
Styret for Brunbakklia og Skolehagen velforening 

v/Arne Heimestøl 

Brunbakklivegen 36, 

3528 Hedalen        15.11.2022 

 

Sør-Aurdal kommune 

Tingvollbakkin 15,  

2930 Bagn 

NOEN INNSPILL ETTER ÅRSMØTET I VELFORENINGA 2022 

Vi viser til Temaplan for helhetlig boligplan Sør-Aurdal kommune 2022–2030 der 

sentrumsutvikling i Bagn og Hedalen er tema. Vi er opptatt av at de to boligfeltene i 

sentrum i Hedalen skal bli vedlikeholdt og videreutviklet og vil gjerne samarbeide med 

kommunen om dette. 

På årsmøtet i velforeninga var vi innom flere tema, og vi tar alle som berører kommunen 

med i denne henvendelsen. 

Gang og sykkelveg 

Tidligere i år ble det kjent at fylket hadde gitt midler til en gang- og sykkelveg direkte til/fra 

Skolehagen.  

Nå har vi fått opplyst at det ikke blir noe av dette prosjektet slik det var tenkt. Foreningen 

ønsker at de opprinnelige planene om gang og sykkelveg mellom skolen og Solstad blir 

prioritert i stedet for forslaget om en gang og sykkelveg direkte opp i Skolehagen.  

Midler fra fylket bør brukes til et første byggetrinn på denne vegen fra skolen til 

Skolehagen. 

Vi antar at vegen vil gå på nedsida av fv. 243. Kryssing av fylkesvegen bør i så fall 

tilrettelegges med fartshump og/eller gangfelt. 

Gatelys 

Kommunen har driftsansvaret for gatelys i de to boligfeltene. Nå har høstmørket kommet, 

og flere lyktestolper står uten lys. Vi anmoder kommunen om å sørge for at det er lys i alle 

armaturene.  

Skog- og krattrydding 

Velforeninga fikk fullmakt av kommunen til å leie inn en arbeidstaker som skulle rydde kratt 

mellom Hedalsheimen og Hedalen naturbarnehage. Det ble gitt en ramme på tre 

arbeidsdager til dette prosjektet. Andreas Haugen har ryddet, og avtalt timepris for 

oppdraget er 350 kr.  

Kan foreningen få lov til å bruke gjenstående timer til rydding ved utkjørselen fra 

Skolehagen til fv. 243? 



Rydding neste år 

Kant- og krattrydding bør gjennomføres årlig. Da er det lettere å vedlikeholde området. 

Dette er et stort arbeid, særlig i Brunbakklia.  

Vi håper derfor at kommunen kan ta mest mulig på begge sidene av Brunbakklivegen og 

Rådyrvegen når kantryddig gjennomføres.  

På samme måte ber vi om at innkjørsler til kommunale eiendommer ryddes så langt til 

siden som mulig.  

Endelig ber vi om at det settes av et tilsvarende timeverk som i år, slik at velforeninga kan 

engasjere Andreas Haugen til ryddearbeider i feltene neste år også.  

Befaring 

Våren 2023 vil styret invitere kommunen til en befaring i boligfeltene. Her vil vi legge  

planer for ryddearbeider høsten 2023. 

Asfaltering 

I Skolehagen ble vegen som går til Bakkom og Nordby da vegen fikk asfalt for noen år siden, 

utelatt. Vi håper at kommunen kan få utført nødvendige grunnarbeider, slik at denne vegen 

kan asfalteres – for eksempel sammen med skoleplassen i Hedalen. 

På Brunbakklivegen har asfalten nedenfor boligstiftelsen gått i oppløsning på en liten 

strekning. Det hadde vært fint om også denne stubben hadde blitt reparert. 

Med hilsen 

Arne Heimestøl 
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