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Ordinært styremøte onsdag, 18. november 2020, kl 19 

Sted: Online 

Møtedeltakere: Øystein Andreassen, Stine Thorstensen, Eystein Holter; Martin Strehl 
Øyvind Mikkelsen Nordengen 

Faste punkter: I. Godkjenne innkalling 

II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte 

III. Økonomi 

IV. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

V. Neste styremøte 

 

I. Godkjenne innkallingen 

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 
Styrets vedtak: Som innstilling 

II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte: 

07/19 Fiberkabel på feltet Øystein 

Styret undersøker muligheten og kostnader for legging av fiberkabel på feltet.  
På Nordfjellstølen er det lagt trekkerør for fiber inn til alle hytter som har innlagt 
strøm. Det er også fiberforbindelse på høyspentlinjen (OPGW) opp til feltet.  

Det gjenstår noe av denne infrastrukturen ned mot bygda. Dette blir nå bygget og 
i den forbindelse er det tilsatt en interkommunal prosjektleder for fiberutbygging i 
Valdres. Denne har derimot bare mandat til å jobbe for fiber til boliger o.l., ikke 
fritidsbebyggelse. Det er derimot anledning for hyttefeltet til å knytte seg til 
utbygd nett.  
Derfor vil Telenor som er utbygger her, ta kontakt med oss når tiden for 
oppkobling nærmer seg. Forhåpentlig ila første halvår 2021. 

13/19 Hjertestarter Stine 

Aktuell status: 
Begge startere har blitt installert på hyttefeltet i mellomtiden – en ovenfor 
vinterparkeringen og en nedenfor. Styret har opprettet en ny side om førstehjelp 
på hjemmesiden til NHF. Alle hytteeiere bes om å gjøre seg kjent med 
informasjonen publisert her. 

  

https://hytteeierforeningen-nhf.com/f-rste-hjelp.html
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Gjøremål: (Ikke nødvendig å protokollføres i referatet) 

- Undersøk alternativer for bedre plassering av hjertestarteren i øvre delen av 
hyttefeltet 
Tar opp punkt igjen til våren. 

- Liste med navn og telefonnummer til sjåfører av snøscooteren som kan ringes 
i nødstilfeller for å hente hjertestarteren ovenfor vinterparkeringen med scooter 
(Listen skal henges opp ved starteren plassert ovenfor vinterparkeringen) 

- Kartverket.no  

- Registrer begge starterne i hjertestarter registeret  Martin 

- Heng opp skilt som viser vei til starterne 
(Sjekk skilting ved Stølen) 

- Oppdater Førstehjelp siden til hjemmesiden med: Martin 

• link til video om førstehjelp og bruk av starteren 

• link til Røde Kors 

06/20 Forslag om informasjonstavle på Bjørgovarden Øystein 

Forslag fra Kjell Ulven om oppsetting av en informasjonstavle på toppen av 
Bjørgovarden 

Vedtak styret: Undersøk om Nord Aurdal kommune kan sette opp en slik tavle 

Aktuell status: 
Øystein er i kontakt med Kongsgården på Danebu og Aurdalsåsen 
Hytteeierforening. Aurdalsåsen Hytteeierforening likte ideen og vil muligens bidra 
økonomisk her. 
Vi tar kontakt med kommunen når det økonomiske er på plass. 

09/20 Konstituering av styret 

Gjøremål: 

– Brønnøysund – Informer registeret om aktuell styret Martin 

– Planlagte aktiviteter: Påskeskirenn? 
(forutsatt at situasjonen ang. Covid 19 tillater det) 

10/20 Førstehjelpskurs i høstferien Martin 

Styret besluttet å gi et bidrag på kr 1.000 til Røde Kors som takk for 
gjennomføring av Førstehjelpskursene. 
 
Aktuell status: OK (Betaling med valuta 19.11.) 

III. Økonomi 

• Saldo DnB per 17.11.: kr 25.184,65 

Periode 01.10. – 17.11.2020:  
Sum inn: kr 0,-  
Sum ut:  - kr 3 190,50 Styreansvarsforsikring, bankomkostninger (kr 11) 
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• Medlemstall 

Antall kontingent betalt for 2020: 91 (Status 17.11.) 

IV. Saksliste + innmelding av saker til eventuelt 

12/20 Status rettsaken ifm brøyting 

1. Krav om bruksordning (Valdres jordskifterett) 

Som informert tidligere har Advokat Sveen krevd bruksordning i Juni 2020 på 
vegne av 17 (16) hytteeiendommer på Nordfjellstølen, herunder at det opprettes 
et eget veglag med vedtekter som administrerer veien i skiftefeltet som mer som 
vinter. 
Begjæringen kan leses i sin helhet her. 
Saken forventes å komme opp i retten ila våren 2021. 

2. Midlertidig forføyning med krav om stansing av ulovlig brøyting på Nordfjellstølen 

Slutten oktober begjærte advokat Dæhlin en midlertidig forføyning til Valdres 
Tingrett på vegne av 43 fritidseiendommer på Nordfjellstølen. Saken gjelder krav 
om stansing av ulovlig brøyting av private veier på hyttefeltet som benyttes som 
ski- og snøskuterløyper. Begjæringen kan leses i sin helhet her. 
Kjennelsen i saken forventes snarest. 

V. Neste styremøte: 

Man, 11.01., kl 19 (Online) 

http://hytteeierforeningen-nhf.com/Rettsak%20br%C3%B8yting/2006_Br%C3%B8yter_Begj%C3%A6ring%20bruksordning_Juni%202020/Begj%C3%A6ring%20om%20jordskiftesak%20080620.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/Rettsak%20br%C3%B8yting/Midlertidig%20forf%C3%B8yning%20nr.2%20(Okt%2020)/201029_prs_forf_nordfjellstolen_md.pdf

