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Bjarne Refsnes
På valg
Erik Ekornhol
På valg
Jørn Haugesten
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Jorunn Elida Myhre
Ikke på valg
Marianne Nyhagen Skarsetstuen
Ikke på valg
Einar Hestetun
Ikke på valg
Morten Francke, Ingrid Ross Solberg og Jarle Veiby
Morten Francke Jensen

Det er pr. dato 105 (98) betalende medlemmer av hyttevelet. I denne
perioden / året har det vært avholdt årsmøte den 30.05.2020, og det er avholdt
fem styremøter. Disse har vært avholdt: 30.05.20 - 24.07.20 - 14.12.20 –
18.01.21 – 22.02.21.
Ut over dette har styret hatt regelmessig kontakt på telefon og epost i
forbindelse med saker som gjelder hyttevelet sin aktivitet.

Fra årsmøtet 30. mai 2020 i forskriftsmessig koronaavstand

Liaåsen Hyttevel har følgende medlemmer i styret for Makalaus Løypelag:
Morten Francke Jensen og Truls Johansen.
For Liaåsen Hyttevel er Erik Ekornhol valgt som styremedlem i Liagrenda og
Liaåsen veglag SA.
Det er også i 2020 utført en stor dugnadsinnsats for å forbedre og vedlikeholde
eksisterende løypetraseer.
Det har dessverre også i år vært dårlig oppmøte til dugnadene. Styret vil takke
de som har vært med på disse dugnadsarbeidene for å få et best mulig
løypenett.

Fra stirydding 23. august 2020

Fra løypedugnad 26. september 2020

Det som før vært flere saker som har engasjert mange i hyttevelet. Det dreier
seg om skiløyper, strøm, vann, telefondekning, sommerstier, gjengrodde
vann, strøing av vintervei, automatisk bom, samarbeid med grunneierlaget

Skiløyper
Også i 2020 er det av mange lagt ut på FB at løypelaget har gjort en flott jobb
med kjøring av løyper. Styret er fornøyd med det aktivitetsnivået Makalaus
Løypelag har hatt med kjøring av løyper.
Strøm Valdres Energi (VE)
Fase to av strøm er vedtatt og omfatter 16 hytter/tomter. Tilbud er sendt ut fra
VE med svarfrist 25. januar. Kart over området for fase 2 vises nedenfor. Trafo
er markert med rød firkant og hvert strømpunkt med rød runding.

Det har vært løpende dialog med VE for å få med 10 av de nærmeste hyttene
på Sør-Aurdalsiden av kommunegrensen i samme prosjekt. VE har her meldt at
det ikke er aktuelt, men at det i stedet blir lagt opp til en «fase tre» med en ny
trafo i Sør-Aurdal. Dette vil medføre at mange flere hytter kan få koble seg til.
Vann og avløp
Det har ikke blitt nok tilslutning om en felles vann- og avløpsplan (VA- plan) for
det som nå er fase to for strøm og de nye regulerte tomtene ved
Kjerringputten. Flere hytteeiere har nå søkt eller er i prosess med å søke
utslippstillatelse enkeltvis. Det er kommet signaler om at det vil kunne bli
vanskeligere å få godkjent søknad om utslipp på grunn av planer om strengere
regler både i Nord- og Sør-Aurdal. Hytteeiere som tenker å søke bør derfor
vurdere å bestille geolog og søke denne sommeren.
Sommerstier
Etter avtale med grunneierlaget og historielaget er det avtalt at vi i fellesskap
skal lage nytt sommerkart og jobbe for å ta vare på gamle stier og stedsnavn.
Flere stier ble i løpet av sommeren gått opp med GPS. Av det vi vet er ca 12 km
ryddet for vegetasjon gjennom felles dugnad eller eget initiativ. Rydding av

stier er et kontinuerlig arbeid, og styret oppfordrer alle til å ta med seg egnet
redskap når man ferdes på stier i lokalområdet. Det gjenstår mye arbeid med å
gå opp med GPS, og merking. Vi håper på å få Valdres Naturpark med på
sponsing av skilter og kart. Håper å komme et godt stykke på vei i løpet av
kommende sommer. Det vil bli arrangert dugnad og «Ut i det blå» tur.
Gjengrodde vann
Hyttevelet hadde i 2019 kontakt med et firma i Østfold som rensker vann for
siv. Det er gjennomført befaring, men hyttevellet har ikke mottatt pristilbud.
Det har ikke vært fremdrift i saken i 2020. Hyttevelet er positiv til videre
planlegging eller å stille på dugnad m.v. hvis fiskeforeningen eller
grunneierlaget ønsker denne saken tatt opp igjen
Brøyting/strøing av vintervei
Styret oppfatter at det har vært meget bra brøyting og strøing også denne
vinteren. Trond Hermundsplass, som har oppdraget med brøyting og strøing,
henstiller hyttefolket til å gi beskjed om man ikke synes det er trygt nok å
ferdes på hovedveien. Han råder også alle som ikke bruker pigg på vinterdekk
til å ha et sett med hurtigkjetting liggende i bilen for å unngå overraskelser
under ekstremforhold.
Mobilnummer til Trond er: 930 30 143
Automatisk bom
Automatbom ble satt i drift fra 15. mai 2020 på Liaåsvegen. Det er fra 2020 en
egen helårsavgift som erstatter tidligere sommer- og vinteravgift. Hver
hytteeier/andelseier har kunnet hente en elektronisk brikke på matkroken,
Reinli. I tillegg er det mulighet til å kjøpe ekstra helårskort/brikke og, som i dag,
enkeltturer. Brikkene er upersonlige i motsetning til dagens system med
personlig for ektefelle/samboer.
Det er også inngått avtale med Stavadalen om et samarbeid med bom og det
ble satt i drift automatbom i Brennahaugveien sommeren 2020. Slik at
bombrikken virker på begge bommene.
Samarbeid med grunneierlaget
Det er mange felles interesser mellom hyttevelet og grunneierlaget. Det har
vært uformell kontakt gjennom året. Det årlige ble gjennomført 26. september
2020 med representanter fra grunneierlag, løypelag og hyttevel.
Referat fra møtet:

Til stede:
Snøfrid Ingholm – Grunneier Liaåsen Grunneierlag
Torgunn Lien – Grunneier Liaåsen Grunneierlag
Bjarne Refsenes – Liaåsen Hyttevel
Erik Ekornhol – Liaåsen Hyttevel
Vidar Stavedal – Grunneier Stavedalen
Vidar Skoglund – Makalaus Løypelag
Bjørn Erik Simenstad – Makalaus Løypelag
Anders Aagenæs – Stavadalen Hyttevel

Forhold som ble diskutert:
Stavadalen Hyttevel: ca. 100 medlemmer (etter utbygging av Stavadalstoppen). Pliktig
medlemskap i hyttevelet
Liaåsen Hyttevel: Ca. 110 medlemmer; antagelig ca. 200 hytter. Frivillig medlemskap
Støtte til skilt: Torgunn nevnte at Valdres Natur og Kulturpark v/Ine Syversen kan ha
informasjon om evt. støtte til skilt. Det er enklere å søke om skilt som er et supplement
til tidligere skilt, enn å søke om skilt fra starten av.
Løypekjøring til Søndre: Vidar Stavedal kan ikke kjøre løypemaskinen som brukes i
slalombakken, da den er for bred (ca. 5,5 meter), mens traseen opp til Søndre antagelig
klarer en normal løypemaskin (3,1 meter).
Torgunn spurte hvorfor det er ulikt bidrag fra Liaåsen hyttevel og Stavadalen hyttevel til
løypelaget. Vidar forklarte at det historisk er slik at bidragene er fastsatt ut fra den
økonomiske mulighet hyttevelene har.
Bølesåsen bygges nå ut med inntil ca. 173 hytter. Vidar Stavedal har en
utbyggingsavtale om utbygging av området, på vegne av de 3 hytte-eierne som eier
området. Planen er ifølge Vidar at hyttene knyttes til Stavadalen Hyttevel og at det
knyttes en forpliktelse til medlemskap der.
Snøfrid opplyste at i Liaåsen Grunneierlag gis et bidrag fra de som selger tomter, til de
som ikke har mulighet for å selge tomter. Det ble samtidig nevnt at en mulighet er at
man ved salg av tomter yter et bidrag til løypelaget. Bjarne anbefalte at Anders og
Vidar sender forslag til tekst for tinglysing av pliktig medlemskap til alle møtedeltakerne
for vurdering.
Snøfrid nevnte videre at løypelaget bør vurdere appen «Spond» som kan gi bidrag til
foreninger, herunder løypelaget, i.f.m. handling på utvalgte butikker (Eurocash, Peppes
osv). Dette bør vurderes for løypelaget eller hyttevelene.
«Tidlig-løype» - Møtedeltakerne drøftet at det bør være mulig å etablere en tidlig-løype
for de som er interessert (f.eks. til Bakomberget). Vidar Stavedal tok opp at det på andre
løyper (som ikke er skogsvei) bør være mulig å utjevne løyper med en «kratt-knuser»
som jevner ut underlaget. Deretter bør det være mulig å etabler en tidlig-løype.
Støtte til løypekjøring/løypelaget:
Torgunn nevnte at man kan søke Kraftriket om støtte til løyper.
Bagn IL er en forening der alle idrettslag i Sør-Aurdal er knyttet sammen. Det er
muligens en ide å søke samarbeid med Bagn IL for søknader om støtte til skilt, løyper
m.v.
Snøfrid og Torgunn nevnte at grunneierne trenger hjelp til å unngå at folk kaster søppel
(særlig inntil støler m.v. i Liaåsen). Alle er enige i at dette bør unngås, og at vi bør
oppfordre alle til ikke å forsøple.
Dugnaden og elgjakta:
Høstferien starter samme helg som elg-jakta starter. Dugnaden har til nå vært lagt til
samme helg. Grunneierne reagerer på dette. Dialog om hvor dugnaden vil utføres kan
hjelpe. Hyttevelene vil vurdere å prøve å ha dugnad på et annet tidspunkt.
Avtalen mellom Liaåsen grunneierlag og løypelaget går ut i 2021. Liaåsen
Grunneierlag vil se på denne frem til fornyelses-tidspunktet.
Løypelaget, hyttevelene, grunneierlaget og veilaget har hver sine nett-sider. Vi bør
vurdere å samle flere av disse i en felles nettside.

Badeplasser
Styret har undersøkt mulighetene for å oppgradere og utvikle den eksisterende
badeplassen på Damtjern. Badeplassen ligger på privat eiendom og er regulert
som badeplass i Sør-Aurdals kommuneplaner. Svaberget som mange bader fra,
er også privat eiendom og beliggende i Nord-Aurdal kommune. De to
grunneierne og kommunene stiller seg meget positive til en oppgradering av
badeplassen.
Vi har bl.a. sett på mulighetene for å tilrettelegge deler av badeplassen for
handikappede, bl.a. ved å få laget en baderampe fra stranden og et stykke ut i
vannet. I denne forbindelse undersøkte vi mulighetene for å søke tippemidler,
men vi som hyttevelforening er ikke søkeberettiget. Da det også kan stilles
spørsmål om det pr. nå er et tilstrekkelig behov for en slik baderampe, målt
opp mot det estetiske, er disse planene «lagt på is».
Styret mener det er et behov for å oppgradere badeplassen på Damtjern. En
oppgradering vil gjøre området finere og mere brukervennlig. Hva med å få
laget en solid en gapahuk med grillmuligheter, en trebro fra stranden og over
bekken/stryket til svabergene, badeplattform et stykke ut i vannet, få grave
bort stein i vannkanten og få på mere sand, drenere gressplenen slik at det ikke
blir så sølete etc.?
Prosjektet er i «støpeskjeen» og mulighetene er mange! Vi har søkt om midler
gjennom flere Sparebankstiftelser, noe som vil være en forutsetning for å
igangsette et slikt prosjekt. Vi ser for oss å kjøpe noen tjenester, men mye vil
også måtte gjøres på dugnad. Skulle vi være så heldige å få tildelt midler, vil vi
inviterer medlemmer til en badeplassgruppe som får i oppgave å utforme og
igangsette prosjektet.
Telefondekning
Det er kjent at det på flere områder på Liaåsen er dårlig eller ingen dekning.
Styret har meldt inn problemet til Telenor og Telia.
Telenor opplyser at det også er meldt inn fra en privatperson. Telenor kan ikke
opplyse hva de eventuelt foretar seg, men anbefaler at dette meldes inn igjen
dersom problemet vedvarer.
Telia svarer dette: Jeg har sjekket Sør-Aurdal og Nord-Aurdal kommune og det
er ikke markert planlagt utbygging per dags dato. Hadde det vært markert så er
det snakk om utbygging av nettet og dekningen innenfor en 3-5 måneders
periode. Vi sender gjerne inn et ønske om forbedret dekning på vegne av
deg/dere, vi trenger i så fall spesifikk veiadresse og postnummer.
Styret oppfordrer hytteeiere til å melde inn dekningsproblemet slik at Telenor,
Telia og andre leverandører mottar mange meldinger fra flere. Det kan
medvirke til at vårt område prioriteres. Poengter gjerne at dette dreier seg om
sikkerhet til de som ferdes i området.

Sommerfest
Det ble også i år arrangert sommerfest i hyttevelets regi den 25.07 2020 for alle
på Liaåsen. Det ble arrangert ved Damtjern. Det var godt oppmøte og god
stemning. Det ble kort orientert om arbeidet i Liaåsen Hyttevel.

Økonomien er tilfredsstillende og vi har hatt en liten økning av betalende
medlemmer. Vi håper at flere hytte- og grunneiere vil melde seg inn i velet.
Den største kostnaden for hyttevelet er bidraget til driften av Makalaus
Løypelag. Pr. i dag er hyttevelets bidrag kr.40.000,- pr. år.
Styret har også gitt kr 5.000 i støtte til skilting – tilsvarende beløp er gitt av
Stavadalen hyttevel.
Hyttevelet minner om hjemmesiden. Her vil all nødvendig informasjon bli å
finne. Det er under arbeid å fornye hjemmesiden. Styret tester også ut
«styreweb» som digital plattform og medlemsregister.
www.liaaasenhyttevel.org
Hyttevellets Facebook side.
For Liaåsen Hyttevel
01.03.2021

Bjarne Refsnes

Erik Ekornhol

Einar Hestetun

Jorunn Elida Myhre

Jørn Haugesten
Marianne Nyhagen Skarsetstuen

