
 
Strategi 2013 - 2015 

 
Buvasstølan sti- og løypelag 

 
 
 
 

SUNNE FJELLOPPLEVELSER 
 
 
 

Godkjent i styret 10. august., og revidert av styret 13. september 2013. 
 



 

Nåsituasjon 

• Ca 100 hytter er knyttet til området Buvasstølan og flere bygges nå 
• Tomter selges og enda flere hytter vil bli bygget 
• Stier gror igjen, skilting og sitteplasser mangler.  
• Årlig usikkerhet rundt løypetilbudet,  med løypemaskin som har begrenset 

levetid 
• Barn og unges bruk av fjellet har vært avtagende de siste år 
• Ca 60 % av hyttene bidrar i dag til finansiering av løypekjøringen 
• Arbeidet med sti- og  løypelaget er ikke tilfredsstillende organisert 
• Behovet for felles innsats for attraktivt fjell tilbud for hele familien, mangler 

forankring hos alle hytteeierne 
• Ønsker om å utvikle et attraktivt tilbud gjennom  et økonomisk spleiselag 

mellom offentlige, kommunale/kultur og private midler. 
• Komplett register over samtlige hytteeiere med navn, epos og mobil nr er 

etablert 
• Arbeidet med å realisere denne strategi ble organisert 10. august gjennom 

at Buvasstølan sti- og løypelag ble stiftet den dagen, og styre valgt. 
• Foreningen er nå registrert i Brønnøysundregistrene. 
• Haugarhaugrennet inngår fra nå av i Buvasstølan sti- og løypelag 
• Moderne nettsider er etablert og er under utvikling 

 

Målsetting 
1. Sikre utstrakt bruk av fjellet  (sunne fjellopplevelser) hele året for 

lokalsamfunnet, hytteeierne, deres familier, venner og andre gjennom 
attraktive tilbud og gode veier, stier og skiløyper  

2. Legge spesielt vekt på å få barn og unge til å bruke fjellet 
3. Det skal legges til rette for jakt,  fiske, riding, sykkelbruk m.m. 
4. Det er målsetting å utvide løypenettet gjennom samarbeid med 

naboområder 
5. Alle hytteeierne skal få god informasjon om tilbud 
6. Sunn økonomi i driften skal sikres gjennom rimelige bidrag fra alle 

hytteeierne. 



 
 

Handlingsplan 
A. Nettsidene skal videreutvikles med webkamera og god sti- og 

løypeoversikt.  
B. Nyere løypemaskin, og andre investeringer, søkes finansiert fra sesongen 

2014/2015 gjennom tilskudd fra stiftelser, kommune, bedrifter, banker og 
organisasjoner – se vedlegg. 

C. Arbeidet med å sikre finansieringstilskudd til ny løypemaskin og andre 
investeringer starter i september  gjennom søknader til stiftelser, møte 
med ordfører i kommunen, og søknader til bedrifter. 

D. Dagens løypemaskin brukes gjennom sesongen 2013/2014. 
E. Det søkes et nært samarbeid med veglaget for å kunne samordne tiltak og 

kommunikasjon 
F. Det søkes samarbeid med Fiskeforening og Turistforening 
G. Hugarhaugrennet skal videreutvikles og brukes som inspirasjon for flere 

felles arrangement på fjellet andre deler av året. 
H. Spesielle tilbud skal utvikles for at barn og unge i større grad skal bruke 

fjellet. 
I. God informasjon til alle  hytteeiere vektlegges spesielt frem til årsmøte i 

Påsken 2014 for da å sikre maksimal oppslutning, og at alle blir 
medlemmer. 

J. NYTT fra Buvasstølan sti- og løypelag  (Nyhetsbrev) sendes alle hytteeiere 
september 2013, og jevnlig fremover, hvor det redegjøres for strategiplan 
og arbeidet med å organisere laget og utvikle tilbudet.                               

K. Den årlige driften baseres i hovedsak på dugnad. Kostander til drivstoff, 
skilt og informasjonsmateriell, nettsider og andre forbruksmaterialer 
dekkes gjennom årlig avgift fra alle hytteeiere kr. 800 – 1000,- pr hytte pr 
år. Se vedlagte foreløpige driftsbudsjett. Første innkreving av avgift skjer 
fra 2014, etter årsmøte i Påsken. 

L. Osmund Ueland er styremedlem og ressursperson for styret det første året 
for å bistå med å realisere strategien 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vedlegg  
 
Styret legger følgende nøkkeltall til grunn: 
 

Driftsbudsjett 2014 
Utgifter: 
Drift av løypemaskin, med diesel, slanger, olje og forsikring: kr. 15.000,- 
Premier skirenn                                                                                   : kr.   8.000,- 
Skilt og kart                                                                                           : kr. 10.000,- 
Nettsider                                                                                                :  kr.   7.000,- 
Sittebenker/bord                                                                                :  kr  15.000,-     
Rydding/planering stier og løypetrase                                       :  kr.  50.000,-   
Sum utgifter                                                                                           kr. 105.000,- 
 
Inntekter: 
Medlemskontingent, 100 medlemmer à kr. 1000,-                   kr. 100.000,- 
Overskudd skirenn/loddsalg                                                            kr.   10.000,- 
Sum inntekter                                                                                       kr.  110.000,- 
 

Investeringer 
Styrets ambisjon for nyere løypemaskin fra sesongen 2014/2015 og andre 
investeringer, er kostnader i størrelsesorden kr. 750.000, - + mva. 
 
Følgende foreløpig finansieringsplan legges til grunn: 
1/3 finansieres gjennom støtte fra stiftelser 
1/3 finansieres av Nes kommune 
1/3 finansiers gjennom tilskudd fra bedrifter, banker, organisasjoner og 
hytteeiere som ønsker å bidra. 
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