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Styret 2015
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

Per-Lund Johansen

varamedlem til styret

velges for to år

Øivind Due Trier

varamedlem til styret

velges for to år

Rune Hybertsen

varamedlem til styret

velges for to år

Varamedlemmer
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Aktiviteter 2015
Styret har hatt et år med god aktivitet. Det er gjennomført to styremøter og vært kontakt
via telefon og e-post. Det har i tillegg vært avholdt årsmøte.
Styret har ikke hatt møter med rådmannen eller ordføreren — verken Solveig Vestenfor
eller Ivar Breivik — i Ål kommune i 2015. Det har imidlertid vært kontakt med Ål kommune
for generell informasjon i saker som har blitt behandlet.
Sentrale saker i 2015 har vært:

•

Eiendomsskatt

•

Det blir innført eiendomsskatt i Ål kommune fra 1.1.2017. ÅHF utfordret
kommunen på å gjøre skatten lavere for eiere av fritidseiendommer enn for
fastboende, da eiere av fritidseiendommer belaster det kommunale apparate
lavere enn fastboende. Videre oppfordrer ÅHF Ål kommune til å øremerke
inntektene fra eiendomsskatt på fritidseiendommer til formål som kommer
eierne av disse til gode. Modellen er kjent fra nabokommunen Hol. Slik
øremerking kan være gratis skiløyper, tur- og sykkelstier, kildesortering i
innfallsporter til fjellet, eller liknende.

•

Snøscooterkjøring i Ål kommune

•

ÅHF har vært tydelige overfor Ål kommune at adgangen til å etablere
scooterløyper for fritidskjøring ikke må komme i konflikt med det allerede
etablerte friluftslivet. Ål kommune har som respons bekreftet at slike løyper ikke
skal legges over tregrensen og heller ikke nær etablerte hytteområder. Samtidig
opplever ÅHF at det har vært en økning i ulovlig scooterkjøring flere steder i
kommunen. Medlemmer har rapportert om økt ulovlig kjøring blant annet på
Primhovda, Torpoåsen og tilstøtende område mot Skaraåsen i Gol kommune.
ÅHF følger opp slik aktivitet mot Ål kommune og Politiet fortløpende.

•

Veiavgifter for fritidsboliger i Ål

•

ÅHF har arbeidet for at veilagene der medlemmene betaler avgift skal gi innsyn i
sine regnskaper. Dette har ikke gitt konkrete resultater, da veilagene ikke er
pålagt dette. Dette er også diskutert med Ål kommune, som er anmodet om å
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oppfordre veilagene til slikt innsyn for at Ål skal være en forutsigbar kommune å
være deltidshalling i. Samtidig ønsker ÅHF å påpeke at dette ikke er et generelt
problem i Ål kommune, kun i enkelte veilag. ÅHF ønsker videre å påpeke at heller
ikke alle veilag har innsyn, men at dette heller ikke trenger å være problematisk.
Årsaken til at temaet står på styrets agenda er at flere medlemmer har
rapportert om uforholdsmessig store innbetalinger i veiavgift, mens det
imidlertid ikke gjøres arbeid eller utbedringer på veien til gjengjeld.

•

Løypekjøring

•

Tilsvarende som for innsyn i veilagene, har ÅHF arbeidet med innsyn i
regnskapene til det enkelte løypelag. Når man betaler løypeavgift synes det
rimelig å få informasjon om hva pengene benyttes til. Noen løypelag er flinke til
dette og er en modell for dette for andre løypelag. Videre har ÅHF også anmodet
medlemmene om å søke innpass i styrene i de enkelte løypelagene, av samme
årsak.

•

Fiske i kommunens vann

•

ÅHF har undersøkt hvilket regelverk som gjelder for fiske i kommunens vann,
inkludert fiske fra båt. Fiskekort må løses i offentlige vann, dette kan blant
annet gjøres via mobilen. For fiske fra båt gjelder egne regler for utsetting av båt
i det aktuelle vannet som styret undersøker nærmere.
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Status medlemmer
Ål hytteforening hadde pr. 31. desember 318 medlemmer, fordelt på 10 hyttevel med 282
medlemmer og 30 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
5521,50 kroner per 31.12.15. Årskontingenten har vært 10,- kroner per hytte i et hyttevel
og kr 100,- kroner for per hytte som ikke er tilknyttet en velforening.
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På aahf.no legger ÅHF ut alle dokumenter og annen info om hva styret har arbeidet med i
2015 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!

Oslo, 2. februar 2016
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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