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Styret 2014 

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Styret 

Rita Roarsen 	 	 	 	 leder 	 	 	 	 velges for tre år 

Martin Koksrud Bekkelund 	 	 nestleder 	 	 	 velges for tre år 

Arne Michelsen 	 	 	 kasserer 	 	 	 velges for to år 

Finn Tveter 	 	 	 	 styremedlem	 	 	 velges for to år 

Gisle Tunold 	 	 	 	 styremedlem	 	 	 velges for to år 

Varamedlemmer 

Per-Lund Johansen 	 	 	 varamedlem til styret	 velges for to år 

Øyvind Due Trier 	 	 	 varamedlem til styret	 velges for to år 

Rune Hybertsen 	 	 	 varamedlem til styret	 velges for to år 
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Aktiviteter 2014 

Styret har hatt et år med ganske stor aktivitet. Det er gjennomført tre styremøter, samt 

kontakt via telefon og e-post. 

Styret har hatt 2 møter med rådmannen og ordføreren i Ål kommune.  

Sentrale saker i 2014 har vært: 

• Ål som turistkommune 

• Kommunens syn på hyttefolket 

• Adresser til eiere av fritidsboliger og boliger generelt i kommunen 

• Snøscooterkjøring i Ål kommune 

• Kartlegging av velforeninger 

• Løypekjøring 

• Merking av skiløyper og turstier 

• Renovasjon og økning av renovasjonsavgift 

• Mobildekningen i Ål kommune spesielt og fjellområdene generelt 

• Friluftslivets år 2015 

• Veiavgifter for fritidsboliger i Ål 

• Ål 52 

• Friluftsloven og dens håndtering i Ål 

• Ladestasjoner for El-biler 
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Status medlemmer 

Ål hytteforening hadde pr. 31. desember 2014 322 medlemmer, fordelt på 10 hyttevel med 

282 medlemmer og 40 enkelthytter.  

I vervingsarbeidet har det vært hengt opp plakater på strategiske steder i Ål sentrum og 

ellers rundt i kommunen. Alle i styret er oppfordret til å informere om ÅHF og til å verve 

medlemmer. 

Kontonummer til hytteforeningen er: 2320 16 48580. Regnskapet viser en saldo på kr 

6.721,- per 31.12.14. Årskontingenten har vært 10,- kroner per hytte i et hyttevel og kr 

100,- kroner for per hytte som ikke er tilknyttet en velforening.  

I året som er gått har det meste av arbeidet for ÅHF, vært å få på plass en løsning for å nå 

frem til de som har fritidseiendommer i Ål kommune. ÅHF ønsker å informere om hva ÅHF 

er og hvorfor det er viktig å stå sammen i arbeidet for å oppnå et best mulig fritidstilbud 

for alle som er glad i naturen i Ål kommune og for hvordan vi sammen kan skape en 

positiv utvikling i samarbeid med Ål kommune. 

Ål hytteforening har deltatt i 2 møter med rådmann Tone Tveito Eidnes og ordfører Ivar 

Brevik. Det ble framført fra kommunen at de er meget positive til hyttefolket og synes 

disse møtene er en bra måte å kommunisere med hyttefolket på. 

Styret i ÅHF har samarbeidet med Ål kommune i følgende saker 

• Ål som turistkommune  
Ål er lansert som en familiehyttekommune, med vekt på friluftsliv og kultur. Opplev 

museer, galleri, utstillinger og konserter når du er i Ål. I Ål kan du oppleve lokale 

tradisjoner, lokal mat og møte folk og dyr i levende stølsgrender. Opplev mangfoldet til 

fots, på sykkel. På ski eller med ryggsekk og fiskestang. Gjennom skogen, over hvite 

vidder mot de høye topper – I Ål er du aldri langt unna ei skiløype. Det er hele 400 km 

preparerte skiløyper som tilbys deg i Ål kommune. Har familien både alpinister og 

turskientusiaster er både Ål skisenter og Skarslia Ski- og akesenter ideelle 

Årsberetning 2014 ÅHF — aahf.no 
Side   av  4 8



utgangspunkt med turskiløyper fra begge anleggene. 

• Lokalmedisinsk senter  
Kommunen minner om det lokalmedisinske senteret på Ål og at dette også er et tilbud 

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

på Ål, dersom kommunen skal forbli bærekraftig. Ål har nå f eks både Vinmonopol, en 

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

de siste årene og har også tilrettelagt for et treningssenter, som er et positivt tilbud for 

alle i kommunen. 

• Kommunens syn på hyttefolket  
Kommunens ledelse påpeker at de er meget positive til hyttefolket. Og ser at det er 

mange ressurser blant hyttefolket, som bidrar i de forskjellige fora i kommunen. 

• Adresser til hytteeiere og eiere av fritidsboliger  
Arbeidet med å tildele veinavn og nummer på fritidseiendommer i Ål kommune pågår 

for fullt i kommunen. Det er imidlertid flere instanser som skal uttale seg, før ÅHF får 

oversendt forslagene hva gjelder fritidseiendommer. ÅHF arbeider med å få en 

fullstendig oversikt over alle som har fritidseiendom i Ål kommune. 

• Kartlegging av velforeninger:  
ÅHF håper å få til et samarbeid med kommunen når det gjelder denne kartleggingen og 

at alle velforeninger ser betydningen av å være medlem av ÅHF. 

• Løypekjøring  
ÅHF har oppfordret alle medlemmer, også i møte med kommunen – om å henstille til at 

alle, både fastboende og de som har fritidsbolig i kommen, om å betale for løypekjøring 

(oppkjøring av skiløyper). 

• Merking av skiløyper og turstier  
Når en skiløype krysser en vei, skal denne veien være merket med varselskilt. Vi er 

oppfordret alle til å melde fra til kommunen, dersom slik merking ikke finnes. 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• Renovasjon og økning av renovasjonsavgift  
Renovasjonsavgiften ble økt kraftig for eiere av fritidseiendommer i 2014. ÅHF ønsker 

dokumentasjon fra Ål kommune som understøtter behovet for en slik prosentvis kraftig 

økning. 

• Mobil- og nettdekning i fjellet  
ÅHF avventer utbygging av 4G i Hallingdal og arbeider for at Ål kommune arbeider 

videre med nettutbyggerne. De store teleoperatørene arbeider for tiden med utbygging i 

Hallingdal og ÅHFs styre anbefaler sine medlemmer å følge med på om dekningen 

bedrer seg. Enkelte områder har allerede fått 4G-dekning. 

• Scooterkjøring  
I 2013 la Regjeringen Stoltenberg frem forslag til ny motorferdsellov, som bl.a. omfatter 

en utvidet adgang til fritidskjøring med snøscooter. Ål kommune søkte om å delta i 

ordningen og fikk godkjent dette, til tross for anmodning fra ÅHF om å frafalle 

søknaden. Som følge av sterke protester, valgte regjeringen Solberg 1 å avvikle 

forsøksordningen, uten å legge føringer for at ordningen måtte avvikles også i 

kommunene. Ved utgangen av 2014 kjenner ÅHF fortsatt ikke status for ordningen i Ål 

kommune. ÅHF arbeider for at Ål kommune avvikler denne ordningen og å være 

orientert om eventuelle lovforslag som måtte komme for å endre ordningen. Det kan 

bare gjentas: Det er ikke tillatt å kjøre snøscooter i friluftsområdene i kommunen, 

utenom for de som har løyve for nyttekjøring. I og med at det fortsatt kjøres mye 

ulovlig, har rådmannen tatt dette opp med lensmannskontoret, som oppgir at det er 

vanskelig å overvåke hele kommunen. Alle som ser at snøscootere ødelegger skiløyper 

eller ser at det foregår åpenbar ulovlig kjøring, oppfordres til å ta bilde eller video av 

snøscooterne og sende de til lensmannen i Ål. 

• Veiavgifter  
Det er ønsket innsyn i regnskapene til grunneierne. Rådmannen har tatt opp dette, men 

det har dessverre ikke ført til noe resultat foreløpig. Transparens gir tillit til at avgiftene 

går til riktig formål. 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• Ål-52 / Merking av turstier  
Det er merket over 50 turstier i kommunen. Siste sti på denne listen er fra Øvre-Ål og 

opp til Primhovda, 1133 moh. Denne ble åpnet sommeren 2014. 

• Merking av hytter og adresser til hyttefolket  
Kommunen er i gang med arbeidet med kartlegging av alle boliger og 

fritidseiendommer i kommunen.  Dette arbeidet har tatt noe lenger tid enn planlagt. 

Både boliger og hytter skal få adresse med nr innen sommeren 2015. 

• Ladestasjoner for EL-biler 
Det er etablert en ladestasjon på Statoil i Ål sentrum. 

• Friluftslivets år 2015 
Friluftslivets år 2015 (FÅ15) arrangeres som en del av en Nasjonal strategi for et aktivt 

friluftsliv, som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i 2013. Friluftslivets år 

har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005. Målet er økt deltagelse i friluftsliv og økt 

oppmerksomhet rundt friluftsliv. Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt 

livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv. Friluftslivets år 2015 er en nasjonal 

markering av norsk friluftsliv og året gir en unik mulighet til å vise frem bredden av 

friluftslivet, og gi hele folket eierskap til naturen. Arrangementer i Ål kommune vil bli 

kunngjort på hjemmesiden til Ål kommune. 
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På aahf.no legger ÅHF ut alle dokumenter og annen info om hva styret har arbeidet med i 

2014 og det ligger innmeldingsskjema for nye medlemmer. 

Husk å betale kontingenten til Ål hytteforening, sammen arbeider vi for et godt miljø for 

alle som er interessert i fritiluftsliv! 

Høvik, 10. februar 2015 

Styret i Ål hytteforening 

Rita Roarsen 	 	 	 	 Martin Koksrud Bekkelund 	 	 Arne C. Michelsen 

Leder 	 	 	 	 	 Nestleder og sekretær 	 	 Kasserer 	 	

	 	 	 	 	 	  

Finn Tveter 	 	 	 	 Gisle Tunold 

Styremedlem	 	 	 	 Styremedlem	 	 	 	  
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