
5. Sommervedlikehold
Frosten satt i vegbanen til juni dette året og sjelden har vegen vært så bra etter vinteren. Dette kan nok dels
tilskrives liten trafikk i teleløsningen. Erik fjernet stein med spett, slegge og hakke, samt planla og avtalte
årets vedlikehold med Rolf Malm den 7.juni.
Etterfylling av slaghull og justering av tverrfallet på vegbanen et par steder ble utført med 2 lass grus den
24/6. I bilen var Rolf og bak var som så ofte før Edvard, Tron, Gunnar og Erik med spader, krafse og rive.
Grusing av vegen ble avtalt til 21.-22. juli, men problem med lastebilen og regnvær gjorde at Rolf, Edvard,
Gunnar, Tron, Henrik og Erik måtte gi seg etter ett lass/3,5 timer den 22.
Den 6-7/8 lyktes vi imidlertid å få ut 4 lass med grus, dårlig vær til tross. I all hovedsak i hjulsporene.
Kravet til finstoff i massene måtte imidlertid reduseres for å få den våte grusen til å gli av planet.
Innsatsen bak bilen disse dagene var det Rolf Richardsen, Øivind Hartmann, Gunnar og Tron som sto for.
Etter at biltrafikk hadde få grusen til å sette seg ble vegen skrapt den 14/9 av Erik Onstad under oppsyn av
Tron. Takk for innsatsen alle sammen.
Takk også til de som på oppfordring tok et tak med å rydde snøknekte trær langs vegene i sommer.
Noen ble også fjernet av Gunnar Nytun i forbindelse med 2 dager med rydding etter vegen i september.
Tillatelse til å rydde langs vegnettet var innhentet fra velvillige grunneiere.

Styret vil i samarbeid med grunneier Marte Kristine Bøe forsøke å få flyttet den planlagte innkjøringen til
Damstølen-feltet til egen bru over elva og bedre skjerming av containerplassen. Hun har også gitt samtykke
til at det plasseres noen steiner langs Gråndalsvegen vis á vis denne plassen slik at man unngår parkering og
rundkjøring om det fine Gråndalsvegen-skiltet.
6. Sommerfesten 2015
Sommerfesten i regi av Gråndalsvegen Vel gikk av stabelen den 8. august. Festen samlet 35 personer med
stort og smått. Gunnar Dieserud stilte også denne gangen fasilitetene på Rupehaugen til disposisjon og
Gråndalsvegens eminente 'husorkester' "Hundadn" m/Gunnar som solist underholdt. Det var både populær
og nostalgisk musikk i mange sjangere og flere danseglade benyttet anledningen. Styret ved Kari og Tron
'trakk i trådene' sammen med vertskapet.
Været var på vår side, men med litt kjølig trekk. Praten gikk lett mellom hyttenaboer - kjente som ukjente mens man nøt medbrakt mat og drikke. Kaffe/te, vafler og pølser ble servert, populært både for små og
store. En stor takk til orkesteret og ikke minst til Kari og Gunnar på Rupehaugen for gjestfriheten !
Ny familiefest i regi av Gråndalsvegen Vel og vertskapet på Rupehaugen er planlagt til den 23. juli 2016.
Merk av datoen i kalenderen allerede nå. Bli bedre kjent med dine hyttenaboer. Orkesteret stiller opp !
7. Løypebru over Freningbekken og Løypelaget
Erik tok ansvaret for å etablere brua som årsmøtet 2015 bevilget penger til da styret ikke lyktes å finne
høvelige helger for en dugnad. Tillatelser ble innhentet fra grunneierne og nærmeste hytteeier (Roy Olstad)
bidro med bomnøkkel, strøm og en dags arbeid. Det sistnevnte gjorde også Eriks bror Eivind.
Største jobben var fundamentering av bærebjelkene på hver side av bekkeløpet. Bjelkene er forankret og
hoveddekket på brua er over flomvannsnivået så brua bør kunne motstå flom.
Det ble en del arbeidsdager og turer til Fagernes for innkjøp og frakt av materiell. Nils Anmarkrud tilpasset
boltelengden på to stolpesko vederlagsfritt og levert de på åsen etter 3 timer. Dessverre ble et kostbart
spesial bor som vi hadde lånt ødelagt. Derved sprakk budsjettet, men brua er på plass. Ta turen rundt
Damtjedn når det passer. Freningbekken kan nå krysses uten problem selv ved lite snø.
Løypelaget har merket seg innsatsen som Gråndalsvegen Vel har gjort med brua over Freningbekken. De
har også registrert at det økonomiske bidraget fra vårt område har økt vesentlig det siste året. Styret vil
bruke dette som argument for bedre regularitet i brøytingen av løypa rundt Damtjednet og for flere traséer.
Det siste spørsmålet er foreløpig ikke tatt opp, men det er ikke glemt. Tida strakk bare ikke til i 2015.
8. Økonomi pr. 31.12.2015
Årets regnskap er som vanlig ført etter kontantprinsippet og viser tilnærmet balanse. Noen har imidlertid til
gode ca. kr 800 og vi mangler et par fakturaer som antas å utgjøre litt over kr 1200. Reelt sett har vi derfor i
regnskapsåret et underskudd på anslagsvis kr 2000.
De ordinære brøyteutgiftene for vinteren 2014/15 ble kr 75 250, ca. kr 10 000 lavere enn året før, til tross for
det arbeidet Erik Onstad hadde med å fjerne snøtunge trær langs hovedvegnettet i november 2014. Styret har
valgt å fakturere med en løpemeterpris for brøyting på kr 8 dette året. Det betyr at brøytebufferen reduseres
med kr 1570. For 2015/16 vil vi da ha inntil kr 137 653 disponibelt for ordinær brøyting.
Av fellesutgiftene på kr 270 pr. hytte utgjør engangsutgiften til løypebrua over Freningbekken kr 158.
Når hytteeierne har betalt årets faktura vil vi ha ca. kr 200 000 til disposisjon for 2016. Vi har med andre
ord inntil kr 62 500 til disposisjon for veg-relatert arbeid og andre nødvendige utgifter.
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9. Planer for 2016
- Fylle slaghull og fjerne stein i vegen straks telen er gått
- Videreføre arbeidet med vedlikehold, oppgradering og noen flere gruskasser til langs hovedvegnettet
- Følge opp saker tilknyttet containerplassen og avkjøring til Damstølen-feltet i samråd med grunneier
- Følge opp saken om forbedring av løypekjøring og løyper til området vårt
- Ta med hytteeiere og andre med langs gjengrodde stier og foreta litt rydding
- Sommerfest i Gråndalsvegen Vel sin regi i slutten av juli
Hytteeierne anmodes om å bidra til vegens standard og reduksjon av kostnader ved å rydde trær,
samt drenere vannansamlinger og tilløp til slaghull gjennom sommersesongen. (Egeninnsats).

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

