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Kjære medlem av Buvasstølan sti- og løypelag,  
og venner av Nes Østmark!                                                                              Buvatn,  20. november 2015.  
 
Utvikling – årskontingent 2016 og Andelsbrev 
 
Styret hadde møte 18. november. Vi besluttet å skrive til medlemmene for å gi litt informasjon, da det 
har skjedd mye siden årsmøtet i påsken. Det har dessverre kommet lite stoff til nettsidene, og noe av 
årsaken til det er at flere i styret har hatt lengre fravær.  
 
Det er utført en stor dugnadsinnsats av medlemmene også i år. Vi vil takke hver enkelt for den 
positivitet og engasjement som vises! Samtidig ber vi hver enkelt å vurdere å gi et bidrag til en forbedret 
likviditet de nærmeste to månedene frem til eksterne innbetalinger kommer på nyåret. 
 
Mye er oppnådd siden foreningen ble stiftet for vel to år siden. Nå i 2015 kan vi glede oss over: 
 

1. Vassfarstien er et faktum og ble åpnet 15. august med stor deltagelse. Et tilbud for mange! 
2. Eventyrløypa er nivellert, ryddet og stukket fra Gol grense til Flå grense, og skal kjøres av BSLL 

på vegne av hele Nes Østmark. Så snart snøen kommer, skal løypa tråkkes og løypestikker settes 
ut. Vi vil ha en offisiell åpning av Eventyrløypa på Skjærtorsdag. 

3. Torodd Brenna har tatt på seg å være sjef for Eventyrløypa. 
4. Serviceanlegg har kommet opp og har tett tak, og i løpet av nærmeste tre uker kommer vinduer, 

hovedport og dør inn. Taket skal også isoleres innvendig før vinteren. Kostnadsrammen på kr. 
500.000,- ser ut til å holde, selv om bygget har blitt en meter lenger og noe høyere enn først 
antatt. Imponerende dugnadsinnsats ledet av Torodd Brenna som byggeleder. 

5. Løypemaskinen som opprinnelig var planlagt kjøpt fra Elverum (grønn) i 2014, er nå kjøpt og 
skal hentes i begynnelsen av desember. Den er kraftigere enn den vi har, er svært lite kjørt, og 
har førerkabin med to seter. Den røde maskin som ble kjøpt i fjor er solgt, og vi fikk samme pris 
som vi ga kr. 500.000,-. Den nye maskinen koster kr. 662.500 inkl mva. Her får vi refundert 80 % 
av momsen, men ikke før desember 2017. Det blir en stor dag for foreningen i begynnelsen av 
desember når vi kan kjøre vår nye maskin inn i nytt serviceanlegg! For interesserte vil det være 
mulig å komme, vi legger ut nyhet på Facebook. 

6. Styret har valgt å holde et litt høyere tempo i byggingen av det nye serviceanlegget enn tidligere 
skissert for Årsmøte. Dette ut fra at vi har hatt et ønsker om snarest mulig å få gode lagrings- og 
serviceforhold for løypemaskinen. Det får vi nå til, og vi har pr dato ikke gjeld. 
 

Vi har de siste måneder hatt store utbetalinger, som også videreføres frem til JUL hvor så vel den nye 
løypemaskinen, som vinduer, hovedport, dør, isolasjon med mer skal betales. Inntektene våre får vi 
normalt de 2-3 første månedene i året, med tilskudd fra Nes kommune til ”Et løft for Nes Østmark” og 
kjøring av Eventyrløypa, betalingen av bidraget fra våre samarbeidspartnere og årskontingenten fra 
våre medlemmer.  
 
Nå ber vi våre medlemmer og venner av Nes Østmark om hjelp til å bedre vår likviditet frem til mars 
med følgende:  

a) Betale årskontingenten for 2016 nå innen 10. desember i stedet for 15. februar 2016, giro for 
betaling av årskontingent er vedlagt.  

b) For de av dere som har mulighet ber vi om kjøp  av et eller flere Andelsbrev til kr. 3000,- som 
bidrag til finansiering av det nye serviceanlegget og oppgradering av løypemaskinen. Kjøp av 
Andelsbrev kan skje med direkte betaling til vår konto 2351.74.43700.                                                             
Spørsmål rettes til post@buvatn.no eller sms/telefon til styreleder på telefon 41 65 60 01. 

 
På vegne av styret i Buvasstølan sti og løypelag 
 
Osmund Ueland, styreleder (sign) 
  
Vedlegg: Betalingsgiro 
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