Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2016/2017
1. Styret har bestått av:
Erik Hestnes (formann), Tron Hovde (sekretær), Henrik Meyer Jacobsen (kasserer), Kari Bull Killengreen
og Petter Dybvig. Tron holder adresselister og 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, plassering og bruk av strøkassene, brøyterutiner, formidling av ekstern info, kommunikasjon med Valdres Energi, div. arrangement m.m.
Styret har også formidlet diverse informasjon via e-post til alle med bruksrett til Gråndalsvegen.
2. Årsmøtet 2016
Årsmøtet ble avholdt på Danebu påskeaften. Det var 29 personer til stedet, 22 hytter var representert.
Medlemmenes tilbakemeldinger på styrets arbeid er viktig for oss alle.
3. Bommen
Det hender at bomtastaturet ikke "lystrer". Prøv igjen. Prøv 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.
I nødsfall kan Valdres Installasjon kontaktes.
Nødetatene (politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten) skal ikke kontaktes om bomkode!
Bomkoden skal av hytteeier kun gis til de som har legalt ærend på eiers egen hytte!
4. Vintervedlikeholdet
Hovedvegnettet utgjør til sammen 4500 m fellesbrøyting. Privatbrøytingen utgjør 4740 m. Privat brøyting
er etterjustert noen få steder i 2016.
Det er nå utplassert 5 gruskasser langs hovedvegnettet som hytteeierne skal benytte når det er glatt på vegen i
kassenes nærområder. Den siste kom på plass i februar d.å. på sidevegen fra Skappelkrysset mot Røise.
Allerede i månedskiftet oktober/november ble det behov for grus fra kassene, og flere ganger etter den tid.
Erik Onstad har grusspreder tilgjengelig og strør etter Gråndalsvegen når det antas å være behov for det.
5. Sommervedlikehold 2016
Vegbanen så ikke bra ut i teleløsningen denne våren, men da det tørket opp var hullene små, men mange.
Henrik og Erik utførte noe arbeid med drenering og fylling av hull i mai-juni. Andre kan også ha bidratt.
Etterfylling av slaghull ble først utført den 25.07. Det gikk med 2 lass grus. Rolf M var som vanlig lasskjører, på planet var Edvard og Rolf R, bak bilen Gunnar, Tron, Henrik og Erik med spader, krafse og rive.
Plan for grusing av vegen og tilrettelegging av grusplatå for plassering av gruskassene ble utarbeidet av Erik
31.08-01.09 og utført den 05.-06.09. Totalt 5 lass/58 tonn grus ble lagt ut. Rolf M hadde på anmodning fra
Erik laget en splitter slik at grusen primært gled ut i hjulsporene. Den fungerte bra. Åge Midtsveen, Gunnar
og Tron fulgte med og flyttet grus der det ble noen hauger når planet må opp og ned på steder der det er
kryssende ledninger og wirer for forankring av stolper. Etter at biltrafikk hadde få grusen til å sette seg ble
vegen jevnet med skrape av Erik Onstad. Takk for innsatsen alle sammen.
Vegskiltet vårt ved Damtjednosen krever årlig vedlikehold. Tron utførte jobben denne sommeren.
6. Sommerfesten 2016
Sommerfesten i regi av Gråndalsvegen Vel ble arrangert for 3dje gang den 23. juli. 40 voksne og noen barn
koste seg hos Kari og Gunnar på Rupehaugen. Værgudene var velvillige og temperaturen behagelig der vi
koste oss til populær og nostalgisk musikk ved vårt eminente 'husorkester' "Hundadn" m/Gunnar som solist.
Denne gangen startet festen kl. 14 fordi det kunne være et høvelig tidspunkt å åpne en medbrakt matkurv på.
Flere hytteeiere deltok for første gang og praten gikk som vanlig lett mellom hyttenaboer. Kaffe/te, vafler
og pølser ble servert til alle, populært både for små og store. Noen danseglade benyttet også anledningen.
Styret ved Kari og Tron 'trakk i trådene' sammen med vertskapet. Takk for et hyggelig lag, og en stor takk
til orkesteret og ikke minst til Kari og Gunnar på Rupehaugen for gjestfriheten!

7. På "gjengrodde stier"
Dagen etter sommerfesten la 10-12 hytteboere med Erik i spissen ut på tur fra Skappelkrysset via Gråndalen til Binnhøvd, derfra opp mot Binnhøvdknatten og til Engistølen, heim på stier til/via Gråndalen.
Det gikk "troll i ord" - en av stiene vi skulle gå var så gjengrodd at vi ikke fant den, med den følge at turen
ble noe mer strevsom enn planlagt. Det er et klart behov for sti-rydding i den delen av åsen som må anses
for å være vårt nærområde. En hyggelig tur som ble avsluttet i solveggen hos Kari og Odd Killengreen.
8. Valdres Energi
Varsling av akutte strømutfall ble et tema på årsmøtet 2016. (Ref. pkt. 7 i det vedlagte referatet). Styret
etterlyste orientering om framdrift/status i saken hos Valdres Energi seinest i februar d.å.. Vi fikk da opplyst
at et system for SMS-varsling av alle typer strømutfall nå var anskaffet og at de er i innkjøringsfasen av
systemet. Gråndalsvegen Vel ble bedt om å informere våre hytteeiere om at VE ønsker å varsle alle abonnenter om utfall på SMS. Styret minner herved hytteeierne om at vi i e-post av 3. mars d.å. har fortalt hva
hytteeierne trenger å gjøre for å komme med i VE sitt nye varslingsopplegg.
9. Hjertestarter
Som tidligere meddelt har Kari og Gunnar Dieserud som bor fast på hytta i Gråndalsvegen, en hjertestarter
tilgjengelig for oss alle. Dersom et akutt behov skulle inntreffe anbefaler de at man: Først ringer 113.
Ring deretter 95058006 - Dersom Kari/Gunnar er heime bistår de inntil fagpersonell fra 113 kommer fram.
Ellers kjenner sikkert alle til at straks man har ringt må man: Sikre frie luftveien og start hjertekompresjon
med vekselvis 30 kompresjoner etterfulgt av 2 innblåsinger.
Styret i Gråndalsvegen Vel setter stor pris på omtanken som Kari og Gunnar viser for oss alle.
10. Løypelaget
Løypelaget har merket seg Gråndalsvegen Vel sin innsats med brua over Freningbekken og økt bidrag til
løypekjøring de to siste åra. Det gledelige er at Løypelaget nå kjører 'vår løype' rundt Damtjedn jevnlig.
Styret oppfordrer alle som bruker løypenettet til å bidra økonomisk til driften av Løypelaget.
Revitalisering av eldre løypetrasé nordover og preparering av trasé fra Øvre Gråndalen er våre neste mål.
11. Økonomi pr. 31.12.2016
Årets regnskap er som vanlig ført etter kontantprinsippet og viser tilnærmet balanse. Vi mangler et par
fakturaer for 2016 som antas å utgjøre ca. kr 2400. Reelt sett har vi derfor i regnskapsåret et overskudd på
anslagsvis kr 7500.
Vintervedlikeholdet 2015/16 kom på ca. kr 88 750, dertil kommer utgiftene til strøkassene som ble innkjøpt
sist sommer. Styret har valgt å fakturere med en løpemeterpris for brøyting på kr 9 dette året. Det betyr at
brøytebufferen reduseres med kr 5490. For 2016/17 vil vi da ha inntil kr 141 000 disponibelt for vintervedlikehold. Fellesutgiftene pr. hytte i 2016 ble i overkant av kr 145.
Når hytteeierne har betalt årets faktura vil vi ha ca. kr 196 000 til disposisjon for 2017. Vi har med andre
ord inntil kr 55 000 til disposisjon for veg-relatert arbeid og andre nødvendige utgifter.
*
*
*
12. Planer for 2017
- Som vanlig - fylle slaghull og fjerne stein straks vegen har tørket opp etter at telen har gått
- Videreføre arbeidet med vedlikehold og oppgradering av vegen, samt bedre dreneringen noen steder
- Følge opp saker tilknyttet containerplassen og avkjøring til Damstølen-feltet
- Forberedende arbeid mht. nye løypetraséer
- Ta med hytteeiere og andre langs gjengrodde stier. Foreta litt rydding etter sti-nettet når man er på tur.
- Ny familiefest i regi av Gråndalsvegen Vel og vertskapet på Rupehaugen er planlagt til den 22.07.2017.
Merk av datoen i kalenderen allerede nå! Bli bedre kjent med dine hyttenaboer! Orkesteret stiller opp!
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).

