
Ål hytteforening 

3570 Ål 

!
Årsmelding for 2013 

!
Styret har hatt følgende sammensetning: 

   

Aud L Krook   Leder 

Rita Roarsen   Nestleder 

Martin Bekkelund  Sekretær 

John Duus   Kasserer 

Ivar Ådnegard  Styremedlem 

!
Styret har hatt et år med begrenset aktivitet på grunn av for få aktive  

styremedlemmer og stor geografisk spredning på styremedlemmene. Det er 

gjennomført tre styremøter, ett ekstraordinært årsmøte, kontakt via telefon og 

internett. Styret har hatt to møter med rådmannen i Ål kommune.  

!
I forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet hadde vi et interessant foredrag av 

Steinar Sørbøen om fjellveier i Ål i et historisk perspektiv. 

!
Sentrale saker i 2013 har vært: 

!
• Mobil- og nettdekning i fjellet 
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• Scooterkjøring i friluftsområder 

• Merking av skiløyper 

• Adresser til eiendommer i Ål kommune 

• VVS-løsninger i hyttefelt 

• Veiavgifter for hytteveier i Ål 

• Kartlegging av velforeninger 

• Ål 52, merking av turstier 

• Friluftsloven, hvordan håndteres den 

• Ladestasjoner for Elbiler 

• Åpent hus 

!
Økonomi 

!
Ål hytteforening hadde per 31. desember 2013 247 medlemmer, fordelt på 9 hyttevel 

og 17 enkelthytter. Dette utgjør omlag 10 % av alle hytter i Ål kommune. I 

vervingsarbeidet har det vært hengt opp plakater på sentrale steder i Ål sentrum. 

Alle i styret er oppfordret til å informere om ÅHF og til å verve medlemmer. 

Kontonummer til hytteforeningen er 2320 16 48580. Årsregnskap tilgjengeliggjøres på 

ÅHFs nettsider http://www.aahf.no/. 

!
Kontingent 

!
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Årskontigenten har vært 10,- kroner per i hytte ved tilknytning gjennom velforening og 

100,- kroner for enkeltmedlemmer per hytte. Foreningens sekretariat har vært: Aud L 

Krook, Ivan Bjørndals gate 4, 0472 Oslo. 

!
Samarbeid med Ål kommune 

!
Ål hytteforening har vært i to møter med rådmann Tone Tveito Eidnes fra Ål 

kommune. Kommunen er meget positive til hyttefolket og synes disse møtene er en 

bra måte å kommunisere med hyttefolket på. 

!
Ål kommune vil lanseres som en familiehyttekommune med vekt på friluftsliv og 

kultur. De minnet om det lokalmedisinske senteret på Ål og at dette også skulle være 

et tilbud og en trygghet for hyttefolket. Det ble videre tatt opp at vi bør benytte oss av 

tilbudene på Ål dersom de skal være bærekraftige. Ål har nå f eks både vinmonopol, 

fiskebutikk og ferskvareavdeling i ny matbutikk. Hotellet har vært under renovering.  

!
Styret i ÅHF har vært initiativtager i følgende saker 

!
Mobil- og nettdekning i fjellet: Noen områder i fjellet har dårlig nettdekning. 

Rådmannen har tatt dette opp med aktuelle aktører og i Regionrådet. 

!
Merking av skiløyper: Når en skiløype krysser en vei skal denne veien være merket 

med varselskilt. ÅHFs medlemmer er oppfordret til å melde fra til kommunen dersom 

slik merking ikke finnes. 
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!
Vann og avløp: Det vil ikke bli godkjent noen utbyggingsområder uten at det 

foreligger en godkjent løsning for kloakk. 

!
Scooterkjøring: Det er ikke tillatt å kjøre snøscooter i naturen, unntatt de som har 

løyve for nyttekjøring. I mange hytteområder i kommunen kjøres det mye ulovlig snø-

scooter som blant annet ødelegger oppkjørte skiløyper. Rådmannen har tatt dette 

opp med lensmanskontoret, som oppgir at det er vanskelig å overvåke dette. 

!
Det har vært aktuelt for kommunen å søke om å få delta i en forsøksordning med 

scooterkjøring som ikke er nyttekjøring. ÅHF forsøkte stoppe dette, men det ble 

vedtatt med knapp majoritet. Styret arbeider videre med saken og det blir et tema ved 

hyttemøtet med kommunen 22. februar. 

!
Veiavgifter: Det er ønsket innsyn i regnskapene til grunneierne. Rådmannen har tatt 

opp dette, men det har dessverre ikke ført til noe resultat.  

!
Kartlegging av velforeninger: ÅHF håper å få til et samarbeid med kommunen når 

det gjelder denne kartleggingen. 

!
Ål-52, merking av turstier: Ål kommune har nå merket over 50 stier i kommunen. 

Siste sti på denne listen er fra Øvre-Ål og opp til Primhovda . 

!
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Merking av hytter/ adresser til hyttefolket: Kommunen er i gang med arbeidet 

med kartlegging av alle boliger i kommunen. Både boliger og hytter skal få adresse 

med nummer innen sommeren 2014. 

!
Ladestasjoner for EL-biler: Rådmannen skal undersøke om Ål kan anlegge en slik 

stasjon. 

!
Ål hytteforenings nettside er http://www.aahf.no/. Her finnes info om foreningen, 

innmeldingsskjema for nye medlemmer, diverse dokument og koblinger til aktuelle 

nettsteder samt ÅHFs Facebook-side. 

!
Styret i Ål hytteforening 

!
Aud L Krook    Rita Roarsen    Martin Bekkelund 

Leder     Nestleder    Sekretær 

    

John Duus     Ivar Ådnegard     

Kasserer    Styremedlem     

!
!
!
!
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