
 
 
 

 
 

Liaåsen Hyttevel 
 

Årsmelding for 2021 
 
  

 
Styret har bestått av følgende: 
 
Leder:  Bjarne Refsnes    Ikke på valg 
Kasserer:  Erik Ekornhol    Ikke på valg 
Styremedlem: Jørn Haugesten    Ikke på valg 
Styremedlem: Kristin Skulstad Ålovsrud  På valg 
Styremedlem: Paal Andre Berg    På valg 
Styremedlem: Einar Hestetun    På valg 
Valgkomite:  Morten Francke, Ingrid Ross Solberg og Jarle Veiby 
Revisor:  Morten Francke Jensen 
 
Det var i 2021 114 115 (105) betalende medlemmer av hyttevelet. I denne 
perioden / året har det vært avholdt årsmøte digitalt den 14.04.2021, og det er 
avholdt seks styremøter. Disse har vært avholdt: 04.03.21 – 15.03.21 – 
22.04.21 – 03.07.21 – 02.09.21 – 12.02.22. 
Ut over dette har styret hatt regelmessig kontakt på telefon og epost i 
forbindelse med saker som gjelder hyttevelet sin aktivitet. 
 
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 som før vært flere saker som har engasjert mange i hyttevelet. Det dreier 
seg om skiløyper, strøm, vann, telefondekning, sommerstier, strøing av 
vintervei, automatisk bom, samarbeid med grunneierlaget 
 



Dugnad 
For å gjennomføre noe av det som engasjerer medlemmene er det nødvendig 
at det avholdes dugnader. I tillegg til å få utført nødvendig vedlikehold er 
dugnader sosialt og man blir kjent med andre hytteeiere. En dugnad som går 
igjen vert år er vedlikehold av løypenettet. Deltakelsen varierer fra år til år, 
men skal vi unngå at det gror igjen er dugnad en nødvendighet. 
Som de fleste sikkert har sett skjer det utbedring av badeplassen ved Damtjern. 
For å få ferdigstilt denne vil det bli behov for dugnad her også kommende vår 
sommer. 
Det vil også bli ønske om bistand til å sette opp skilt i forbindelse med merking 
av sommerstier. Dette gir en mulighet til å bli bedre kjent på «sommeråsen» 
 
Skiløyper 
Også i 2021 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. Dessverre har vinteren 2021/22 vært 
snøfattig så langt, men det er ennå håp for påfyll før påske. 

Strøm Valdres Energi (VE) 
Utbygging av fase to av strøm startet opp sommeren 2021. Trafo er montert og 
hyttene i Slettevegen og på Fuglehaugen har fått strøm til hyttevegg sommeren 
2021. Siste del av fase to sluttføres i 2022 (rød ring på kartet). 

 
Vann og avløp 



Flere hytteeiere har i 2021 søkt og fått godkjent 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.  

 

Sommerstier  
All snøen som kom forrige vinter førte til mye nedfall av trær som ble liggende 
over stier og gjorde det vanskelig å komme fram over alt. Mange har 
uoppfordret hatt med seg utstyr og ryddet når man har gått på tur. En stor takk 
til disse. Ha en liten håndsag fast i tursekken for dette formålet. 
Samarbeidet med Liaåsen og Liagrenda grunneigerlag SA (Nord-Aurdal) om 
opparbeiding av gamle stier fortsatte sist sommer. Mange stier er ryddet og 
gått opp med GPS. Etter møte med Valdres Naturpark er det bestilt et 60tall 
navneskilt som vi håper å få satt opp i løpet av kommende sommer. Valdres 
Naturpark bidrar med midler og håper en sparebankstiftelse vil gjøre det 
samme. 
 
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 som i fjor 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 
Veglaget opplyser at avtalen med Trond utløper etter denne vintersesongen og 
at det vil bli innhentet nye tilbud på vintervedlikehold i forkant av kommende 
vinter 

Automatisk bom 
2021 var første hele driftsår for automatbommene. Veglaget hadde årsmøte 
25. februar 2022. Der ble det opplyst at det ble registrert 5935 enkelt-
passeringer til sammen på begge bommene. 

Samarbeid med grunneierlaget 
Det er mange felles interesser mellom hyttevelet og grunneierlaget. Det har 
vært uformell kontakt gjennom året. På grunn av koronasituasjonen har det 
ikke vært gjennomført fellesmøte. 

Badeplasser 
 
"Badeplassprosjektet" er godt i gang og flere av hyttevellets medlemmer, samt 
Trond Hermundsplass er nå aktive bidragsytere inn i prosjektet. Det ble derfor 
mulig å få gjort en del praktisk arbeid på badeplassen på Damtjern høsten 
2021. Stranden er utbedret og en del av området drenert. Det er kjørt på grus 



og masse. Det ble også gjennomført en større dugnad hvor det ble felt trær og 
ryddet.  
 
Styret satte av midler til prosjektet i budsjettet for 2021 og det er også satt av 
midler i budsjettet for 2022. Det er også gledelig å kunne meddele at vi fikk 
tilskudd på 20 000,- kr fra Sparebankstiftelsen Hallingdal og Valdres. Styret har 
sendt inn ytterligere en søknad om midler fra Sparebankstiftelsen som vil bli 
behandlet i løpet av våren.  
 
Utbedringsarbeidet av badeplassen på Damtjern gjenopptas så fort snøen er 
borte og sommeren nærmer seg.  
  

Telefondekning 
Det har over flere år vært kontakt mot teleoperatørene for å få bedret dekning 
på Liaåsen. Grunneierlaget (i Nord-Aurdal) er også opptatt av denne saken. 
Tidligere fremstøt mot Telenor og Telia har ikke ført frem.  
Styret i hyttevelet har ikke hatt særskilt aktivitet når det gjelder mobildekning i 
2021.  
 
Sommerfest 
Det ble også i år arrangert sommerfest i hyttevelets regi den 31.07 2021 for alle 
på Liaåsen. Det ble arrangert ved Ormekula. Det var brukbart 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. På grunn av at løypelaget måtte kjøpe inn ny løypemaskin i 2021 ble 
det i tillegg til hyttevelets årlige bidrag på kr 40.000 gitt et engangsbidrag på kr 
100.000. 
Det var også satt av kr 25.000 til utbedring av badeplass i 2021. Faktiske 
kostnader ble kr 11.500 i 2021. 
 
Hyttevelet minner om hjemmesiden. Her vil all nødvendig informasjon bli å 
finne.  
 
www.liaaasenhyttevel.org 
 
Hyttevellets Facebook side.  
 
 
For Liaåsen Hyttevel 
14.03.2022 
 
 
 
Bjarne Refsnes             Erik Ekornhol             Jørn Haugesten               
                                         
 
Einar Hestetun            Paal Andre Berg        Kristin Skulstad Ålovsrud 

http://www.liaaasenhyttevel.org/
https://www.facebook.com/search/top?q=lia%C3%A5sen%20hyttevel

