
Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2018/2019 
 

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 bl.a. "Vedtekter for Gråndalsvegen Vel", oppdaterte rutiner for "Vintervedlikehold Grån- 

     dalsvegen", seinere års saksdokument og annen nyttig informasjon.   

     Det er avholdt to styremøter i perioden.  Det har ellers vært kommunikasjon på e-post om sommerfesten, 

     vegvedlikehold, avkjøringen til Damstølen hyttefelt og andre aktuelle saker.    

     Styret har videreformidlet info fra hytteforeningen (AHF), Løypelaget, om stølsvandringene 2018 m.m. til  

     alle med bruksrett til Gråndalsvegen.  Styret gjør en skjønnsmessig vurdering av hva som anses relevant. 

      

2.  Årsmøtet 2018 

     Årsmøtet ble avholdt på Danebu påskeaften.  Det var 32 personer til stede, 23 hytter var representert. 

     Det er plass til flere.  Det er 66 hytter i vellets område.  Takk for alle tilbakemeldinger på styrets arbeid.   

 

3.  Bommen 

     Det var 2 strømbrudd i vinterferien og ett utfall i september.  Ingen varsling fra Valdres Energi i etterkant.   

     Luka på bomskapet skal alltid være lukket.  Er luka åpen så er det en feil som må rapporteres!   

     Det hender også 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).   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! 

     Ny bomkode: xxxx   Koden skal av hytteeier kun gis til de som har legalt ærend på eiers egen hytte!  

 

4.  Vintervedlikeholdet 

     Hovedvegnettet utgjør ca. 4500 m fellesbrøyting.  Lengde private veger og plasser 4845 m.  Privat brøyting  

     sist vinter ble i all hovedsak sjekket 3. påskedag.  Vesentlige endringer et par steder, ellers mindre justeringer.   

     Det er opp til hytteeierne å fjerne snøen på gruskassene så de er tilgjengelige den dagen du har behov for grus.   

     Små spader ligger oppi de 4 kassene etter hovedvegen fra Damtjednosen til Øvre Gråndalen.  Store spader er  

     plassert ved de to øvrige kassene. Grusen i kassene og i brøyter/Erik O. sitt depot, skal ikke brukes på private 

     veger.  Normalt godt vinterføre sist vinter.  Erik O. strør etter vegnettet når det anses for å være et behov.  

     De oppdaterte rutiner for "Vintervedlikehold Gråndalsvegen" har styret utarbeidet i samråd med Erik O.  Merk  

     ditt brøyteareal og gjør ev. avtaler.  Trange veger/plasser med hjulspor, stein og/eller grasmark er problem.  

 

5.  Sommervedlikehold 2018 

     Tidlig påske og sein, men varm vår, ga rask tørke og lite hull.  Den 25. juni ble ca. ¼ lass med grov masse lagt  

     ut i Skappelkrysset og ¾ lass 0-8 mm fylt i hull.  Det var tilstrekkelig for nødvendig vedlikehold denne våren.  

     Rolf M. var som vanlig lasskjører.  Bak bilen var Tron, Gunnar, Erik og Eivind Hestnes med spader, krafse og  

     rive. Rolf m/graver og Erik m/krafse og "pelikan", ferdigstilte også grøfta ned mot Skappelkrysset samme dag. 

     Grensemerker langs hoved- og sideveg i dette området ble for øvrig sjekket av Gunnar og Erik den 22. mai. 

     I samråd med grunneier er det nå plassert stabbestein vis-á-vis konteinerplassen.  Rolf M. gjorde jobben.  

     Årlig løfter frosten opp stein i vegbanen.  Noen slike ble fjernet i pinsa.  Videre er stolpen som markerer  

     stabbesteinen ved avkjøringen fra Danebuvegen erstattet med ny.  Den ble knekt for andre gang denne våren.  

 

6.  Sommerfesten 2018 

     Sommerfesten ble arrangert den 28. juli, for 5te gang hos Kari og Gunnar på Rupehaugen.  Etter 11 uker med  

     tørt og varmt vær var det meldt lett regn og torden.  Kl. 13 var de fleste kommet, 31 i alt, herav 4 musikere.  

     Da kom også de første dråpene så orkesteret «vårt», «Hundadn», trakk inn i «Jodlebu».  Vekslende regn og sol  

     gjorde at vi andre samlet oss på terrassen, under tak og noen paraplyer.  Der gikk praten lett mellom blide  

     hyttenaboer og da medbrakt mat var fortært ble det servert kaffe og vafler.  Med døra til «Jodlebu» på vidt gap 

     hørte vi også musikken bra, og mange var innom der for å nyte musikken bedre.  Noen tok også en svingom.  

     Styret ved Kari, Tron og Erik 'trakk i trådene' sammen med vertskapet.  Nok en gang en stor takk til vertskapet 

     for gjestfriheten og til de dyktige musikerne.  Til slutt - Takk for et hyggelig samvær alle sammen!    

http://www.graandalsvegen.info/


7.  Damstølen hyttefeltet 

     Grunneier i området ved Damtjednosen, Marte-Kristine Bøe, har inngått avtale med utbygger av Damstølen  

     hyttefelt om at atkomst kan legges over eiendom 91/6.  I hht. vedtak i Planutvalget NAK den 29.06.2006 skal  

     avkjøringen være der konteinerplassen ble tilrettelagt i 2009.   

     Styret håper nå at avkjøringen kan anlegges umiddelbart etter brua, dvs. før konteinerplassen.  Dette området  

     vil gi et oversiktlig vegkryss og løsningen vil ivareta både naturen oppover langs Gråndalsvegen og gi best  

     sikkerhet for alle som kommer i god fart på ski og kjelke nedover bakken mot brua.  

     Grunneier ønsker også den løsningen som best ivaretar naturen og sikkerheten.  

     Ettersom brua eies i fellesskap av alle hytte-, tomte- og grunneiere i Gråndalsvegen, og vegvedlikeholdet  

     kostes av hytteeierne, så må utbygger ha en avtale som omhandler bruksrett til brua, samt andel av vegved- 

     likehold.  Dette bør på plass når spørsmålet om avkjøring er avklart og før opparbeiding av tomtene starter. 

     Styret har tatt dette skriftlig opp med utbygger og kommune, men foreløpig er det ingen avklaring. 

      

8.  Varselskilt m.m. 

     Styret vil etablere et permanent varselskilt - «BOM» - for biler som kommer innenfra.  Fortrinnsvis på felles 

     stolpe med skiltet «Barn leker» (Tyridal).   

     Det store Gråndalsvegen-skiltet – skal det henges opp igjen?  Årsmøtet avgjør.  Ny stolpe må i så fall på plass. 

      

9.  ValdresEnergi Nett (VEN) 

     VENs rutiner for varsling av strømutfall er tilsynelatende bra, men de innrømmer at oppfølgingen kan svikte. 

     Styret har i møte og ved brev anmodet om bedre varsling.  Akuttutfall som slår ut sikringer og jordfeilbrytere  

     i den kalde årstiden, er kritisk i forhold til vannrør, mens kjøleskap og frysebokser er sårbare hele året.   

      

10.  Løypelaget 

     Løypelaget kjører nå 'vår løype' rundt Damtjednet jevnlig og det er gledelig, men den kom litt seint i år også.  

     I år har alle hytteeiere fått anmodning om bidrag via Valdresmagasinet i februar.  Løypelaget har dessverre  

     ingen rutine for å anmode andre brukere av løypenettet om bidrag.  Kontoen til Aurdal og Kruk Løypelag er:  

     2320.17.63460.  Husk å angi: Gråndalsvegen, ved betaling.  Info om kjørte løyper, se:  www.loypelaget.no.  

 

11.  Økonomi pr. 31.12.2018 

     Årets regnskap er som vanlig ført etter kontantprinsippet og viser overskudd til tross for den snørike vinteren.  

     Årsaken er gunstige værforhold vår og sommer som minimaliserte behovet for sommervedlikehold.  Fellesut- 

     giftene ble imidlertid litt høgere enn vanlig pga. Hytteforeningens seine fakturering av kontingenten for 2017. 

     Utgiftene til vintervedlikehold 2017/18 ble kr 116 025.   

     Styret har valgt å fakturere med en løpemeterpris for brøyting på kr 11 dette året.  Det betyr at brøytebufferen 

     reduseres med kr 13 230.  Medregnet brøytebuffer vil vi likevel ha ca. kr 148 000 disponibelt for vinterved- 

     likehold for 2018/19.  Fellesutgiftene pr. hytte i 2017/18 ble i overkant av kr 170.   

     Sommervedlikeholdet ble begrenset og utgiftene lave dette året.  Sein påske i 2019 kan medføre høg trafikk- 

     belastning i teleløsningen til våren.  Styret har derfor økt faktureringsgrunnlaget på denne posten med ca.  

     kr 9 000.  Når hytteeierne har betalt årets faktura vil vi totalt ha ca. kr 206 000 til disposisjon for 2019.  

     Utenom brøytebufferen har vi da ca. kr 58 000 til disposisjon for vegrelatert arbeid og andre utgifter. 

    *      *               * 

12.  Planer for 2019 

     -  Fjerne stein og fylle slaghull etter vegen straks den har tørket opp, og skifte ut knust rørstuss. 

     -  Utføre vedlikehold og oppgradering av vegen i hht. behov.  Sette opp skilt i hht. pkt. 8. 

     -  Følge opp saken om avkjøring til Damstølen hyttefelt, herunder avtale om bruksrett og vedlikehold  

     -  Bedre varslingsrutiner ved strømutfall fra ValdresEnergi Nett.  

     -  Hyttefolket fjerner kvist og små busker langs vegnettet og stier når de er på tur.   

     -  På vent:  Forberedende arbeid mht. nye løypetraséer 

     -  Ny familiefest i regi av Gråndalsvegen Vel og vertskapet på Rupehaugen er planlagt til lørdag 6. juli. 

        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). 

http://www.loypelaget.no/

