Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2017/2018
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
våre arrangement, vegvedlikehold, Valdres Energi (VE), formidling av ekstern info m.m.
Styret har videreformidlet informasjon fra hytteforeningen (AHF), Løypelaget og enkelte andre via e-post til
alle med bruksrett til Gråndalsvegen. Styret gjør en skjønnsmessig vurdering av hva som anses relevant.
2. Årsmøtet 2017
Årsmøtet ble avholdt på Danebu påskeaften. Det var 31 personer til stedet, 23 hytter var representert.
Det er 66 hytter i vellets område. 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.
Det har vært noen strømbrudd i arbeidsåret. Erik har vært tilstede og åpnet bommen 26.06 og 26.12.
Sistnevnte strømstans informert VE om dagen etter. Førstnevnte ble det overhode ikke sendt info om.
Ved strømbrudd eller andre problem kontaktes Erik Hestnes (41857922 / 22158200), Tron Hovde
(92200132) eller Gunnar Dieserud (95058006). De åpner eller veileder om nødåpning dersom ingen er
tilstede. Telefonnumrene står over tastaturet i tastaturboksene. Bare i nødsfall kontaktes Valdres Installasjon.
Nødetatene (politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten) skal ikke kontaktes om bomkode!
Bomkode i 2018, uendret. Koden 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
ble ikke etterjustert i 2017. Kong-Vinter slo til 1. påskedag, så det var ikke mulig å få en oversikt denne påska.
Gruskassene som er utplassert langs hovedvegnettet er der for at hytteeierne skal ha tilgang til grusen når det
er glatt på vegen i kassenes nærområde. Hytteeierne må holde kassene fri for snø så de er tilgjengelige.
Små spader ligger i de 4 kassene etter vegen fra Damtjednosen til Øvre Gråndalen. Store spader er plassert ved
de to øvrige kassene. Allerede på førjulsvinteren var det behov for grus på vegene denne sesongen. Erik Onstad
strør etter hovedvegene når det anses for å være et generelt behov.
5. Sommervedlikehold 2017
Vegbanen så ikke bra ut i teleløsningen denne våren, men da det tørket opp var hullene små, men mange.
Etterfylling av slaghull ble utført den 23.06. Det gikk med 2 lass grus. Rolf M var som vanlig lasskjører og hadde hjelpemann på planet. Gunnar og Erik med spade, krafse og rive, bistod. De grøftet også litt.
Noen stein i vegbanen ble fjernet og plan for grusing ble utarbeidet av Erik den 20.07. Dagen etter ble 4 lass
lagt i hjulspor på de utvalgte strekningene. Bak bilen var Gunnar, Tron, Petter og Erik som sørget for å jevne
ut hauger der kryssende ledninger og stolpeforankringer krevde stopp for senking/heving av lasteplanet.
Gruslegging på strekningen indre bru - oppkjøring til Gråndalen, ble utført av Erik Onstad noe seinere. Lav
ledning gjør det vanskelig å legge grus med lastebil på den strekningen. 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. Også denne sommeren har Tron utført jobben.
Skiltet er imidlertid ikke hengt opp igjen fordi «stolpen» er råtten og må skiftes.
6. Sommerfesten 2017
Sommerfesten i regi av Gråndalsvegen Vel ble arrangert for 4dje gang den 22. juli. Ca. 30 voksne og noen
barn storkoste seg på tunet og terrassen hos Kari og Gunnar på Rupehaugen. Denne gangen startet festen
kl. 1330 fordi vårt 'husorkester' "Hundadn" m/Gunnar som solist hadde annet oppdrag på kvelden.
De truende skyene forsvant, sola varmet og temperatur var behagelig. Deltakerne ble ønsket velkommen
til populær og nostalgisk musikk. Flere var her for første gang. Alle syntes det var hyggelig å treffe hyttenaboer i et uformelt miljø. Da innholdet i nistekurvene var fortært ble det servert kaffe og vafler. Noen
danseglade benyttet anledningen. Styret ved Tron og Erik 'trakk i trådene' sammen med vertskapet. Mange

takk til de dyktige musikerne og nok en gang en stor takk til Kari og Gunnar på Rupehaugen for gjestfriheten!
Til slutt - Takk for et hyggelig samvær alle sammen!
7. På "gjengrodde stier"
Dagen etter sommerfesten ble det tur som året før. Fra krysset Gråndalsvegen/Kvitingvegen vandret 15
stykker med Erik i spissen korteste rute etter veg og sti til østenden av Kvitingen. Derfra på sti til Kvitingbu.
På gjengrodde sti(er) tok vi oss videre til Elisabeth Kværne si hytte ved Kvitingen. Deretter til Kvitingstølen der vi fant noen planker å sitte på i solsteika mens vi nøt medbrakt mat og drikke.
Fra Kvitingstølen tok vi stien over høgdedraget tilbake mot vegen til Kvitingbu, krysset denne og var etter
kort tid tilbake ved østenden av Kvitingen. Herfra fortsatte de fleste på stien mot Binnhøvd, forbi et «nytt»
hogstfeltet. Der stien møtte den gamle skiløypetraseen mot Raneiset, valgte noe å bryte av å ta korteste vegen
mot Veslevollen og Gråndalen. Hovedfølget fortsatte mot Binnhøvd der det på nytt ble litt avskalling. De
som hadde Gråndalen som mål tok stien dit sammen med de som skulle videre mot Skappelkrysset.
En hyggelig tur med mange muligheter for å korte inn på lengden av returen heim. Det ble satt pris på.
8. ValdresEnergi Nett
SMS-varsling av strømutfall er tydeligvis fortsatt i innkjøringsfasen ettersom noen utfall ikke varsles og andre
varsles dagen etter. Varsling av alle utfall bør naturligvis skje samme dag. Styret vil følge opp saken.
Er det hytteeiere som ikke mottar varsler bør de kontakte ValdresEnergi Nett.
9. Hjertestarter
Det er tidligere gjort oppmerksom på at Kari og Gunnar Dieserud som bor fast på hytta i Gråndalsvegen, har
en hjertestarter tilgjengelig for oss alle. Heng opp info om dette på hytta. Ta utskrift fra vår heimeside!
10. Løypelaget
Løypelaget kjører nå 'vår løype' rundt Damtjednet jevnlig og det er gledelig, men det var den siste løypa som
ble åpnet før jul. Øker bidraget fra hytteeierne til Løypelaget så kan vi anmode om enda bedre service.
Scooterkjøring av tidligere løype fra Myretjedn mot Raneisettjedn og fra Gråndalen mot Binnhøvdvegen, er
målet. Tidligløypa har nå to spor etter at Gerda Grøndahl (Binnhøvd) og Erik tok dette opp med Løypelaget.
11. Økonomi pr. 31.12.2017
Årets regnskap er som vanlig ført etter kontantprinsippet og viser igjen et overskudd. Det skyldes i all hovedsak at høsten var så våt at vi ikke fikk ut de to siste lass med grus som var planlagt. En faktura fra forrige år
er betalt, mens AHFs anmodning om kontingent for 2017 ikke nådde styret før vi etterlyste den nå i januar.
Deres kasserer hadde brukt feil e-post adresse.
Utgiftene til vintervedlikehold 2016/17 ble nær kr 92 000, inklusiv grusing og utgifter til ekstra strøkasse.
Styret har valgt å fakturere med en løpemeterpris for brøyting på kr 10 dette året. Det betyr at brøytebufferen
øker med kr 268. For 2017/18 vil vi da ha ca. kr 150 500 disponibelt for vintervedlikehold.
Fellesutgiftene pr. hytte i 2016 ble litt over kr 75.
Når hytteeierne har betalt årets faktura vil vi ha ca. kr 208 000 til disposisjon for 2018. Vi har med andre
ord inntil kr 57 500 til disposisjon for veg-relatert arbeid og andre nødvendige utgifter.
*
*
*
12. Planer for 2018
- 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. Gråndalsvegen skiltet bør også opp.
- Ta tak i saken tilknyttet containerplassen og avkjøring til Damstølen-feltet
- Forberedende arbeid mht. tidligere omtalte løypetraséer
- Foreta litt rydding etter sti-nettet når vi er på tur.
- Ny familiefest i regi av Gråndalsvegen Vel og vertskapet på Rupehaugen er planlagt til 28. juli d.å.
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).

