KOMMUNALE
OPPLYSNINGER

Ordfører:

Tor Oskar Magnussen

Rådmann:

Torbjørn Hansen

Enhetsleder teknisk enhet:
Svein Magne Bråten

NES KOMMUNE
Stor oppgradering av sti- og
løypenettet i Buvasstølområdet
i Nes Østmark

Enhetsleder kultur: Tor-Even
Lysfjord
Feier:

Kjell Arne Liahagen
Ole Haugo
Tlf.: 414 21 067

Viktige telefoner
Brannmelding
Politi, straks hjelp
Ambulanse
Politi
02800 Legevakt
Apotek
Turistinformasjon

110
112
113
32 07 26 50
32 07 10 26
32 07 26 10
32 07 01 70

VIKTIGE HENDELSER

28.-30.11: Førjulshelg på Langedrag
Langedrag
29.11: Jul på Museet. Juleverksted
m/kafé, kl.12-16. Pepperkakebaking, salg av Nesningskofta. Hallingdal Museum
29.11: Fakkeltog fra museet
Julegateåpning og tenning av julegrana på Indre Torg, Beianissen
kommer, varm gløgg. Indre Torg
5.-7.12: Førjulshelg på Langedrag
6.12: Julelunch i Bjørnsenhuset.
Åpent hus. Nævamat med spek og
rak – julegløgg og pepperkaker kl.13
Utstilling ”Damer i form” v/kunstner Anne Haugen. Kåseri ”Jul og Juletradisjoner” ved Einar Hanserud.
Bjørnsenhuset
20.12: Gårdsbesøk. Julegrøt, sette
ut julegrøt til nissen på låven, julefortelling. Tollefsgard i Gamle Nes
20.12: Julekonsert m/Christian
Engebretsen, Cecilia Vennersten,
Gaute Ormåsen. Nes kirke
21.12: Konsert ”Rubber&Soul” m/
Akustisk trio fra Nes. PåHjørnet
Se www.hyttavaar.no for oppdateringer

Buvasstølan sti- og løypelag ble stiftet i september 2013, og laget har
siste året gjennomført et enormt
dugnadsarbeid for å oppgradere sti
og løypenettet i en del av Nes Østmark. -Det er lagt ned over 600 dugnadstimer i området og det har vært
et flott engasjement fra grunneiere
og hytteeiere i området, sier styreleder Osmund Ueland.
30 kilometer med stier er ryddet, det
er satt opp en mengde nye skilt og
dessuten er det til rettelagt rasteplasser med benker flere steder. Skiltprosjektet ble offisielt åpnet av ordfører
Tor Magnussen i Nes kommune 4.
oktober 2014. Da hadde 100 av 110
hytteeiere i området betalt årskontingent på kr 1.000.- for 2014.
Dessuten har Nes kommune, Buskerud fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen bidratt med til sammen
119.000.- Det er også samlet inn og
sikret kroner 500.000.- til ny løypemaskin i området. –Jeg tror vi har
satt i gang en prosess der naboom-

Nye infoskilt er satt opp og rasteplasser
er laget i Buvasstølområdet, til glede
for alle som vil på tur i området.
rådene også vil oppgradere sine stier
og løyper, sier Ueland, vi har fått til
samarbeide med Thoenmarka hyttevelforening, Liemarka Vel og Nes
Østmark sti og løypeforening og
Søråsen løypelag på Golsiden.
Hallingdalsløypa som går gjennom
området blir oppgradert i høst og
Vassfarstien fra Gols grense til Vassfaret er delvis skiltet ferdig og resten
vil bli skiltet våren 2015. I tillegg til
sti og løyper engasjerer laget seg også
for å få bedre mobildekning i området og at snøscooterkjøring begrenses til nyttekjøring.
–Vi merker allerede nå at folk bruker hyttene sine mer og det vil nok
også komme oppgraderinger på hyttene etter hvert som området blir
mer attraktivt, sier en engasjert Ueland, mens han haster innover fjellet
med folk fra dugnadsgjengen for å
sette opp flere skilt.
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Adresse: 3540 Nesbyen
Telefon: 32 06 83 00
postmottak@nes-bu.kommune.no
www.nes-bu.kommune.no
Åpningstider: service kontor:
Mandag-Fredag 8.30-15.00

