
Beitostølen Hytteforening 

Styremøte 21.3.22         Møtereferat. 

 
Til stede: Erik G., Erik B-N., Knut S.. og Petter A. K. 

 

1. Liahaugstølen  

Prosessen følges opp videre i samarbeid med Ole og Hedalen Vel. 

Klagesaken mot rådmannen ble ikke tatt til følge av KS/Formannskapet.  

  

2. Aasgarden III 

Etter vedtaket i Formannskapet 17.3.22:» Formannskapet legg ut 

detaljreguleringsplan for Aasgarden til offentlig høyring og ettersyn i to alternativ.» 

Alt A) opprinnelig forslag og B) er nedskalert versjon. 

Saken følges opp av Stakkstølie Syd og Sameiene Aasgarden I og II, som lager brev til 

saken. Fristen er 6 uker etter at utkastene fra Norske Fjellhytter er lagt ut til høring. 

 

3. Liahøvda 

Dette blir tatt inn under Arealdelen og vi har pr. dato ingen direkte kommentarer på 

skissene som er lagt ut for utbyggingen. 

  

4. Møte med ØSK ved ordfører og Rådmann 

Møter blir 13.5.22 og Petter deltar på vegen av BHF. Hovedsak blir Arealdelen. 

1.utkast til Arealdelen blir sendt oss den 23.6.22 til vurdering. 

 

5. Valdres Hytteforum 

Bilag for medlemskapskontingent kr 3.- i 2022 sendes Erik B-N. 

VHF er viktig fordi det gir oss tilgang til møter i Fjellgrensenettverket i Valdres. 

Fjellgrensenettverket er aktive i å påvirke kommunene under Arealdelen med 

etalering av rammer for fjellgrenser. 

 

6. Medlemskapsutvikling BHF        

Pr dato er vi 582 medlemmer hvorav 134 enkeltmedlemmer og 448 kollektivt 

 

7. Løypeforeningen 

Erik B-N. tar kontakt med leder av Løypeforeningen for oppdatering av styrereferat 

og handlingsplan for 2022. Løypeforeningen inviteres til årsmøtet 6.8.22. 

        

8. post@beitostølenhytteforening.no        

Denne adressen behandles av Erik G. og Erik B-N. Hvis det er prinsipielle saker sendes 

dette videre til Petter K. Vi opprettholder prinsippet om at ingen leverandører får 

tilgang til å bruke vår hjemmeside som markedsføringskanal overfor medlemmene. 

 

 

mailto:post@beitostølenhytteforening.no


9. Sti og løypeplan 2022-2035 fra kommunen      

Knut S. følger opp med utkast til oppfølgings til kommunen. 

 

10. Årsmøte BHF 6.8.22  

Villmarksalen på Bergo Hotell er bestilt til klokken 1700. 

Petter K. lager utkast til innkalling og årsberetning. 

Leder av Løypeforeningen (inviteres av Erik B-N.) og B. Budal fra Beitostølen Utvikling 

AS (inviteres av Petter K.) ønskes å kunne delta med korte innlegg etter årsmøtet. 

De utbyggingsplaner som er i prosess (Aasgsarden III og Liahaugstølen) presenteres 

grundig på møtet. 

I den grad Arealdelen er realistisk å vise frem (1. utkast fra kommunen) tas dette opp 

på møtet. 

 

11. «Mitt sted»  - Informasjons-APP for Valdres. 

Petter K. oppdaterer hvis de skjer noe videre med utvikling av APP’en. 

 

12. Markedsundersøkelse Beitostølen 

Kommunen kan ikke være delaktig i en slik undesøkelse blant hytteeiere da de kun 

sitter på postadresser, og begrensninger med GPRS gjør dette ikke realistisk. 

Petter K. ser om det er mulig å bruke et byrå som kan sende ut spørreskjema til alle 

hytteeiere, ikke bare medlemmer. 

I så fall må et byrå kunne få tilgang til adresser og kjøpe disse. Om dette er mulig vet 

vi ikke. 

 

13. Neste møte 

Petter K. innkaller til nytt møte før sommerferien når vi vet noe med om prosessen 

rundt Arealdelen. 

 

 

 

Petter A. Knudsen 

22.3.2022 


