
Gråndalsvegen Vel  
 
Referat fra årsmøtet i Gråndalsvegen Vel (GV) påskeaften 26. mars 2016, Danebu 

 

Tilstede: 29 personer hvorav 22 var stemmeberettigede. Det er totalt 66 hytter tilknyttet Gråndalsvegen Vel.  

 

Før møtet fikk Eirik Lindahl ordet og sa noen minneord over vår kjære hytteeier Anne Gudrun Dieserud Heier som 

døde 6. mars. 

 

Erik Hestnes ønsket velkommen og oppfordret alle til å skrive opp navn og eventuelt oppdatere kontaktinfo på lista 

som ble sendt rundt. Bruk av e-post forenkler utsendelse av informasjon til medlemmene vesentlig. 

 

Møteleder: Erik Hestnes 

Referent: Petter Dybvig 

 

1. Innkalling og dagsorden. 

 Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. 

 

2. Referat fra årsmøtet 2015. 

 Referatet ble gjennomgått og godkjent. 

 

3. Årsmelding 2015/2016. 

 Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent.   

Bomkoden vil være 1467 også kommende år.  

 

4. Regnskap for 2015. 

 Regnskapet for 2015 ble gjennomgått og godkjent.  

 

5. Budsjett for 2016. 

 Budsjett 2016 baseres på regnskap 2015. Se punkt 8 i Årsmeldingen 2015/2016 for detaljer vedrørende 

økonomi og og punkt 9 om planer for vedlikehold av Gråndalsvegen. Ubrukte vedlikeholdsmidler fra 

2015 utgjør ca kr 21000,-. Når medlemmene har betalt årets faktura vil vi ha ca. kr 200 000,- til 

disposisjon for 2016. Vi har inntil kr 62 500 til disposisjon for veg-relatert arbeid og andre nødvendige 

utgifter. 

 

6. Valg. 

Erik Hestnes, Kari Bull Killengreen og Tron Hovde var på valg.  

Erik Hestnes ble enstemmig gjenvalgt til leder for 1 år. 

Kari Bull Killengren og Tron Hovde ble enstemmig gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år. 

 

Velforeningens styre 2016/2017 består av: 

 Erik Hestnes (leder) 

 Henrik Meyer Jacobsen (Styremedlem) 

 Kari Bull Killengreen (Styremedlem)  

 Tron Hovde (Styremedlem) 

 Petter Dybvig (Styremedlem) 

 

7. Gråndalsvegen Vel - Orienteringer. 

 Det akutte strømbruddet 29. januar forårsaket utfall av automatsikringer og/eller jordfeilbryter hos 3 

styremedlemmer.  Styret informerte alle hytteeierne i GV om strømbruddet pr. e-post.  Akutte 

strømutfall har også skjedd tidligere.  Styret fulgte opp saken ved å spørre hvilke hytteeiere som fikk 

strømutfall (jfr. e-post av 2. mars).  Vi fikk svar fra 22 som hadde sjekket sine hytter, hvorav 15 hadde 

hatt utfall av automatbrytere, 7 tilknyttet trafoen i indre del og 8 til trafoen i ytre del.   

Dette ble dokumentert skriftlig med kart overfor Valdres Energi (VE).  De var overrasket over 

omfanget/konsekvensene av akuttutfall som følge av kortslutning på høgspentnettet.  VE varsler ikke 

abonnentene om slike utfall.  (De varsler bare strømstans ved planlagt arbeid på nettet.)   

Styret har bedt VE om at det etableres rutine for varsling ved akuttutfall ettersom det primært er de som 

er kritiske i forhold til varme, vann og frysere på hyttene.  De har meddelt at vår dokumentasjon tilsier 



at de må finne en løsning på forholdet som dekker alle abonnenter som får strøm fra Åbjøra.  Styret er 

også anmodet av VE om å følge opp saken, dersom vi ikke hører noe fra dem i uka etter påske. 

 

 Brøytinga fungerer fortsatt veldig bra og Erik Onstad får tilbakemeldinger for god service.  

I vinter har det vært litt spesielt vær og det har vært mye is på vegen.  Dette førte til et større behov for 

grusing av vegnettet enn tidligere. Det er derfor avtalt med Erik at han høsten 2016 oppretter et 

grusdeponi ved nedkjøringen til Jon Letting.  Dette blir godt dekket til slik at grusen ikke blir våt og 

fryser seg steinhard. Som nevnt vil styret også sette ut flere strøkasser som hytteeierne ved behov kan 

hjelpe seg med på spesielt utsatte steder langs hovedvegnettet.  

Styret anbefaler også at hytteeiere plasserer gruskasser på vanskelige punkt på private veger.  

Grusing som skal faktureres GV (hovedvegnett og private veger) skal bestilles av styret!   

Strøkassene på hovedvegnettet skal kun benyttes i områdene der de er satt ut.  Kassene skal ikke 

tømmes for bruk på privat vei! 

Hvilke veger som er private er angitt med rød farge på kartet over Gråndalsvegen som du finner 

her:  http://www.graandalsvegen.info/Kart%20Graandalen%20m%20soner%202010.pdf 

  

Erik Onstad bør kontaktes på telefon eller SMS hvis behov for ekstrabrøyting midt i uka og hvis du 

ønsker å forsikre deg om at brøyting blir utført inn til din hytte når du skal på hytta. 

o Mobil: 99446844 

 

 Den enkelte oppfordres til å drive aktivt vedlikehold langs Gråndalsvegen. Lag små grøfter hvis det 

oppstår vanndammer i veien, fjern trær og kvister som henger ut i veien. 

 

 Det vil nok en gang bli arrangert en sommerfest for hele familien hos Gunnar Dieserud.  

Dato:  Lørdag 23. juli 2016.  Egen invitasjon vil bli sendt ut fra styret. 

Dagen etter:  Søndag 24. juli 2016 inviterer Erik Hestnes hyttefolket med på tur på «glemte stier». 

Nærmere info om dette kommer også. 

 

8. Aurdalsåsen , løypelaget og løypenettet 

 Løypenettet vårt er svært viktig for oss som har hytte på Aurdalsåsen. Løypelaget sliter med å få alle 

hytteeiere til å betale et bidrag til løypelaget. Hytteeiere i Gråndalsvegen oppfordres til å betale inn et 

beløp så tidlig som mulig på året. Foreslått beløp fra kommunen er kr 1000 per hytte, men du 

bestemmer selv hvor mye du vil gi. 

 

 Flere av medlemmene ønsket at det ble kjørt opp flere løyper med scooter og sporsetter i vårt område. 

Kviting-runden, Binhovdsvegen – Gråndalen ble nevnt som ønskede løypetraseer i tillegg til løypa mot 

Raneisettjednet/tidligløypa som nå har forsvunnet.  

Løypelaget har nå 3 løypemaskiner. De kan brøyte bredere og «finere» løyper, men de begrenses av at 

de blant annet må ha minst 30 cm snø og at det en del steder blir brøytet på fjellveier, så det er umulig å 

kjøre opp løyper der. I tillegg kjører de ikke på islagte vann av sikkerhetsårsaker. 

 

9. Eventuelt 

 Det ble tatt opp at enkelte kjører uforsvarlig fort på Gråndalsvegen. Det oppfordres derfor til alle å kjøre 

forsiktig og vise hensyn. Barn leker/aker ofte i bakker som går ut i veien, og det er ofte skigåere og 

fotgjengere i veien. Vis også hensyn ved stopp og start ved bommen. 

 «Historien om Gråndalsvegen». Tron Hovde har startet innsamling av informasjon til historien om 

veien vår under denne linken: http://www.graandalsvegen.info/Historie.htm Hvis noen har gamle bilder 

eller gode historier som kan deles, så send de til tron.hovde@online.no så redigerer han og legger det ut 

på vår hjemmeside. 

 

 

 

Ytterligere forelå ikke til behandling. 

 

                                                                                                                                              Styret 
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