
STYRETS BERETNING. 
 

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 20.02.2019 og har hatt 
følgende sammensetning: 
 
Leder:  Oddmund Petter Aasen 
Nestleder:  Morten Granhøy-Lieng 
Kasserer:  Nidunn Sandvik 
Styremedlem: Ståle Størkersen 
Styremedlem: Tove Alice Koll Frafjord 
Styremedlem:  Kjetil Dragesæt 
Styremedlem: Jon Barrat Nysæther 
 
Revisor:  Øystein Skogerbø 
   Gry Berit Lundal 
 
Valgkomite:  Olaug Krag                       
   Jan Halvor Natlandsmyr 
   Kjell Arvid Birkeland 
 
Styremøter: 
Det er avholdt 5 styremøter for behandling av aktuelle saker. (08.04.19, 
13.05.19, 30.09.19, 18.11.19 og 14.01.20) 
 
 
Oppsummering av skisesongen/løyper:  
I 2019 ble det kjørt løyper få ganger pga. lite snø og dårlige kjøreforhold. Kun 12t ble 
kjørt og fakturert rekordlavt kr 11200,- 
I vinterferien ble det problematisk å kjøre spor pga. lite snø. 
Påsken bar preg av hardt føre og lite snø i fjellet. Framkommelighet for scooter var 
dårlig i den seine påsken pga. gjennomslag på vannene og delvis bare brekk inn mot 
heia. Naturtrase krever gode snøforhold for å sette spor. 
Varsling om løypesetting må hele tiden forbedres. 
 
Der har i sesongen vært 4 tilgjengelige sjåfører og 3 scootere med sporkall. 
Følgende skiløper blir kjørt opp etter prioritet som listet under: 
1. Rundløypene på Østabøstølen og Futasete 
2. Kort løype opp Konedalen og vestover ned Fosselega 
3. Lang løype opp til Øyarvatn og ned Kringlekvævtjødn til Fosselega 
4. Rundløype på Djupavatn  
 
Vi ser også at der har blitt økt forventningsnivå til løypepreparering nå etter økt 
ferdsel og bruk av dalen. Det er nødvendig å opplyse at kun grunneier v/Inge M. har 
rettighet til å kjøre løyper, samt at han kjører når værutsiktene, sikt- og snøforhold 
tillater det. 
 
Brøyting: 
Brøyteregnskapet viser at det ble brøytet for kr 81.000,-   
Været i dalen er skiftende og selv om p-plasser brøytes kan ufremkommelig endres 
på kort tid. Hytteeiere må alltid være forberedt på å spa selv for å komme seg inn 



eller ut av p-plass. Kapasitet på fres til å ta 14 P-plasser er begrenset og tar noen 
ganger trenger tid. Les info for vintersesongen. Husk: Spade i bil!! 
 
Fiskekultivering:  
Djupavatnet er referansevann for miljøkartlegging slik at vannprøvetaking fortsetter. 
Frivillig har satt ut fisk i 2014 og noen år etterpå. Der er nå fisk i det meste av 
Tverråvassdraget også. Vil gjerne ha flere frivillige til å flytte fisk høyere opp i 
vassdraget.  
Rogaland Fylkeskommune, har prøvefisket Djupavatnet i sommer og rapport mottatt. 
Vi oppfordrer til fiske – der er god bestand og gode fiskemulighetene. 
NB! Ikke kast uti småfisk - all fisk bør tas opp slik at fiskestørrelsen øker. 
Frivillige ønskes til å assister jobben med vannprøver/fiskekultivering. 
Interesserte melder fra til Ståle Størkersen 
 
Isfiske: 
Hull til isfiske ble boret opp Palmehelgen på Djupavatn. 
 
Parkeringsplasser. 
Der har vært lite tilbakemeldinger om problemer på p-plassene. Vi tar dette som et 
tegn på at folk opprettholder p-reglene og oppfordrer til å fortsette med dette. 
Problemer i forhold til dette innrapporteres til den p-ansvarlige på de respektive p-
plassene slik at disse vurderer om der må gjøres tiltak. 
Vi vil i forkant av vinterferie og påskeferie presisere p-reglene på Facebook og 
hjemmeside og oppfordre folk til å følge disse slik at ingen tar seg til rette med kun 
ett blått kort. 
 
Brøytestikker må være på plass og de står på P-9 og P-2. Ved store snømengder må 
nye stikker settes på brøytekantene. 
 
Nye hytteeiere må ta kontakt med kasserer på kasserer@hunnedalen.no for 
parkeringskort. 
 
Påsketradisjoner: 
 

- Hunnedalsrennet ble tradisjonen tro arrangert på påskeaften. Det er et ønske 
fra nåværende arrangør om nye som kan overta arrangementet. Disse kan ta 
kontakt med Grete Paulsen på grete.paulsen@lyse.net 

 
- Kostymerennet ble arrangert av Røde Kors på påskeaften. 

 
 

- Tveitabrekkå - topptur ble gjennomført som tidligere år i etterkant av 
påskerennet og kostymerennet. 

 
Regnskapet: 
Regnskapet er revidert og blir lagt ut på nettsiden. 
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Vannposter: 
Velforeningen har et godt samarbeid med Sira Kvina som har ansvaret for drift og 
vedlikehold av vannpostene i dalen. I løpet av 2019 har Sira Kvina oppgradert 
vannpost 1,2 og 3 med nytt elektrisk anlegg, ny takkonstruksjon, nye tappekraner, 
rustfrie plater på veggene for å hindre vannsprut på panel samt at vannpost 2 har fått 
ny kontrollenhet for UV-filteret. Vannpost 2 har hatt noen nedstegninger pga. 
vannkvalitet, vannposten er mer utsatt ved mye nedbør med tilhørende overflatevann 
som kommer ned i borehull. Ved eventuell stengning og utfordringer vil info bli 
publisert på Facebook. Sira Kvina følger situasjonen og informerer velforeningen 
fortløpende. Videre vil kledning på vannpostene skiftes samt slitte dører erstattes. 

Vannpost 4 vil flyttes og den vil i løpet av 2020 bli flyttet opp på parkeringsplassen 
som ligger ved. 

 
STF sine hytteplaner i Hunnedalen: 
STF har en hyttetomt ved Futasete som de ønsker utviklet til en hytte spesielt 
tilpasset barnefamilier og bevegelseshemmede.  
STF informerte om dette på årsmøtet i 2019. Det er nå lagt inn vann og avløp til 
tomten og STF vurderer en arkitektkonkurranse for å få innspill på hvordan en hytte i 
området vil kunne bli. Prosjektet er en del av en langtidsplan for STF som ikke kan si 
noe konkret om videre arbeid med utvikling av tomten eller når byggestart kan bli. 
 
 
Medlemslister, adresser, epost:  
Det vil betydelig lette arbeidet til styret hvis medlemmer som ikke har oppgitt 
epostadressen gjør dette dersom de har mulighet til det. Husk å gi beskjed om 
endring av e-post ved f.eks. skifte av jobb. 
 
 
Vindmøller, NVE sin plan: 
Ifølge NVEs rammeplan var området på sørsiden av Hunnedalen ansett som 
velegnet for vindkraft. 
Det ble sendt inn et omfattende høringssvar til denne rammeplanen på vegne av 
velforeningen. Dette høringssvaret ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av 
hytteeiere i dalen, og argumenterte for at dette området tvert om er lite velegnet og 
derfor må bli tatt ut av rammeplanen. 
Et av hovedpunktene i høringsuttalelsen var at Hunnedalen er et av de mest snøsikre 
og nærliggende fjellområdene i regionen, og dermed et svært viktig natur- og 
friluftsområde for innbyggerne her. 
Det ble også pekt på at plassering av vindturbiner vil kreve utbygging av et 
omfattende veinett som vil medføre store og uopprettelige inngrep i fjellområdet.  
Et annet problem er iskast fra vindturbiner som i verste fall vil gjøre hele området 
utilgjengelig vinterstid. 
Som følge av stor motstand over hele landet ble rammeplanen til slutt skrinlagt, så 
det er grunn til å håpe at vi aldri vil få se 200 meter høye vindturbiner på nutene rundt 
dalen. 
 
 
 



Velforeningen sine hjemmesider: 
Hjemmesiden til velforeningen bar preg av et eldre design som ikke var optimalt for 
bruk på mobile enheter. Dette sammen med at den var vanskelig å oppdatere og var 
relativ kostbar førte til at det ble satt i gang redesign av siden i løpet av høsten 2019 
og den nye hjemmesiden gikk live januar 2020. Driftskostnaden på den nye 
hjemmesiden er ca. 1/3 av kostnaden for den gamle. 
 
 
Øking av BYA: 
Formannskapet i Gjesdal har vedtatt at det skal startes opp en plansak om størrelsen 
på fritidsboligene i Øvstabødalen. Styret i Hunnedalen Velforening stiller seg 
støttende til økning av bebygd areal. Vi ønsker likevel at det bygges så lavt som 
mulig av miljøhensyn og er skeptisk til for høy mønehøyde. 
 
Fra saksgangen gis det følgende: 
Formannskapet ber rådmannen om å arbeide videre med en økning av tillatt BYA for 
alle reguleringsplanene både på Giljastølen og i Øvstabødalen fra BYA 45 m² (plan 
19760001) og 90m² til bebygd areal 120 m² (+ terrasse). Bestemmelsene tilpasses § 
3.3 i bestemmelsene til kommuneplanen når det gjelder møne- og gesimshøyde 
m.m., og det ses på om kravet til avstand mellom hyttene må reduseres i 
reguleringsplanene der det er fastsatt slike krav. Kravet til biologisk toalett tas ut av 
reguleringsplanene. 
 
Et endret forslag til reguleringsbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn og sendes 
berørte grunneiere, hytteeiere og offentlige instanser. 
 
Etter høringen legges saken fram til formannskapet til ny behandling. 
 
Styret i velforeningen følger saken videre og ber hytteeiere følge saksgangen i 
Gjesdal kommune. 
 
 
Ladestasjoner for Elbiler: 
Etter styrets syn har Velforeningen ikke noen råderett over parkeringsplassene.  
Velforeningen har heller ikke noe mandat til å avsette egne parkeringsplasser for 
dette formålet. Lyse har sagt nei til offentlige ladestasjoner fordi de ikke vil være 
kommersielle. Styret ser på saken som avsluttet, men har ikke har noe mot at den 
allerede eksisterende gruppen jobber videre for å finne en løsning.  
 
 
Helårlig redusert fartsgrense på Rv45.: 
Styret har vært i kontakt med Vegvesenet angående redusert fartsgrense gjennom 
hyttefeltet hele året. Vegvesenet har forståelse for ønsket, men mener at det ikke er 
grunnlag for en permanent nedsettelse, selv med økt bruk av hyttene. Saksgangen 
kan følges på hjemmesiden hvor referatene fra styremøtene publiseres. 
 
 
 
 
 



Bomstasjon ved Øvstabø: 
Rogaland Fylkeskommune v Samferdselsavdelingen informerer om at det ikke er 
planer om at bommen mot Sirdal skal bli stående lenger enn 2024, såfremt gjelden i 
bompengepakke fv. 45 Gjesdal er nedbetalt. 
 
 
 
 
 
  



 
 
Hunnedalen Velforening 
Ordinært årsmøte for 2020 
Onsdag 19/02/20 
Kl. 19.00 
Quality hotel Residence 
Julie Eges gate 5, 4306 Sandnes 
 
Saksliste: 
 

01. Valg av ordstyrer 
02. Godkjenning av innkalling til årsmøtet 
03. Valg av referent 
04. Valg av medlem til å medunderskrive protokoll fra årsmøtet 
05. Styrets beretning 
06. Regnskap og Budsjett 
07. Revisors beretning 
08. Kontingent foreslås uendret 
09. Valg 
10. Innkomne forslag og informasjonspunkter  

 
 
Kandidater som er på valg Årsmøte 2020 
 
Styret:  
Oddmund Petter Aasen  leder   stiller til gjenvalg 
Morten Granhøy-Lieng  nestleder  ikke på valg 
Nidunn Sandvik    kasserer  går ut av styret 
Ståle Størkersen   styremedlem  ikke på valg 
Jon Barrat Nysæther  styremedlem  ikke på valg 
Kjetil Dragesæt   styremedlem  stiller til gjenvalg 
Tove Alice Koll Frafjord  styremedlem  ikke på valg 
    
 
 
Revisor: 
Øyvind Skogerbø   1.revisor  stiller til gjenvalg 
Gry Berit Lundal   2.revisor  ikke på valg 
 
Valgkomiteen: 
Kjell Arvid Birkeland                   medlem  går ut av komiteen 
Jan Halvor Natlandsmyr  medlem  går ut av komiteen 
Olaug Krag    medlem  ikke på valg 
 
 

 
 
 
 



SAK: 06: Regnskap 2019 og budsjett 2020 
Se eget vedlegg 
 
 
SAK 09: Valg – innstilling fra Valgkomite 
Nye kandidater: 
 
Styret: 
Mona Lillehammer 
 
Valgkomiteen: 
Marianne Strøm Uthaug 
Helge Dyrøy 
 
Revisor: 
Øyvind Skogerbø   1.revisor  stiller til gjenvalg. 
 
 
 
 
SAK 10: Innkomne forslag og informasjonspunkter: 
 

- Tilskudd til å sette opp ny bru ved 
Tveitabrekka 

Hei. 
Vi ser at aktiviteten og mengden av turister som bruker sørsiden av dalen tiltar og det er jo bra.  
Hjelpekorpset har sett med bekymring dersom det skulle tilstøte noen på den siden og at det ikke skulle være 
flyvær. 
For at hjelpekorpset skal kunne bistå ved eventuelle skader er vi avhengig av at elven er tilfrosset og at det 
ligger nok snø over denne, ettersom vi ikke kan bruke eksisterende bru til scooter. 
I vinter hadde vi også hendelser, hvor AMK tok kontakt med oss for å be om bistand siden helikopter ikke 
kunne utføre oppdraget. 
Dette er en tidkrevende jobb å gå opp bakken å inn til den forulykkede med pasientpulk og utstyr. I tillegg 
krever dette mye mannskaps resurser. Heldig vis ble det opplett i været på den ene pasienten (den mest 
alvorlige også) slik at NLA klarte å ta seg inn. De var fremme samtidig med våre mannskaper.  
På samtlige hendelser har vi også bedt om bistand fra Skreå, uten at det har kunne hjulpet oss. (Enten tatt for 
lang tid eller ikke kommet frem) 
Ved hendelser spesielt vinterstid er tiden en viktig faktor og vi håper derfor at velforeningen vil bidra med å få 
satt opp en ny bru i nederste enden av parkeringsplassen til Tomansbu. 
Det vil koste en del kroner for å få et firma til å gjøre dette, har blitt estimert 300.000,- fra en entreprenør, 
men da har de bare sett på bilder fra stedet. 
Har også snakket med sauesanker laget som holder til på den siden, de er også veldig positive til at det blir satt 
opp en ny bru i området som beskrevet, selv om bidraget eventuelt fra dem er vel så som så.  
 
mvh 
Ludvig Sande 
Korpsleder 
Stavanger Røde Kors Hjelpekorps 

Forslag til vedtak:  
Styret foreslår å støtte byggingen av ny bru med opptil 30 000kr. 


