
 

Fotos av fullførte prosjekter:  
1. Turskiltprosjektet, Vardefjell. Foto: Tove Klevjer.      2. Vassfarstien. Foto: Sondre Sjong.  
3. Eventyrløypa. Foto: Magne Maurset.                           4. Buvatn Brygge.  Foto: Tore Haraldset 
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Nåsituasjonen 
 Ca 110 hytter er knyttet til området Buvasstølan i Nes kommune, og flere bygges nå 

 BSLL har vært pådriver for "Et løft for Nes Østmark". Gjennom dette prosjektet har de 

fire foreningene i området (BSLL, Nes Østmark sti- og løypeforening, Liemarka vel og 

Thoenmarka hyttevelforening) i nært samarbeid med Nes kommune, med betydelig 

økonomiske tilskudd fra kommune, fylke, ulike stiftelser, næringslivet og lokal 

kronerulling, gjort naturopplevelsene i Nes Østmark mer attraktive for flere. Skilting, 

rydding av stier og løyper, nyere løypemaskin, serviceanlegg, Eventyrløypa, 

Vassfarstien, Buvatn Brygge, gapahuker, nettsider og kart er hovedinnholdet i 

prosjektet. Det er til sammen brukt ca 3 mill kr i perioden 2014-2016, i tillegg til en 

fantastisk dugnadsinnsats på flere tusen timer. Foreningen har ikke gjeld. Prosjektet 

er i all hovedsak ferdig, men mindre kompletteringer gjøres i 2017/2018. 

 "Turskiltprosjektet" har vært en del av "Et løft for Nes Østmark".  Stier og løyper har 

blitt ryddet, merket og skiltet. BSLL har siden 2014 mottatt tilskudd fra 

Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunen og kommunen på til sammen ca kr 300 000,-. 

Prosjektet er fullført, men noe supplerende rydding og skilting vil bli gjennomført i 

2017. 

 Vassfarstien ble offisielt åpnet av DNT`s generalsekretær Nils Øveraas 15. August 

2015. Den er ferdig merket og skiltet gjennom Nes, og skiltes nå gjennom Gol og 

Hemsedal.  Den er også er planlagt videreført til Hønefoss i 2018. 

 Eventyrløypa gjennom Nes Østmark ble offisielt åpnet av ordfører i Nes kommune 

24. mars 2016. Løypen er 125 km lang og vil i løpet av 2017 være ferdig merket og 

skiltet fra Flå til Hemsedal. BSLL kjører nå løypa gjennom hele Nes kommune på 

vegne av de fire foreningen i Nes Østmark. Nes kommune yter et årlig tilskudd på kr. 

80 000.   Eventyrløypa presenteres som en av de tre hovedløypene i Hallingdal 

sammen med Hallingdalsløypa Sør og Hallingdalsløypa Nord (vestsiden av 

dalen), og som alle inngår markedsføringsprosjektet  ”Langrenn i Hallingdal.” 

 Nyere og sterkere løypemaskin ble innkjøpt november 2015. 

 Nytt serviceanlegg til løypemaskin ble ferdigstilt i 2016 og offisielt åpnet 11. juni 

2016. 

 Et flott turkart over stier og løyper i hele Nes Østmark ble trykket og fordelt til 

samtlige hytter i Nes Østmark i mars 2017. Kartet er også i salg hos Nesbyen 

Turist og Næringsservice, Norlie Bokhandel i Nes, og hos DNT Drammen og 

omegn. Det er også mulig å kjøpe kart ved å kontakt foreningen på 

post@buvatn.no. 

 Prosjektet ”Buvatn Brygge” med badeanlegg, grill- og bålplass, sittegrupper, 

flytebrygge og båter/kano til utlån ble anlagt i 2016. Prosjektet ferdigstilles i 

2017 med HC toalett og HC baderampe. Offisiell åpning blir 22. juli 2017 med 

konsert, aktiviteter og dans. Prosjektet lå opprinnelig ikke inne i fellesprosjektet 

"Et løft for Nes østmark". Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra 
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Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen 1 Hallingdal og Nes Østmark 

fiskeforening. Elever ved Ål vgs har bygget HC toalettet som prosjektoppgave. 

 Foreningen står som arrangør av det årlig påskeskirennet "Hugarhaugrennet som 

første gang ble arrangert i 1961. 

 Høy aktivitet, stor gjennomføringsevne og positiv omtale har bidratt til at BSLL 

har god støtte fra våre sponsorer i næringslivet og at vi har fått betydelig tilskudd 

fra kommune, fylke og ulike stiftelser 

 110 hytter er nå medlemmer (noen av disse fra Nes Østmark sti og 

løypeforening) og bidrar med årskontingent på kr. 1000,- til utviklingen av 

tilbudet. 

 Moderne nettsider for foreningen (www.buvatn.no) og hele Nes Østmark 

(www.nesostmark.no) gir løpende åpen informasjon om utviklingen i foreningen. 

Facebook brukes også for å nå ut til flest mulig. 

 Veglaget bruker BSLL sin nettside for relevant informasjon til alle hytteeierne.  

 To webkameraer er i drift for området 

 Det jobbes med å få bedre mobildekning i Nes østmark i nært samarbeid med 

kommunen, Telenor og naboforeningene våre. 

 

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

lokalsamfunnet, hytteeierne, deres familier, venner og andre gjennom attraktive 

tilbud, stier, skiløyper, parkeringsforhold og god mobildekning. 

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. Utvide sti- og løypenettet og bidra til et løft for østmarka, gjennom godt 

samarbeid med naboforeningene 

5. Alle hytteeierne skal få god informasjon om tilbud og utvikling 

6. Sunn økonomi i driften skal sikres gjennom rimelige bidrag fra alle hytteeierne. 

7. Fra 2017 skal foreningen ha hovedfokus på god drift og prioritere aktiviteter og 

tilbud for å få flest mulig til å bruke det som til nå er etablert.  Hovedfokus vil være 

på 

a. Et godt skiløypetilbud med høy servicegrad i løypeprepareringen 

b. Et attraktivt og godt vedlikeholdt anlegg på "Buvatn Brygge" 

c. Godt vedlikehold av stier, løyper, skilt og informasjonstavler/-kart. 

d. God informasjon på hjemmeside og Facebook, inklusive drift av WEB 

kameraene 

e. Hugarhaugrennet 

f. Årlige dugnader og sosiale tilstelninger 

  

http://www.buvatn.no/
http://www.nesostmark.no/
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Handlingsplan (2017 -2018) 
A. Sluttføre skilting og merking av stier og skiløyper i 2017.  Herunder rydding og 

skilting av stier rundt Vardefjell.  

B. Sluttføre nivellering og opprydding i Eventyrløypa i 2017 slik at den blir fullt ut 

kjørbar for løypemaskin gjennom hele Nes Østmark. 

C. Sluttføre prosjektet "Buvatn brygge" i 2017 med HC-toalett, HC-baderampe, 

badetrapp, redningsbøye, informasjonsskilt og drenering av overvann.. 

D. Sette opp to gapahuker. Én langs Vassfarstien/Eventyrløypa vest for 

Hugarhaugen i 2017 og én nær Andersentjern i 2018.  Det søkes om tilskudd fra 

aktuelle stiftelser/aktører. 

E. Gode og attraktive skispor gjennom hele skisesongen. Kjøreplan og endringer 

kommuniseres på hjemmside/Facebook. Kjøring samordnes med naboforeninger 

F. Videreutvikle Hugarhaugrennet til inspirasjon for flere felles arrangement på 

fjellet andre deler av året. 

G. Innlede samarbeid med kommunen og naboforeninger for eventuelt å 

videreføring skilting/merking av Eventyrløypa og Vassfarstien til/fra Nesbyen 

som kollektivknutepunkt 

H. Innlede samarbeid med kommunen for utvikling av sykkeltilbudet i kommunen.  

Herunder avklare kommunens ønsker om og krav til standard for eventuell 

sykkellink Valdreslie – Bekkjeset. 

I. Arbeide for bedre mobildekning i Nes Østmark i samarbeid med kommunen, 

Telenor og naboforeninger 

J. Viderutvikle WEB-kameraløsningen, slik at våre to kameraer har bedre 

oppetid/tilgjengelighet. 

K. Uarbeide små informasjonskilt med historiske fakta/ fortellinger.  Aktuelle 

temaer kan være informasjon om Buvasstølan i gamle dager, Bjørnehi etc. 

L. Videreutvikle samarbeidet med Nesbyen turist- og næringsservice NTN, Nes 

kommune, næringsliv og DNT, slik at disse bruker Nes Østmark som et godt 

eksempel. 

 

Buvatn 3. juni 2017.  

                                                Styret i Buvasstølan sti- og løypelag 

 

Magne Maurset         Bjørnar Gilberg      Kai Hansen           Erik Engebretsen           

         Grethe  Tyribakken Andersen         Tomas Hansen         Sjur Bidne. 

 

Vedlegg:  Budsjett godkjent av årsmøtet 13. april 2017 
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BUDSJETT BSLL 2017

DRIFTSUTGIFTER:

Drift av løypemaskin 40000

Premier skirenn 8000

Nettside/informasjon 20000

Porto/kopiering/kontorrekvisita 10000

Løypekjøring 30000

Tilskudd/garanti til konsert 22. juli Buvatn Brygge 30000

Avsetning til investering 75000

SUM utgifter 213000

DRIFTSINNTEKTER:

Medlemskontingent - 110x1000 kr 110000

Salg av kart "Nes Østmark" 20000

Tilskudd fra Nes kommun til Eventyrløypa 80000

Tilskudd fra Nes Østmark sti- og løypeforening 20000

Overskudd skirenn/loddsalg 5000

SUM inntekter 235000

OVERSKUDD FRA DRIFTEN 22000

INVESTERINGER 2017 - UTGIFTER:

A. Gapahuk Thoenmarka 35000 (mars 2017) Forpliktet

B. HC rampe Buvatn Brygge 11000 (april 2017) Forpliktet

C. Del av materialkostnader HC toalett Buvatn Brygge 8000

D. Gapahuk vest for Hugarhaugen 35000

E. Til disposisjon (sak 3.2 i årsmøtet) 15000 (justert ned fra 25' pga feil sum i budsj.)

F. Kart for Nes Østmark, trykking 110000 (april 2017) Forpliktet

G. Verktøy og web-kamera 20000

H. Fullføring av skiltprosjekt 81000

SUM  utgifter investeringer 315000

INVESTERINGER 2017 - INNTEKTER:

Beholdning 1. januar 2017 57000

Sponsoravtaler 2017 65000

Nes kommune - Et løft for Nes østmark 75000

Utestående skiltbetaling (tilsagn gitt) 83000

Avsetning fra driften 2017 75000

Andre tilskudd (må søkes på) 38000

Overskudd fra driften 22000

SUM kapital 415000

Utbetalinger 315000

Beholdning 31.12.2017 100000


