Vedlegg 1
Årsmøtet 2021 - Deltakelsen i årsmøtet 2021, etter dato
15.02 Årsmøtedokument godkjent.
Erik Hestnes
Tron Hovde
Kari Bull Killengreen
Henrik M. Jacobsen
Petter Dybvig
17.03 Hei Erik,
da bekrefter vi herved å ha mottatt innkallelse til digitalt årsmøte 2021 for Gråndalsvegen Vel.
Mvh. Anne og Ole Apold
17.03 Bekrefter å ha mottatt mail om at årsmøtet vil bli avholdt elektronisk.
Rune Halvorsen
17.03 Hei,
Jeg bekrefter mottakelse av innkallingen, årsmøtedokumentene og valg i GV 2020/21.
Jeg benytter også anledningen til å takke styret og andre som har bidratt til driften av GV.
Interessant tanke å knytte sammen Kvitingvegen og Tidligrunden. Jeg skrev for 1 år siden direkte til
Løypelaget og spurte om de kunne tenke seg å kjøre opp den gamle «tråkkeløypa» Kvitingvegen og så
over Kvitingen (med evt. scooter) og til Tidligrunden, men fikk ikke noe svar. Håper at dere får
gjennomslag for forslaget via Vesletjednet.
Mvh. Reidar Julton-Nielsen
17.03 Hei,
Jeg godkjenner innkallingen.
Vedr. Løypelaget: Jeg syns det er en god ide at vi blir hovedmedlem, men stusser litt over
kontingentmodellen. Det er greit at det blir en viss frivillighet slik at de som nesten aldri bruker hytta om
vinteren, kan reservere seg mot å betale fullt bidrag.
Men løypenettet er en del av det som ligger til grunn for hytteverdiene på Åsen, og dette vil komme til
syne når hytten skifter eier eller generasjon. Derfor syns jeg at det vil være rimelig at alle hytter betaler
et visst grunnbidrag, minst 2-300 kroner. Det vil naturligvis bli en del protester på noe slikt, men det må
vi kunne stå imot. Tenk hvilken nedtur det vil bli om løypelaget går konkurs, eller slutter å brøyte
Damtjernrunden! Kanskje kan vi få kjørt løype langs Myretjednet mot Kvitingvegen også. Restbeløpet
900-1000 kroner bør settes på regningen som et frivillig bidrag som kan justeres individuelt, for eksempel
som en melding i tekstfeltet. Noe å tenke på ?
Svein Svarstad
Svar fra styret 03.04: Hei Svein,
Kontingentmodellen som er beskrevet er Løypelaget sin offisielle modell.
Hvis Gråndalsvegen Vel skal avvike fra den bør saken forberedes for et seinere årsmøte.
Det ble for kort tid til å gjøre det for dette årsmøte.
Vennlig hilsen og GOD PÅSKE. Erik
Replikk ved Svein 03.04: Til Erik
Det skjønner jeg. Kanskje vi skulle foreslå for Løypelaget at de justerer modellen sin?
Svein
19.03 Hei
Bekrefter godkjennelse av innkalling, valg og årsmøtedokumenter.
Jeg har to spørsmål:
Styret har gjort avtale med utbygger av Damstølen feltet om en oppgradering av Gråndalsvegen fra
Danebuvegen og opp til bommen. Hva går denne oppgraderingen ut på? Vi er, som argumentert i
gjentatte brev til kommune og fylkesmann, ikke villige til å avstå grunn til en slik oppgradering. (Vi er
naturligvis heller ikke interessert i økt fart på denne veien)

Det står at det var entreprenøren som initierte at veien inn til Damstølen-feltet ble flyttet. Hvem var
entreprenør og hvilken rolle har en entreprenør i forbindelse med en hyttefelt-utbygging?
Hilsen Vivianne Jodalen
Svar fra styret 19.03: Hei Vivianne,
Gråndalsvegen Vel har satt som forutsetning i vår kommunikasjon med kommunen at Gråndalsvegen
ikke skal utvides. Det har kommunen også poengtert i sitt vedtak. Jeg tror du har fått kopi av
kommunens vedtaks-dokument.
Frank Wangensten-Mo har pekt på at man må unngå avrenning fra vegen inn på din eiendom. Styret og
W-Mo er enig i at vegen bør ha et slakt tverrfall mot grøft langs yttersida. Den gamle grøfta skal
utbedres. Sannsynligvis må man høvle dagens vegbane så man får slakt tverrfall før man legger nytt
topplag med grus. Arbeidet kan ikke gjennomføres før vegen har satt seg etter at telen har gått til
sommeren. Styret har sagt at vi ønsker å være til stede når arbeidet skal utføres.
Det er Aurdal maskin og transport som er hovedentreprenør for utbyggingen i Damstølenfeltet. Da de
hadde satt opp salinger så ble de helt oppgitt over hvor store fyllingen ble og hvor ødeleggende en
parallell-veg til Gråndalsvegen ville bli.
Jeg ble oppringt fra representant for entreprenøren som lurte på om jeg visste hvor stygt det ville bli. Jeg
kunne ikke annet enn bekrefte at det visste jeg, selv om jeg ikke hadde sett salingene.
Mvh. styret v/Erik
19.03 Kjære Erik Hestnes
Familiene Kjellberg/Jakobsen har ingen innvendinger til årsmøtepapirene for årsmøte i Gråndalsvegen
Vel 2021
God påske
Mvh. Arnt Jakobsen
21.03 Hei,
Bekrefter med dette godkjennelse av innkallingen, årsmøtedokumentene og valg til årsmøtet 2021 i
Gråndalsvegen Vel.
Ha en fin dag!
Ellen M. Holm
22.03 Hei Erik,
Innkallingen, årsmøtedokumenter og valg godkjent
Sverre Johannessen
23.04 Hei
Takk for en fin oppsummering av året som har har gått. Styret gjør en bra jobb og vi synes det er positivt
at Gråndalsvegen blir hovedmedlem av Løypelaget.
Briseid/Strand godkjenner innkalling, årsmøtedokumenter og valg!
God påske
Mvh. Stian Briseid
24.03 Til Erik
Vi bekrefter godkjenning av innkalling, årsmøtedokumenter og valg for årsmøtet 2021.
Pkt. 8 Fjellheimen Utvikling AS (Consea AS)
Vi har registrert at Consea har sendt ut nabovarsel om forslag til regulering av tomt 92/56.
Vi, som eiere av 92/57 og følgelig felles grense med 92/56, har ikke mottatt noen form for nabovarsel
(Consea feilsendte til Halvorsen, 90/75, som jo er festet på vår tomt).
Kan styret sende oss det dere har mottatt av kartgrunnlag og de innsigelser enkelte naboer har sendt til
kommunen?
(Ser på nettet at Fjellheimen Utvikling AS ikke har noen ansatte og Consea AS har tre ansatte og vi frykter
at en henvendelse vil ta tid før noen tilbakemelding).
Pkt 10 AKL
Som eiere av 92/57 hvor hele Myretjednet inngår i tomten, anser vi oss berettiget til godkjenning av
forslag til maskin preparert trasse skulle denne bli foreslått lagt på deler vår tomt.
Mvh. Mona og Ulf Baklid

Svar fra styret 24.03 : Hei Mona og Ulf,
Styret takker for godkjenningen.
Det dere skriver om utstrekningen på deres tomt gjør oss litt urolige, ettersom Consea AS har uttrykt at
Myretjednet inngår i den eiendommen de har fått hand om. Gråndalsvegen Vel har ingen
dokumentasjon verken på grensene for deres eiendom eller eiendommen til Consea AS. Vi vet heller ikke
om Fjellheimen Utvikling har oversendt til kommunen planene de har arbeidet med.
………………
Når det gjelder maskinpreparering av løyper så skjer det etter avtale med grunneierne. M.a.o. er
Gråndalsvegen Vel interessert i en avklaring på utstrekningen av tomtene, både deres og eiendommen til
Consea AS.
Vennlig hilsen Gråndalsvegen Vel v/Erik
Replikk fra Ulf 25.03: Til Erik.
Takk så mye for info Erik. ………………
26.03 Til Erik
Jeg bekrefter godkjennelse av innkallingen, årsmøtedokumentene og valg vedrørende årsmøtet 2021, og
takker styret for alt arbeide dere legger ned for felles beste!
Vennlig hilsen. Øivind Hartmann & Anne M Pedersen
27.03 Hei,
Vi bekrefter godkjennelse av innkallingen, årsmøtedokumentene og valg.
Vennlig hilsen Alejandro Serrano-Kristiansen, Damstølen 8
29.03 Hei Erik,
Tor og jeg bekrefter godkjennelse av innkallingen, årsmøtedokumentene og valg.
Vi setter stor pris på arbeidet du og Tron og styret gjør for oss. Vi syntes spesielt at det nye kartet er så
fint!
Ønsker dere en riktig God Påske!
Med vennlig hilsen Tor og Elise Elholm
29.03 Hei, takk for arbeidet dere gjør!
Godkjenner med dette innkallingen, årsmøtedokumentene og valg.
Ønsker dere en riktig god påske!
Mvh. Ingvild Kvien
01.04 Til Erik
Herved godkjennes innkalling, møtedokumenter og valg,
Med vennlig hilsen. Arne H. Erlandsen
01.04 Jeg bekrefter godkjenning av innkalling til årsmøte ++
Jeg støtter at GV blir hovedmedlem av løypelaget.
Mvh. Hege Julton
01.04 Godkjenner herved årsmøtepapirer for 2020.
Kirsti Bull Flesland
01.04 Mottatt og erkjent.
Mvh. Erik Salvador

01.04 Innkalling og årsmøteform godkjennes. Regnskap like så.
Merknad til årsmelding:
Vedrørende årsmeldingens punkt om adkomstveien til det nye feltet.
Det tilligger styret å avgi uttalelse i høringssaker, men eiere av de 3 berørte eiendommene burde likevel
vært rådspurt før styret avga høringssvar.
Mvh. Helge L. Jodalen

Svar fra styret 03.04: Hei Helge,
Gråndalsvegen Vel mottok brev med anmodning om høringssvar fra kommunen pr. epost den 22.
mai. Frist 26. mai. Kommunen beklaget at vi ikke hadde fått anmodningen om høringssvar tidligere.
Styret rakk akkurat å sende av sted høringssvar kl. 2211 den 25. mai. Vi overholdt så vidt fristen.
Styret ga i sitt høringssvar uttrykk for de samme synspunkt som vi hadde framført for GV ved 2 tidligere
årsmøter.
Styret handler etter beste evne utfra den kunnskapen vi har.
Hadde hytteeierne kontaktet oss om høringssaken så hadde vi kjent til saken tidligere.
Kun en gang har hytteeier konsultert styret om hjelp. Det gjorde Vivianne i 2006.
Først i 2019 er det antydet at dere hytteeiere ved bommen har hatt vegutløsningen ved bommen på
agendaen siden reguleringsplanen var i arbeid fra 2002 ??
For Styret i Gråndalsvegen Vel. Erik Hestnes
Replikk ved Helge 03.04: Hei Erik. Takk for svar.
Angjeldende utbygging er basert på vedtatt reguleringsplan fra 2006. Da utbygger ønsket å endre
adkomsten til feltet, uttalte GVs seg i første omgang positivt til endringen - uten å konsultere oss spesielt
berørte. Jeg følte meg oversett og glemt av styret, men skjønner nå at uttalelsen var gitt under
tidspress. (Men makta rår - endring hadde det blitt uavhengig av hva GV og vi hadde ment).
Styret i GV gjør en god jobb. Fortsatt god påske!
Mvh. Helge
01.04 Hei,
Har lest årsmøtepapirene og godkjenner disse og innkallingen.
Hilsen Ingrid M. Alvær
01.04 Hei
Jeg godkjenner så absolutt Innkalling, Møtedokument og Valg for Gråndalsvegen Vel.
Vil gjerne nevne flg:
LØYPELAGET. Stemmer for forslaget om at Gråndalsvegen Vel blir Hovedmedlem i Løypelaget.
Ellers vil jeg gjerne si at jeg er svært godt fornøyd med løypebrøytingen! Nevner et par ting som vil gjøre
det enda tryggere å gå på ski på Aurdalsåsen. Noen ganger kjøres spor i svinger etter nedoverbakker
veldig tidlig, slik at hvis det er skarpt føre er det ikke mulig å forsøke holde løypa, en må inn i midten og
det kan føre til farlige situasjoner, hvis det kommer løpere andre veien og de også er midt i løypa . . . Det
er viktig at løypekjørerne blir instruert om ikke sette spor etter nedoverbakker, hvor det kan gå litt radig,
før etter svingene. Tenker f.eks. på svingen i bunnen av bakken ned ved Raneiset og den lange
nedoverbakken etter krysset til Kvitingen i Tidligløypa.
Det skjer at en ser løpere til og med gå på venstresiden i svinger, hvor løpere kan komme raskt nedover .
. . Spesielt farlig er dette i svingen nedenfor stølen til Sigurd Onstad på Binhøvd . . .Foreslår det lages et
fareskilt med beskjed om å holde til høyre i svingen for de som går oppover og får det satt opp på en
granlegg litt før svingen, jeg kan betale et slikt skilt. Har selv sett en skiløper med hund sakte gående
oppover på venstresiden, mens hun så til venstre på fjellene . . .
En generell oppfordring om å holde seg på høyresiden, hvor det er uoversiktlig, ville vært bra
ÅRSMELDING 2020/2021. Ang pkt. Vintervedlikehold.
Takk for hyggelig omtale ang. felling av trær. De ble fjernet noen dager etter felling.
SOMMERFESTEN. Hundadn skrives med to d’er. Sjekket riktig skrivemåte med filolog m.m. Aud Søyland
på Leira. Alle kjenner vel til at steinblokkene i Damtjednet heter det samme.
Vi treffes sikkert i sporet i løpet av påsken.
Vennlig hilsen Gunnar Dieserud
Svar ved styret 03.04: Hei Gunnar,
Sporsetting.
Vi er enig i synspunktene du framfører angående sporsettingen på de nevnte steder.
Det er imidlertid flere forhold mht. sporsettingen som kan nevnes for Løypelaget.
Jeg ser for meg at GV bør ha et større perspektiv på sporsettingstiltak når vi kontakter Løypelaget.
Løypekultur.
Jeg har også sett uvettig uoppmerksomhet i de bakkene du nevner.
Det skjer nok ikke bare i de bakkene, men over hele åsen.
Noen skilt om løypekultur burde nok vært satt opp på utvalgte steder i løypenettet.

Gråndalsvegen Vel kommer snart i en posisjon som gjør at vi kan ta opp ting med Løypelaget.
Vi er imidlertid ikke i den rette posisjonen nå.
Skal noe skje fort, så bør du ta det direkte opp med løypelaget.
Epost-adresser: Arne Nybråten arne.nybraaten@vokks.no og 'Larssen, Jørgen'
Jorgen.Larssen@storebrand.no
Fint om du gjør det.
Påskehilsen fra styret v/Erik
01.04 Jeg sier ok, ok, ok og ok (to valg)
Skiltet på bommen tas hensyn til.
Per Tyridal

Brev ved Per Tyridal 31.03 og svar ved styret 03.04. Se Vedlegg 2.
01.04 Hei,
Vi har lest sakspapirene for Årsmøtet 2021 og gir vår tilslutning til styrets forslag.
Dessuten vil vi gjerne takke styret for innsatsen!
Med vennlig hilsen Eva Røise og Knut Boe Kielland
01.04 Hei!
Alt ok for min del.
Hilsen Eirik Lindahl
01.04 Hei !
Jeg har ingen merknader hverken til innkalling eller årsmøtets dagsorden.
Mvh. Fredrik Meyer
01.04 Hei.
Jeg har lest og godkjenner styrets vedtak. God Påske
Med Vennlig Hilsen. Jarl Viktor Lunde.
02.04 Jeg godkjenner dokumentene og takk for at dere tar gjenvalg.
Mvh. Ellen M. Hallan
02.04 Godkjenner innkallingen til årsmøte, årsmøtedokument og valg.
Mvh. Trine Andersen
02.04 Jeg godkjenner innkalling, årsmøtedokument og valg for årsmøte 2021
Mvh. Arne Mo
02.04 Hei!
Vi i Gråndalsvegen 34 (Hagen) bekrefter med dette godkjennelse av innkallingen, årsmøtedokumentene
og valg. Takker for en super innsats av styret i perioden aom har vært!
Andreas og Maria Hagen
02.04 Hei !

Vi har fått innkalling.
Regner med at det blir sendt ut en lenk for å melde seg på og delta på møtet.
Med vennlig hilsen Rolf Kr. Jelstad

Svar fra styret 03.04: Hei Rolf,
I innkallingen er det informert om at det ikke blir arrangert video-møte. Det blir for krevende med mer
enn 30 deltakere. Styret har meddelt at spørsmål og kommentarer til innkallingen og sakene kan sendes
pr. e-post slik som i 2020. Vi håper også på din godkjenning av møtedokumentene.
Vennlig hilsen Erik Hestnes
02.04 Vi bekrefter med denne melingen at vi godkjenner innkallingen, årsmøtedokumentene og valg.
Mvh. Marit Muri Holmen og Stig Lyder Støme

02.04 Hei.
jeg godkjenner innkalling, årsmøtedokument og valg.
Mvh. Tore Georg Braathen
02.04 Hei,
Jeg godkjenner innkalling til årets årsmøte, dokumenter og bifaller forslag til nytt styre.
Hilsen Jon Letting
03.04 Jeg godkjenner med dette innkalling, årsmøtedokument og valg og gir styret fullmakt til å vedta det de
mener måtte være best.
Takk for innsatsen og god påske fra Vibeke Falch
03.04 Hei Erik,
Bekrefter godkjennelse av pkt. 2.
Fortsatt god påske!
Mvh. Anniken Hallan
03.04 Hei Erik,
Jeg godkjenner herved mottatte årsmøtedokumenter og valg.

For øvrig takk for hyggelig velkomst via email fra styret.
Damstølen 9, gnr.92/bnr.240. God Påske!
Mvh. Henrik Myhre-Sandmark
03.04 Hei.
Jeg beklager (for) sen tilbakemelding, men vil likevel melde at jeg har gått gjennom dokumentene og ikke
har noen innvendinger mot styrets forslag eller redegjørelser.
Mvh. Jens Bull
03.04 Hei! Beklager sen tilbakemelding. Vi har valgt å holde oss hjemme i påsken siden situasjonen er som den
er med covid-19 og besøk på hytta ikke er så bra. Så har det å gi min tilbakemelding gått rett i
glemmeboken. Har dessverre litt mye å drive for tiden. Uansett bekrefter jeg godkjennelse av
møteinnkalling, årsmøtedokumenter og valg.
Mvh. Bjørn O. Antoniusen og Nina Dahl

