Årsmøtet 2020 - Innkomne eposter etter dato:

Vedlegg 1

24.03 Hei Erik,
Dette både ser og høres fornuftig ut. Jeg har intet å bemerke til innkalling og årsmøtepapirer og slutter
med til alle forslag til vedtak.
Alt håp for påsken er kanskje ikke ute?
Vennlig hilsen Svein Svarstad
24.03 Hei Erik, bekrefter herved å ha mottatt innkallingen til Årsmøte 200 fo GV.
Mvh. Anne og Ole Apold
24.03 Hei,
Jeg godkjenner årsmøteinnkallingen med alle vedlegg. Håper alt står bra til og ønsker god påske, på
gjensyn neste år.
Hilsen Kirsti Bull Flesland
24.03 Hei! Alt ok for meg.
Mvh. Eirik Lindahl
24.03 Hei Erik,
bekrefter med dette godkjennelse av innkallingen, årsmøtedokumentene og valg, ref. mail per i dag.
Henrik Meyer Jacobsen
25.03 Hei Erik,
Godkjenner innkallelse, årsmøtedokumenter og støtter styrets forslag på gjenvalg ☺
Ha en fortsatt fin dag
Mvh. Sverre Johannessen
25.03 Hei,
Synd at påsken ble avlyst i år. Vi får komme styrket tilbake neste år!
Jeg godkjenner årets innkalling og årsmøtedokumentene.
Jeg bifaller styrets forslag til valg, og applauderer styrets arbeid. Flott at vi har et så godt styre!
God påske til dere alle!
Hilsen Jon Letting
27.03 Vi bekrefter godkjennelse av innkallingen, årsmøtedokumentene og valg.
Og takker samtidig styret for solid arbeid!
Vennlig hilsen Øivind Hartman & Anne M Pedersen
27.03 Hei, godkjenner så absolutt alt lagt fram!
Vennlig hilsen Gunnar Dieserud
28.03 Hallo Erik og dere andre i styret Graandalsvegens Vel !
I foreliggende situasjon godkjennes Innkalling med saksliste.
Til årsmeldingen pkt.13. Litt upresist fremlagt. Det bør fremgå at det er en vedtatt reguleringsplanen
som angir adkomsten til det nye feltet.
Med vennlig hilsen Helge Jodalen
03.04 Jeg bekrefter å ha mottatt innkallingen til årsmøtet og har ingen innvendinger mot at det avholdes
elektronisk. Jeg støtter også de valg som er blitt gjort. God påske.
Mvh. Fredrik Meyer
06.04 Hei Erik.
Jeg godkjenner innkallingen til årsmøte 2020. God Påske!
Med vennlig hilsen Tore Georg Braathen

06.04 Hei, Jeg godkjenner innkallingen, årsmøtedokumentene og valg.
På årsmøtet i 2019 spurte jeg hva "faste avtaler om brøyting" går ut på. Jeg kan ikke se at dette er
besvart. Jeg har en lengre kommentar til årsmeldingens pkt 13 Damstølenfeltet, som jeg forventer blir
videreformidlet, se vedlegg.
Mvh. Per Tyridal
Se vedlegg 2 til årsmøtereferatet. Sendt alle hytteeiere den 10.04.
08.04 Jeg godkjenner innkalling,møtereferat, og valg for årsmøte 2020. Takk for påminnelse. God påske videre.
Mvh. Ellen Matheson Hallan
08.04 Hei
Innkalling og referat ser bra ut, og vi støtter det gode arbeidet styret gjør. God påske
Mvh. Stian Briseid og Kristine Strand
08.04 Hei og god påske!
Vi bekrefter herved godkjennelse av innkallingen, årsmøtedokumentene og valg. Vi har ellers ingen
spørsmål eller bemerkninger til dokumentene.
Med vennlig hilsen Nina Dahl og Bjørn Olav Antoniusen
08.04 Kjellberg / Jakobsen har ingen innvendinger eller kommentarer til møteinnkalling med vedlegg
Mvh. Arnt Jakobsen
08.04 Hei Erik og Tron,
Bekrefter godkjennelse av innkallingen, årsmøtedokumentene og valg fra oss.
Med ønske om en god påske og god helse.
Med vennlig hilsen Kjetil W. Presterud
08.04 Hei Erik,
Vi er ute i siste liten, men har noen spørsmål angående KOMPENSASJON FOR BRU-/VEGSLITASJE
1. Teleløsningen kan vel ikke være opp til hver enkelt å bestemme når er. Burde den være
datofestet eller er det styret som skal bestemme år for år?
2. Spesifikasjon av hva som menes med tungtrafikk er vi ikke helt sikre på er helt klar. Hva menes
med lastebil, det kan være alt fra «ordentlig» stor lastebil til liten lastebil med f eks noen nye
vinduer. Går den siste inn der? Og lastebil med henger sliter jo dobbelt på veien ift én vanlig
lastebil. Ingen differensiering??
3. Og så lurer vi på Pris pr lass/transport.
Ett lastebillass inn til f eks våre hytter i Sone E, vil det koste kr 550 som det står under Sone E,
eller vil det koste kr 100 Bru1 og kr 500 Bru2 og Sone E kr 550 = totalt kr 1150,-???
Hvis det siste, synes vi dette er helt urimelig.
Dette vil være en ordning som er helt avhengig av ærlighet fra vår side som hytteeiere, og at ingen tar
sjansen på å kjøre inn uten å bli oppdaget.
Vi risikerer at det vil oppstå uro og uenigheter ved at noen får lyst til å opptre som sheriff og «melde» ifra
om hva de har observert av transport. Vi vet ikke om dere har tenkt på dette?
Hører gjerne fra deg om dette snarest.
PS. Den steinen på venstre side rett før bommen når man kommer fra oset er veldig i veien for å komme
inntil kodepanelet. Har dere noen plan om å fjerne den????
MVh Lilian Crawfurd Dieserud og Hege Julton
Se vedlegg 3 til årsmøtereferatet. Styrets svar sendt alle hytteeiere den 10.04
08.04 Bekrefter og godkjenner innkallingen til årsmøtet 2020.
Mvh. Trine Andersen
08.04 Innkalling til årsmøte godkjent.
Rune Halvorsen

08.04 Hei!
Takk for et godt arbeid med underlaget for årets generalforsamling og jobben dere forøvrig gjør for
området vårt! Dette er vi veldig takknemlige for!
Vi er inne i vår første sesong i Gråndalsvegen 34, vi føler oss allerede veldig velkomne i området og
gleder oss til å ta hytta i bruk igjen utover våren!
Gråndalsvegen 34 godkjenner med dette innkallingen, årsmøtedokumentene og valg i Gråndalsvegen
Vel. Ha en fortsatt fin påske videre!
Med vennlig hilsen, Maria og Andreas Hagen
09.04 Hei Erik og Tron,
Takk for innsatsen deres i Gråndalsvegen Vel.
Med tanke på punkt 1 og punkt 2 i eposten fra Tron sendt 24MAR2020:
1. Ingen spørsmål eller merknader
2. Bekrefter godkjennelse av vedlagte dokumenter.
Med vennlig hilsen og ønske om God Påske,
Tor og Elise Elholm
09.04 Godkjenner med dette innkallingen til årsmøte 2020 og de fremlagte dokumentene jeg har fått tilsendt
Mvh. Tod Faye-Schjøll
10.04 Jeg bekrefter herved godkjenning av innkalling, årsmøtedokumenter og valg. God Påske.
Vennlig hilsen Arne H. Erlandsen
10.04 Hei,
Vi godkjenner innkalling, årsmøtedokumentene og valget av styret uten bemerkninger.
Fortsatt god påske til styret.
MVH Ulf og Mona Baklid
10.04 Hei Erik
Min lille merknad til årsmeldingen av 28.3.20 bør vel også gjengis på årsmøtet?
Mvh. Helge Jodalen - som ønsker alle en god påske!
10.04 Hei Helge,
Per Tyridal har i sine kommentarer 2 steder vist til den gjeldende reguleringsplan og at den angir en
innkjøring på konteinerplassen.
Derved anså styret at ditt ønske om at dette skulle komme fram var dekket (jfr. din epost.).
Om du ønsker at din merknad spesifikt bør framkomme, kan vi ettersende den.
Hilsen Erik Hestnes
11.04 Vi godkjenner innkallingen, årsmøtedokumentene og valg.
Mvh Kari Bull Killengreen og Odd Killengreen.
11.04 jeg godkjenner innkalling og årsmøtedokumenter
Hege Julton
11.04 Hei,
Viser til nedenstående brev med kommentarer fra Per Tyridal.
Så vidt jeg kan forstå, og også i henhold til ‘Årsmelding for Gråndalsvegen Vel 2018/2019’, er gjeldende
reguleringsplan at avkjørselen skal skje fra containerplassen.
Sitat: 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. (min utheving, JL)
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
vegvedlikehold. 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. (Sitat slutt)
Jeg kan ikke se at styret har mandat fra noe årsmøtevedtak til å fravike dette.
Dette er heller ikke noe punkt på årets (2020) årsmøteagenda.
Det er ikke styret/GV’s ansvar å tilrettelegge for at utbygger kan fravike dette, spesielt ikke når en slik
endring ikke er ønsket fra de hytteeiere som er direkte berørt.
Det ligger jo allerede en anleggsvei direkte inn i området fra containerplassen.
En endring av gjeldende reguleringsplan krever vel en ny reguleringssak? At utbygger ikke ønsker en ny
reguleringssak er vel ikke GV’s problem?
Hilsen Jon Letting
11.04 Hei! Vi godkjenner innkallingen og valg. Når det gjelder punkt 13 i årsmeldingen har vi ikke nok innsikt til
å kunne ta stilling (innkjøring til nytt hyttefelt). Godkjenner øvrige punkter.
Kan dere føre opp min mann i e-postlisten fremover: karl_magnus.bengtsson@nexans.com
Riktig god påske! Mvh. Ingvild Kvien
11.04 Hei!
Takk for innkalling til årsmøtet. Vi godtar innkalling, årsmelding, regnskap, budsjett og referatene fra de
to foregående årsmøtene med mer, samt innstilling til valg av nytt styre.
Når det det gjelder spørsmålet om hvilken veiløsning som bør velges til det nye hyttefeltet, er vi i tvil. Vi
har stor sans for styrets vurdering av hvilket alternativ som innebærer minst miljøinngrep, men forstår
også nærmeste hyttes problemer knyttet til økt trafikk.
Saken burde nok vært oppe på et ordinært årsmøte hvor de berørte hytteeierne muntlig kunne gitt
uttrykk for sine synspunkter. Dersom dette ikke er mulig og saken må avgjøres nå, slutter vi oss til styrets
vurdering.
For øvrig vil vi takke styret for innsatsen! Den er gull verdt!
Med vennlig hilsen Eva Røise og Knut Boe Kielland
11.04 Hei igjen. Nei, det behøver ikke ettersendes.
Mvh. Helge Jodalen
11.04 Hei,
Helges anmerkning burde vært nevnt, den viser at flere har reagert. I det kommende referat fra årets
møte bør den nevnes.
Jon Letting skrev også en kommentar i natt.
Styret bør også, i referatet, fortelle hvilket motiv dere ser for utbyggers/Mo's henvendelse til styret kort
før årsmøtet 2019. Meg bekjent er den henvendelsen starten for mye etterfølgende aktivitet. All
informasjon jeg har om Mo's motiver, har jeg fått via styret.
Ønsker styret et godt møte og fortsatt god påske. Vi var på dagstur til hytta i går og gikk til Bjørgovarden
i drømmevær og fine, nykjørte løyper.
Mvh. Per Tyridal
Etter Årsmøtets slutt:
11.04 Hei Erik, jeg håper alt er bra med deg og dine.
Jeg har for lengst lest innkallingen til Årsmøte 2019 og gått igjennom alle bilagene og betalt min regning.
Jeg er klar over at årsmøtet selvfølgelig nå er avholdt uten min godkjenning av innkallingen, hvilket jeg
dypt beklager.
Takk for alt godt arbeid dere gjør og har gjort med veien og andre felles interesser.
Med vennlig hilsen og ønsker om en fortsatt god "anderledes-påske".
David Crawfurd, Gråndalsvegen 190 / 192

