ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS

KNUT NES ER DEN FØRSTE SOM MOTTAR
“HYTTEFOLKETS ENTUSIASTPRIS”

Nå er hytteeierne i
Valdres med
i alle politiske
prosesser
Hytteeier Knut Nes hadde hørt nok festtaler om hyttefolkets viktighet uten at politikere lot til å bry seg i hverdagen.
Dermed sparket han i gang en bevegelse, som førte til at politikere og hytteeiere i dag samarbeider på alle nivåer – til
og med på regionens øverste, i Valdresrådet.
Dette har juryen for «Hyttefolkets Entusiastpris» merket seg. Under årets hyttemesse på
Hellerudsletta vil han få hedersprisen for sin tålmodige innsats med å bygge gode og langsiktige relasjoner mellom hytteeierne og kommunene i Valdres.
– Vi er imponert over alt Knut Nes har fått til blant annet gjennom Valdres Hytteforum. Med
ham som leder er forumet blitt et konstruktivt, positivt og viktig organ, som verdsettes av
både hyttefolk og vertskommuner. Dette står det respekt av, sier juryleder Audun Bringsvor.
ORD UTEN HANDLING
Knut Nes sitt engasjement begynte med hans egen hytte-kommune, Nord-Aurdal. Han hørte
store ord om hyttefolkets betydning, men ingen synlig handling. Allerede tidlig på 2000tallet skrev han debattinnlegg i avisa Valdres og jobbet med å få politikerne på banen. Men
først da Arbeiderpartiets Inger Torun Klosbøle (A) ble kommunens ordfører etter valget i
2011, ble hytteeierne med Knut Nes i spissen tatt på alvor.
– Vi ble invitert til formannskapet. Der fikk vi legge fram vårt anliggende, og vi opplevde å bli
lyttet til, sier Knut Nes. Fra da av var kanalene åpne. Nå møter vi regelmessig i formannskapet i Nord-Aurdal.
Han hadde en klar opplevelse av at situasjonen ikke var annerledes for hytteeiere i de andre
Valdres-kommunene. I januar 2013 bestemte han seg for å ta kontakt med hytteforeninger
i alle de seks Valdres-kommunene.
– Tanken min var å få etablert et forum for erfaringsutveksling. Etter at vi hadde snakket
sammen en del per e-post, ble det fart nesten overalt. I 2014 ble Valdres Hytteforum en
realitet med representanter fra fem av seks Valdres-kommuner.
I VALDRESRÅDET
Forholdet hytteeiere-kommuner har passert flere milepæler underveis til dagens tillitsfulle
samarbeidsform. Nye mål ble nådd i 2015. I fjor vår la Valdres Hytteforum fram forslag til en
samarbeidsmodell for hytteeiere og respektive kommuner – en Hovedavtale. Dette skjedde i
møte med alle Valdres-ordførerne til stede.
– Intensjonen er å legge til rette for et langsiktig samarbeid, forklarer Knut Nes. Innspillet
ble godt mottatt av ordførerne og i kommunene, men den videre prosess preges akkurat nå
av kommunenes arbeid med kommunereformen.
Valdres Hytteforum inngikk i fjor partneravtale med Valdres Natur og Miljøpark om samarbeid om handlingsplaner på områder hvor det foreligger felles interesser. Også i styret for
nye Visit Valdres er hytteeierne inne gjennom Valdres Hytteforum.

– Styret i Visit Valdres er medlemmer i Valdresrådet. Dette innebærer at hytteeierne har
en stemme også på det regionale nivået, sier Nes. At det store fellesskapet av hytteeiere
aksepteres som en sentral aktør i Valdresrådet, plasserer han som den største begivenheten
for hytteeierne i regionen.
Knut Nes mottar «Hyttefolkets Entusiastpris» lørdag 2. april.

HURT IGFAKTA

VALDRES HYTTEFORUM

• Paraplyorganisasjon for kommunale hyttevellag i Valdres-kommunene.
• Forumet består av én representativ hytteforening fra hver av regionens
seks kommuner.
• Hytteforumet skal være et sted for utveksling av erfaringer og informasjon.
• Formålet er å verne om og være en pådriver for medlemsforeningenes
felles interesser knyttet til kommuneovergripende forhold i Valdres.
• Basis for oppbyggingen er de lokale veilagene og/eller hyttevelforeningene.
ENTUSIASTPRISEN
• Hederspris innstiftet av Norsk Hyttelag, Hyttemessen AS og hytteavisen.no.
• Utdelingen finner sted under Hyttemessen på Hellerudsletta, første gang
2. april 2016 kl 10.00
• Kandidater til prisen er enkeltpersoner, lag eller foreninger som har gjort en
uegennyttig og særlig fortjenstfull innsats for et bedre og hyggeligere hytteliv
for de mange.
• Jury: Leder Audun Bringsvor, Norges Hyttelag, medlemmer Per Levik,
Hyttemessen AS og Leif Magne Flemmen, hytteavisen.no.
KNUT NES
• Leder Valdres Hytteforum.
• Styremedlem Aurdalsåsen Hytteforening.
• Frivillig under Vinjerock, ValdresMarsjen og Hemsingfestivalen.
• Siviløkonom NHH.
• Kunstfotograf med utstillinger, bl.a. i Valdres.
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