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Kjære hytteeier                                                                                                  Buvatn, 24. april 2014.  
 
Vel overstått Påske! Oppfordring til å bli medlem og kjøpe Andelsbrev i ny løypemaskin! 
 
Veldig hyggelig med godt fremmøte og positivt årsmøte på Engene Fjellstue den 12. april. 
Protokoll fra møte er vedlagt. Vårt håp er at det gir god informasjon om planene videre og vedtak 
som ble fattet.  
 
Det var også flott med rekorddeltakelse på årets Hugarhaugrenn. Bilder og resultatliste kan dere 
se på nettsiden www.buvatn.no  om kort tid. Face book siden har allerede de første bilder ute. 
 
På svært kort tid fikk vi i påsken solgt hele 46 Andelsbrev til en nyere løypemaskin. Det gir oss 
troen på at vi kan få de aller fleste med på å kjøpe ett eller flere Andelsbrev. –Og, vi ønsker at 
samtlige hytte-/stølseiere blir medlem i sti- og løypelaget.                                                    
«Med kjøp av andelsbrev og deltagelse på dugnader viser vi interesse og vilje til egeninnsats og 
at vi tar ansvar til beste for fellesskapet. Dette er viktige signaler når vi skal ut til kommune og 
bedrifter for å søke støtte til det videre  arbeidet.» 
 
Til de av dere som ikke har meldt interesse allerede, kommer oppfordringen fra årsmøte om å 
melde seg inn og kjøpe Andelsbrev! Andelsbrevene nummereres. 
En nyere løypemaskin vil gi freste spor med den beste kvalitet, og gode arbeidsforhold for våre 
løypekjørere. En nyere løypemaskin vil også gi oss muligheten til å utvide vårt løypenett ved at vi 
kan kjøre den såkalte ”Blåløypa” gjennom Nes fra Blåfjell i sør, til Bekkjeset/Røggin i nord på 
grensa til Gol, på vegne av de 4 foreningene i Nes østmark. 
 
Vi ser frem til din positive tilbakemelding, og har du spørsmål, ta kontakt med Stein Erik Opheim  
tlf. 909 04 225, epost seo@online.no, eller undertegnede på tlf 41 65 60 01! 
 
 

 
 
Vennlig hilsen 
Styret i Buvasstølan sti- og løypelag 
 
v/ Osmund Ueland 
styreleder 
 
 
 
Vedlegg: Godkjent protokoll fra Årsmøte I BSLL 12. april 2014.   

Husk også å notere 
dugnadene: 
31. mai og 4. okt     
kl 09.00 med sosialt 
samvær. 
Alle er velkommen! 
Meld gjerne fra 
hvem som kommer 
til Tomas på  
Mobil/SMS:  
907 34 767 eller 
Epost: tomas@ 
abgrontmiljo.no 
 
Takk for stor innsats 
til de som deltok på 
dugnaden høsten 
2013! 
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