ÅRSMELDING 2017
Med saksunderlag til årsmøtet skjærtorsdag 29. mars 2018 kl. 14:00
Engene Fjellstue

Bildene viser løypemaskinen vår på Vardefjell, elever ved Ål videregående skole som tegnet og
bygget utedoen på Buvatn Brygge, Hugarhaugrennet påskeaften og åpningen av Buvatn Brygge i
juli 2017.
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Våre sponsorer i 2017
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Til alle medlemmer i Buvasstølan sti og løypelag

Buvatn, 15. februar 2018.

Innkalling til årsmøte/sosialt samvær Skjærtorsdag den 29. mars 2018 , kl. 14.00 på Engene
fjellstue.
Årsmøtet avvikles sammen med Veilagets årsmøte som starter kl. 14.00.
Etter årsmøtet blir det enkel servering av kaffe og kaker samt påmelding og loddsalg til
Hugarhaugrennet. Gaver til lotteriet mottas med takk.
Årsmøtet skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Foreningens årsmelding
Foreningens regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent for 2019.
Vedta foreningens budsjett for 2018
Valg
a) leder for ett år
b) nestleder og styremedlemmer som er på valg for 2 år
c) revisor for ett år
d) valgkomite på 3 personer for ett år

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, sendes styret senest to uker før møtet. Sendes på
epost til post@buvatn.no, eller varsles til styreleder på mobil 908 77 137.
Styret vil lage saksfremlegg og legge det ut på hjemmesiden vår på nettet www.buvatn.no senest
én uke før Årsmøtet. Informasjon vil også bli lagt ut på lagets side på Facebook. Sakspapirer blir
ikke sendt ut pr. post.
Oversikt over vedtekter, dokumenter fra tidligere årsmøter og styremøter, samt oversikt over
styremedlemmer og medlemmer i BSLL ligger på hjemmesiden under "Om oss"
Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende inn til post@buvatn.no den epostadresse og det
mobil nr. som medlemmet ønsker å motta informasjon fra foreningen på samt endringer i
adresse. Det vil spare foreningen for kostnader og gi enda bedre informasjon.
Etter at årsmøtet er avsluttet, vil det bli anledning til å diskutere saker som kommer opp på
årsmøtet men som ikke er meldt inn i henhold til vedtektene. Dette kan være nyttig for styrets
arbeid gjennom det kommende året.

Vennlig hilsen
Buvasstølan sti‐ og løypelag
Magne Maurset
Styreleder
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1. Foreningens årsmelding
Styret i BSLL takker alle medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere for stort engasjement og
godt samarbeid også i 2017. Det har også i 2017 vært gjort et stort dugnadsarbeid for å sluttføre
påbegynte prosjekter og drifte det vi sammen har bygget opp gjennom de siste 4 årene.
Foreningen har i dag 108 betalende medlemmer.

Styret i foreningen har i 2017 bestått av:
Magne Maurset (leder), Bjørnar Gilberg (nestleder), Sjur Bidne (styremedlem), Tomas Hansén
(styremedlem), Kai Hansen (styremedlem), Grethe Tyribakken Andersen (styremedlem) og Erik
Engebretsen (styremedlem). Fra oktober 2014 har Astrid Brenna vært foreningens
økonomiansvarlige med betalingsfullmakt. Hun står også oppført som foreningens kontaktperson i
Brønnøysundregisteret, hvor foreningen er registrert.
Styret har avholdt 3 styremøter siden forrige årsmøte. Det er i tillegg avholdt ett felles møte med
løypekjørere i hele Nes Østmark for erfaringsutveksling og planlegging av løypekjøring og
utbedring av løypenettet. Alle protokoller/møtereferat ligger på nettsiden vår www.buvatn.no
under "om oss". Informasjon om møtene er lagt på nettsiden og på Facebook.

Foreningens formål er å tilrettelegge stier og løyper for hytteeiere og andre som ferdes i
Buvasstølområdet og tilstøtende områder. Foreningens viktigste oppgave er å sikre utstrakt bruk
av fjellet og legge til rette for trygge og sunne fjellopplevelser hele året, for lokalsamfunnet,
hytteeierne, deres familier, venner og andre. Spesiell vekt skal legges på å få barn og unge til å
bruke fjellet. Strategien som styret etablerte ved stiftelsen, har vært førende for aktivitetene også i
2017, og ble oppdatert av nåværende styre i mai 2017 etter føringer gitt på forrige årsmøte.
Strategien med handlingsplan for 2017-2020, godkjent av styret 3. juni 2017, ligger på
hjemmesiden www.buvatn.no. Endringen i målsetting i forhold til tidligere var i hovedsak
følgende:
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

Handlingsplan 2017-2018:
Styret har jobbet etter følgende vedtatte handlingsplan for 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 hjemmeside/Facebook. Kjøring samordnes med naboforeninger
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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. Videreutvikle WEB-kameraløsningen, slik at våre to kameraer har bedre
oppetid/tilgjengelighet.
K. Utarbeide små informasjonsskilt 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.
Strategien vil bli oppdatert etter årsmøtet 29. mars 2018.

Av oppnådde resultater etter forrige årsmøte trekkes frem:
Foreningen har opprettet flere arbeidsgrupper/komitéer med definerte arbeidsområder. Oversikt
over komitéene samt mer detaljerte årsrapporter fra enkelte av disse, er gitt i vedlegg. Komitéene
rapporterer til styret, og styret har ansvaret for all økonomi. Styret vil i samråd med
komitélederne endre sammensetningen av komitéene ved behov.










Buvatn Brygge er nå ferdigstilt.
o Elever ved Ål vgs har bygget HC-tilpasset utedo. Denne ble montert i mai.
o HC baderampe er montert
o Redningsbøye er montert
o Området er grøftet/drenert og terrenget hevet i bakkant
o Informasjonsskilt er satt opp. Dette inneholder også historisk informasjon.
o En egen komité har sørget for jevnlig tilsyn og oppfølging av anlegget gjennom
sommeren
Buvatn Brygge ble åpnet av varaordføreren 22. juli. Dagen inneholdt fiskekonkurranse,
døping av båter og friluftskonsert med Vidar Johnsen. Ca 300 deltakere bidro til at dette
ble en minnerik og hyggelig markering.
Prosjektet "Et løft for Nes Østmark" er nå sluttført. Det er samlet brukt ca 3 MNOK på
skilting og rydding av stier og løyper, løypemaskin, serviceanlegg, Eventyrløypa,
Vassfarstien, nettsider og kart som ble delt ut til alle hytteeierne i 2017. I 2017 har det
vært fokus på god drift og forvaltning av disse anleggene og verdiene.
Turskiltprosjektet har vært en del av "Et løft for Nes Østmark". I 2017 er det kjøpt inn
ytterlige skilt og tavler. Gjensidigestiftelsen og kommunen har dekket alle utgifter.
Sluttrapport ble levert i november. Det gjenstår montasje av noen skilt og tavler.
Ny gapahuk "Hugarhaughuken" ble laftet på dugnad i 2017 og satt opp i vinterferien 2018
der Eventyrløypa og Vassfarstien møtes vest for Buvasstølen. En gapahuk er planlagt satt
opp i nærheten av Andersentjern vinteren 2018/19. SpareBankstiftelsen Hallindal
(SpareBank 1 Hallindal Valdres) støtter oss med kr. 62 000,- til disse gapahukene.
Skiløyper og løypekjøring:.
o Eventyrløypa er utbedret i området Buvasstølan-Langevatn og traséen er lagt om
gjennom Thoenmarka. Dette for å redusere faren for skader på maskin og utstyr,
og få en bedre løype for skiløperne.
o Det er laget ny skiløype over vollen fra serviceanlegget til Valdreslivegen.
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o Det er stukket ut ny skiløype på myrene øst for
Buvatn beregnet for vintre med lite snø.
o Skisporet.no er oppdatert med de nye løypene slik at GPS-sporing av løypekjøring
kan følges i sann tid.
o Det er satt opp A4 kart-tavler i de fleste viktig sti- og løypekryss
o BSLL kjører Eventyrløypa gjennom Nes Østmark. Skiløypene kjøres opp i forkant
av hver helg. Det er tett samarbeid og ukentlig kontakt med våre naboforeninger i
Nes Østmark for å koordinere løypekjøringen. Felles samordningsmøte holdes hver
høst.
o BSLL administrerer et fast årlig tilskudd på kr. 80 000,- fra Nes kommune til
løypekjøring i Nes Østmark. BSLL godtgjør de andre løypelagene for kjøring av
Eventyrløype når vi ikke kan kjøre løypemaskin.
Det er ryddet og merket stier nord for Vardefjell (Nystølen-Bjørnsonlie) og strekningen
Sjøhovd-Fjellset-Fjellstølen-Vardefjell.
Hugarhaugrennet ble tradisjonen tro arrangert påskeaften med god deltakelse og stemning
før under og etter rennet. Skjærtorsdag ble det arrangert akekonkurranse etter årsmøtet.
Nettsiden til foreningen, www.buvatn.no er i aktiv bruk. 43 nyheter i 2017 og webkameraene, online funksjon mot Facebook og www.skisporet.no gjør sidene interessant og
levende, og interessen for "historiske Buvasstølan" er økende. Antall sidevisninger i 2017
var ca 70 000. I januar 2018 har vi hatt mellom 48 og 111 unike brukere innom hver dag!
Det er i 2017 lagt ut tre artikler under "Historiske Buvasstølan" på foreningens nettside;
"Erindringer fra stølslivet på Grangårdvollen", "Haugensetra – erindringer av Kolbjørn
Bråten" og "Vassfarvegen – en lang historie – også i rettssystemet". Det jobbes med å
lage informasjontavler til utplassering på sentrale steder i området.
Facebook brukes aktivt til å utveksle informasjon om bl.a. skiløypekjøring og dugnader.
Antall følgere har siste året økt fra 444 til 551.
Foreningen drifter to WEB-kameraer; ett over Buvasstølan og ett mot Valdreslie. En del
utstyr er skiftet ut; nytt tidsur, solpanel og regulator. Men det er fortsatt utfordringer med
oppetiden på kameraet over Valdreslii da det går tomt for strøm og er vanskelig
tilgjengelighet. Nye tiltak blir vurdert, bl.a. å redusere oppetiden ytterlige i løpet av døgnet
på den mørkeste tiden av året,- f.eks. 11-14 nov.-feb.
Det har vært jobbet videre med å få bedre mobildekning i Nes Østmark. Arbeidet med å få
på plass en mobilmast i Liemarka har gått tregere enn forventet. Det er usikkert hvor mye
dette vil hjelpe på dekningen i vårt område. Inntil dette er avklart har styret i BSLL ikke
kunnet gi tilsagn om å bidra i finansieringen av anlegget.
Det arbeides fortsatt sammen med DNT Drammen & Omegn med planer om DNT hytte i
området. Osmund Ueland holder foreløpig i dette fra BSLL sin side.
Sykkellink Valdreslie – Bekkjeset: Det har vært gjort en del sonderinger for å avklare
mulig sykkelstitrasé, kommunale krav og forventninger, grunneieres holdninger og råd fra
Trailhead Nesbyen. Det er nødvending å avklare medlemmenes forventninger til standard
for en slik sykkellink og hvor mye tilrettelegging som forventes/ønskes, før styret går
videre med planene. En sykkellink bør også etter styrets vurdering sees i sammenheng med
eventuell DNT-hytte i området om det er mulig.
Det er gjennomført to felles dugnader i 2017 med god oppslutning. I tillegg er det lagt ned
betydelig dugnadsinnsats løpende gjennom året både når det gjelder løypekjøring, skilting,
rydding av stier, service og vedlikehold av løypemaskin og serviceanlegget, driften av
Buvatn Brygge og lafting av gapahuk.
Festkomitéen har bidratt med stor innsats og godt humør både ved tilrettelegging og
servering på årsmøtet med tilhørende kafé, Hugarhaugrennet, åpningsfesten på Buvatn
brygge og på høstdugnaden. Festkomitéen vil videreføre dette i 2018, og det legges også
opp til en årlig enkel og hyggelig sommerfest på Buvatn Brygge.
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Samarbeidspartnere – næringsliv:
Foreningen har en stor gruppe samarbeidspartnere som har vært med og støttet arbeidet med "Et
løft for Nes Østmark" og Buvatn Brygge. Samarbeidspartnerne presenteres på foreningens
nettside, på infotavler, kart over Nes Østmark, og ellers gjennom foreningens ulike
formidlingskanaler.
Det er svært gledelig at bedriftene som har støttet oss nå i disse fire årene finner dette
meningsfullt, og at nye støttespillere har kommet til siste året. Støtten fra næringslivet og fra
kommunen har vært helt avgjørende for at vi har lyktes så godt som vi har, og deres støtte vil også
være svært viktig for at vi skal kunne opprettholde og videreutvikle tilbudet til alle brukere av
området. Styret opplever det nå imidlertid som mer krevende å få økonomisk støtte fra
næringslivet så lenge dette er knyttet til driften av foreningen og anleggene, og ikke direkte til
konkrete investeringsprosjekter.

Felleskap og samarbeid:
Arbeidet med "Et løft for Nes Østmark" har bidratt til et svært godt samarbeid og fellesskap blant
hytte-og stølseiere i området. Oppslutninger om dugnader og arrangementer bringer folk sammen,
gir nye venner og bekjentskap. Nye ansikter dukker opp og er velkomne i et enestående felleskap
der alle bidrar som best de kan. Enten det er gjennom dugnad, støtte, underholdning, vaffelsteking
eller bare ved å spre glede og godt humør.
Forpliktende samarbeid har vært praktisert med Nes Østmark sti & løypeforening, Liemarka Vel
og Thoenmarka hyttevelforening gjennom prosjektet ”Et løft for Nes Østmark” med
gjennomgangssti (Vassfarstien), gjennomgangsløype (Eventyrløypa og Tryteholdrunden), merking
og skilting, rasteplass/parkeringsplass, utplassering av gapahuker og anskaffelse og drift av
løypemaskin med mer. Dette samarbeidet videreføres nå også etter at prosjektet er avsluttet.
Samarbeidet nå er særlig knyttet til tilrettelegging, merking og kjøring av skiløyper.
Samarbeidet med Nes kommune, Nes Østmark fiskeforening, Nesbyen turist- og Næringsservice,
DNT Drammen og omegn, har hatt stor betydning i arbeidet for Nes Østmark. Det samarbeides
også godt med Søråsen løypelag (Gol) og Vassfarfjellet Løypelag (Flå).
Hugarhaugrennet, som første gang ble arrangert i 1961, gir foreningen en fin historie, og
videreføres som foreningens årlig hovedarrangement.

Veien videre:
Styret mener at det nå, som for 2017, vil være viktig å fokusere på drift og vedlikehold og god
bruk av de anleggene og aktivitetene vi allerede har etablert, samt dugnader og arrangementer som
styrker felleskapet. Styret anbefaler at BSLL bør gjennomføre følgende nye tiltak i 2018/19:
 Arrangere et årlig sommertreff på Buvatn Brygge.
 Tilby seg overfor grunneierne å rydde einer og kratt på setervollen slik at kulturlandskapet
holdes vedlike.
 Være pådriver for å få opp ytterlige ett webkamera lengre sør i Eventyrløypa med tilgang
til strøm og bedre mobildekning, med visning på våre nettsider og på skisporet.no.
 Etablere en løypeforbindelse direkte fra serviceanlegget og ut på Engenevollen slik at det
blir skiløypeforbindelse mellom ny løype over Storelivollen og skiløypene på
Engenevollen og ned mot Buvatn. Det vil redusere behovet for at løypemaskinen må kjøre
på veien samtidig som løypenettet blir mer funksjonelt for brukerne. Det er inngått avtale
med grunneier om dette. Hyttenaboer er informert. En hyttenabo har protestert mot
planene.
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I 2018/19 ønsker styret å videreføre/fullføre følgende
tiltak:
 Informere om historiske Buvasstølan gjennom informasjonstavler og historier/bilder på
nettsiden vår.
 Fullføre planene om ytterlige en gapahuk (nær Andersentjern) som tidligere er vedtatt.
 Videreføre samarbeidet med DNT Drammen og Omegn om en mulig DNT hytte i området.
 Planlegge en sykkellink mellom Valdreslie og Bekkjeset etter de føringer som årsmøtet
måtte gi. Styret anbefaler å legge oss på en enkel standard for sykkellink der man må
påregne å trille på deler av strekningen. Styret ønsker å legge frem en plan for sykkelsti
med finansieringsplan til årsmøtet 2019. Gjennomføring forutsetter grunneiertilslutning.
 Følge opp pågående arbeid med å bedre mobildekningen i området.
 Fullføre skiltingen av stier og skiløyper, herunder skilting av ny skiløype på vollen samt
permanent stikking av skiløyper sommerstid for lettere å finne igjen og kjøre traséene om
vinteren.
Styret mener også at det er viktig å fortsette det gode samarbeidet med næringslivet,
naboforeninger, kommunen og alle andre involverte, slik at tilbudet i Nes Østmark kan holdes
vedlike og forbedres ytterligere.
Styret mener fortsatt at det er riktig at foreningen planlegger med å fornye løypemaskinen i år
2020/21, og at det derfor er viktig å legge opp til et årlig overskudd i størrelsesorden kr 50 -100
000,- til finansiering av dette. Ytterligere finansieringsbehov dekkes gjennom tegning av
andelsbrev og søknad om tilskudd fra næringsliv og aktuelle samarbeidspartnere.
Styret ønsker fortsatt hjelp fra medlemmene til å skaffe flere Norsk Tipping brukere som vil gi sin
grasrotandel til Nes Østmark. Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet til å
bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet. Hver gang du spiller går inntil 5% av din
spillinnsats til den grasrotmottaker du velger,- uten at det går ut over din innsats, premie eller
vinnersjanser. Ved å sende en SMS som vist nedenfor, vil du støtte oss i arbeidet med å videreføre
"Et løft for Nes Østmark". I 2017 gav grasrotmidler oss en inntekt på ca kr. 11 000,-.
Bli Grasrotgiver i dag! Dette kan du gjøre gjennom alle Norsk Tippings kanaler eller ved å
sende SMS "Grasrotandelen 912352757" til 2020.
Vedlegg til årsmeldingen:
1. Oversikt over komitéer og fordeling av oppgaver i BSLL
2. Utdypende rapportering fra enkelte av komitéene.
3. Årskalender 2018/2019
4. Årsregnskap 2017 med resultatregnskap og balanse
5. Oversikt over våre sponsorer 2017 (foran i årsmeldingen)
Buvatn 20. Mars 2018
Magne Maurset
Styreleder
Bjørnar Gilberg (nestleder)
Kai Hansen
Tomas Hansén
Erik Engebretsen
Grete Tyribakken Andersen

Sjur Bidne

Forslag til vedtak:
Årsmøtet tok Årsmeldingen for Buvasstølan sti- og løypelag for 2017 til etterretning og gav sin
tilslutning til styrets anbefalinger for Veien videre.
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2. Foreningens regnskap
Det vises til foreningens reviderte Årsregnskap med resultatregnskap og balanse i vedlegg 4.
Under vises en sammenstilling av økonomisk regnskap med oversikt over utgifter, inntekter og
beholdning pr. 1.1 og 31.12, samt oversikt over mottatte tilskudd i 2017.
Regnskap 2017
Utgifter

Inntekter
INNTEKTER:
Beholdning 1.januar
Medlemskontintent
108000
Sponsorinntekter
73000
Hugarhaugrennet
21988
Arrangement Buvatn Brygge
28123
Grasrotmidler
10824
Turkart Nes Øsmark - salg av
4427
Renteinntekter
54
Tilskudd:
Nes kommune - Et løft for NØ
75000
Nes kommune - Eventyrløypa
80000
NØSL - Tilskudd løypekjøring
15000
Sparebankst. Hallingdal - Tilskudd Gapahuk
37000
Nes kommune - Skiltprosjektet
21672
UTGIFTER:
Hugarhaugrennet, premier. Akekonk. etc.
11147
Arrangement Buvatn Brygge (åpning)
20272
Serviceanlegget
24267
Buvatn Brygge
43438
Drift av løyper (inkl. diesel)
33038
Turskilt
85746
Løypemaskin- Reparasjon / vedlikehold
12513
Kontorrekvisita
6951
EDB, telekostnader og WEB kamaeraer
31182
Gapahuk Thoenmarka
35000
Gapahuker BSLL
39067
Markedsføring, inkl. skisporet.no
11384
Et løft for Nes østmark (turkart)
98817
Porto
6832
Forsikring
9865
Gebyrer
926
SUM inntekter/utgifter
475088
470443
Overskudd
Beholdning 31.desember
Utestående fordringer (Gjensidigest./Bu. F.k. - Turskiltprosjektet)
SUM omløpsmidler 31.12.2017

Merknad:
58004

4645
62649
65017 Utbetalt 1/18
127666
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Kommentarer fra styret til regnskapet:
1. Årsmøtet i 2017 vedtok et budsjett med styringsmål om å ha en beholdning ved årets slutt
på kr 100 000 som settes av til fremtidig innkjøp av ny løypemaskin. Beholdningen pr.
31.12.2017 var kr. 62 649. Det må imidlertid bemerkes at bekreftet tilskudd for 2017 fra
Gjensidigestiftelsen på kr 65 017 til turskiltprosjektet først ble utbetalt i januar 2018.
Oppsparte midler ved utgangen av 2017 er derfor i realiteten kr 127 666,- (omløpsmidler).
Det gode resultatet skyldes i hovedsak at arrangementet på Buvatn brygge gikk med
overskudd samt at utgiftene til løypekjøring har blitt lavere enn budsjettert. Dette pga lite
snø og mindre løypekjøring, men også fordi et par av løypekjørerne avstod fra godtgjørelse
i 2017.

Buvatn 20. Mars 2018

Magne Maurset
Styreleder

Bjørnar Gilberg (nestleder)

Kai Hansen

Erik Engebretsen

Tomas Hansén

Sjur Bidne

Grete Tyribakken Andersen
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3. Behandling av innkomne forslag
Det har innen fristen 15. mars 2018 kommet inn følgende forslag som ønskes orientert om på
årsmøtet:
1. Ønske om orientering om Nes kommunes arbeid med Sti- og løypeplan og det som er
relevant for vårt område (Nes Østmark)
2. Ønske om orientering om tidligere forslag om sykkelsti Valdreslie-Røggjin som
forbindelse mellom vegene her. En sykkelsti-søknad til kommunen har vært avslått, men
meldt at det vil bli søkt på nytt denne vinteren
Styrets merknad:
 Pkt. 1: Kommunen startet arbeidet med kommunedelplan for friluftlivsplan (herunder stiog løypeplan) høsten 2017. Forslag til planprogram ble lagt frem i oktober 2018, mens
selve planen vil bli utarbeidet og behandlet politisk i 2018. BSLL fikk planprogrammet til
høring 30. oktober 2017. Planprogrammet sier noe om hva som skal utredes i en slik
kommunedelplan, hvordan det skal organiseres og fremdrift. Det inneholder ingen konkret
planer over tiltak. Etter en høring i styret og merkegruppa i BSLL, ble det gitt tilslutning
til at vi ikke hadde noen kommentarer til programmet. Det er imidlertid viktig å involvere
seg i selve planarbeidet som skal gjennomføres i 2018. Årsmøtets signaler for videreføring
av arbeidet med sykkellink Valdreslie-Røggjin samt foreningens handlingsplan vil være
førende for hvilke innspill BSLL gir til dette planarbeidet. Jfr. pkt. 2.
 Pkt. 2: Dette omtales i årsmeldingen (kapittel 1 i sakspapirene samt i vedlegg 2). Styrets
anbefaling til videre arbeid fremgår av avsnittet "Veien videre" i årsmeldingen.

4. Fastsette kontingent for 2019
Styret foreslår å opprettholde kr. 1000,- som kontingent for 2019.
Foreningen har tilbakelagt store investeringer, og har ikke gjeld. Styret finner det derfor forsvarlig
å fortsette med kontingent på dette nivå også i 2019 slik som foreskrevet i årsmøtet i 2017.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet fastsatte kontingenten til kr. 1000 for 2019 i samsvar med styrets forslag.
Kontingenten betales innen 15. mars 2019.
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5. Foreningens budsjett for 2018
Styret i BSLL forslår følgende budsjett for 2018:

Inntekter
INNTEKTER:
Beholdning (omløpsmidler) 1.januar
Medlemskontintent
108000
Sponsorinntekter
40000
Hugarhaugrennet
22000
Grasrotmidler
11000
Turkart Nes Øsmark - salg av
5000
Renteinntekter
500
Tilskudd:
Nes kommune - Eventyrløypa
80000
NØSL - Tilskudd løypekjøring
17000
Sparebankst. Hallingdal - Tilskudd Gapahuk
25000
UTGIFTER:
Hugarhaugrennet, premier. Akekonk. etc.
Serviceanlegget
Buvatn Brygge
Drift av løyper (inkl. diesel)
Turskilt
Løypemaskin- Reparasjon / vedlikehold
Kontorrekvisita
EDB, telekostnader og WEB kamaeraer
Gapahuker BSLL
Markedsføring, inkl. skisporet.no
Porto
Forsikring
Gebyrer
Diverse utgifter (disponibel)
SUM inntekter/utgifter
308500
Overskudd
Beholdning 31.desember

Budsjett 2018
Utgifter
Beholdning
127666

12000
35000
10000
80000
0
30000
2000
30000
23000
12000
3000
10000
500
11000
258500
50000
177666

Styret vurderer budsjettet som realistisk. Det er satt av betydelig større beløp til drift og
vedlikehold av løypemaskin i 2018 pga mye snø og høy aktivitet. Herunder kr 45 000,- til
drivstoff og 30 000 til løypekjørere i BSLL. Vi planlegger en hovedservice etter årets sesong.
Skissert overskudd på kr 50 000,- er i nedre sjikt av tidligere anbefalt årlig overskudd for
avsetning til ny løypemaskin. Årsaken til dette er store utgifter til løypekjøring og behov for
anbefalt utskifting av strømaggregat (under posten "serviceanlegget") for å kunne utføre sveising
lokalt. For 2017 og 2018 som helhet, er imidlertid resultatet (samlet ca. + kr 120 000,-)
tilfredsstillende og innenfor tidligere skissert plan. Det er ikke satt av midler til turskilt og tavler.
Behov for supplerende skilt og tavler er kartlagt, bestilt og betalt i 2017 og dekket inn gjennom
allerede utbetalt tilskudd fra "Turskiltprosjektet".
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Styret legger opp til følgende investeringer i 2018:
 Nytt og større strømaggregat som muliggjøre sveising og mer lokalt reparasjonsarbeid på
løypemaskin. Nettoutgift etter salg av dagens aggregat anslås til kr 25 000, Diverse utstyr og verktøy til serviceanlegget. Kr 10 000,-.
 Gapahuk nær Andersentjern: kr 23 000,- (gjenstående tilsagn om tilskudd på kr 62 000,til to gapahuker fra Sparebank 1 Hallingdal – Valdres). Noe tømmer er allerede kjøpt inn i
2017. Kr 23000,- kan være litt for lite til å dekke alle utgifter. Økte utgifter forutsettes
dekket inn gjennom søknad om eksterne midler og sponsing av materialer.
 Kompostbinge, vedskjul og vedlikehold Buvatn Brygge: kr 10 000,Det er ikke satt av midler til eventuell sykkellink Valdreslie-Bekkjeset. Styret forutsetter at slike
investeringer kun gjøres etter godkjenning av årsmøtet, enighet med grunneierne og etter innvilget
tilskudd fra næringsliv, kommune og/eller andre kilder.
Plan for eksterne søknader om tilskudd i 2018 vil bli utarbeidet av det nye styret.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner foreningens budsjett med utgifter på ca. kr 260 000,-, inntekter på
ca. kr 310 000,- og et overskudd på ca. kr. 50 000,-.
Årsmøtet understreker at foreningen må styre etter å ha igjen ca. kr 175 000,- i ikke forpliktende
midler ved utgangen av 2018 som settes av til fremtidig utskifting av løypemaskin.

6. Valg
Styret har i 2017 bestått av 7 medlemmer. Dagens styre består av:
‐ Leder (Velges for ett år).
o Magne Maurset (På valg)
‐ Nestleder og styremedlemmene (velges for to år):
o Nestleder Bjørnar Gilberg (Ikke på valg)
o Kai Hansen (Ikke på valg)
o Erik Engebretsen (På valg)
o Grete Tyribakken Andersen (På valg)
o Tomas Ekeli Hansén (På valg)
o Sjur Arvid Bidne (På valg)
I tillegg til styret skal årsmøtet velge:
‐ Revisor velges for ett år. På årsmøtet i fjor ble følgende to valgt til "å gjennomgå
foreningens regnskapet for 2017"
o Fanny Seppola
o Tore Bermingrud
‐ Valgkomité (velges for ett år). I fjor ble følgende valgkomité valgt
o Geir Sandanbråten
o Erik Øynebråten
o Bjørn Østenfor
Forslag til vedtak:
Valgkomitéen vil legge frem sitt forslag til valg på selve årsmøtet
Årsmøtet må også velge valgkomité.
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Vedlegg 1
Oversikt over komitéer og fordeling av oppgaver i BSLL
Under følger oversikt over oppnevnte komitéer og deres ansvarsområder godkjent i styremøte 3. juni 2017
med seinere mindre revideringer. Jfr. liste lagt frem på årsmøtet 2017. Der oppgaveansvarlig ikke sitter i
styret, er det i parentes satt opp hvem i styret som følger opp den oppgaveansvarlige.
1. HMS ansvarlig:
Oppgaver: Se til at arbeider gjennomføres på en sikker måte, at utstyr som benyttes er sikkert og at
nødvendig opplæring blir gitt til dem som skal håndtere maskiner og utstyr. Dette gjelder spesielt
for bruk av løypemaskin og snøscooter.
Ansvar: Ole Henrik Lien Andersen. (Fra styret: Styreleder)
2. Løypekjøring.
Oppgaver: Organisere løypekjøring i BSSL sitt område samt Eventyrløypa og Tryteholrunden. Det
settes opp en kjøreplan i samråd med styreleder. Her angis retningslinjer for når det skal kjøres,
prioriteringer, kjøreliste, telefonnummer til sjåfører i BSLL og naboforeninger etc. Samordne
tråkking og løypekjøring med naboforeninger. Ha ukentlig kontakt med løypeansvarlige i
naboforeningene og styreleder gjennom skisesongen for oppdatering og avklaringer. Følge opp
med informasjon om kjøreplan på hjemmsidene våre og fravik fra denne på Facebook gjennom
styreleder. Føre oversikt over medbrukt tid. Rapportere inn sjåfører til kommunen. Sørge for
opplæring av, og sikkerhetskurs for sjåfører i samråd med foreningens HMS ansvarlige. Ingen skal
kjøre løypemaskin eller snøscooter på vegne av BSLL uten slik opplæring av HMS ansvarlig med
mindre tilsvarende ekstern opplæring og sikkerhetskurs kan dokumenteres. Gjennomføre årlige
samlinger med sjåfører (løypeansvarlige) i naboforeningene i Nes for
erfaringsutveksling/evaluering. Utsetting av permanent løypemerking (sommeren) (bambusstikk)
og utsetting/innsamling av midlertidige merkinger (staker).
Ansvar: Sjur Bidne (i nært samarbeid med styreleder)
Løypekjørerne for BSLL er i dag: Torodd Brenna, Nub Arild Østenfor og Finn Arve Skjellerud.
Reservesjåfører: Sjur Bidne og Tomas Hansén.
Følgende meldte sin interesse for å bidra (liste på årsmøtet 2017): Tage Lundberg.
3. Løypemaskin:
Oppgaver: Vedlikehold og service på løypemaskin. Klargjøring før og etter skisesongen. Service
gjennomføres i forbindelse med vårsjekk/bortsetting for sommeren. Anskaffelse og vedlikehold av
nødvendig verktøy og arbeidsbenk for lokalt vedlikehold. Anskaffelse av diesel og olje for driften
av maskinen. Se til at drivstoff og olje er forsvarlig lagret. Det utarbeides en sjekkliste for kjøring
samt for vedlikehold og klargjøring før og etter hver tur og før og etter sesongen.
Ansvar: Sjur Bidne med bistand fra Tomas Hansén
4. Servicebygget:
Oppgaver. Ferdigstille og vedlikeholde servicebygget innvendig og utvendig. Bistå
løypemaskinansvarlig med anskaffelser og oppbevaring av verktøy og arbeidsbenk.
Ansvar: Torodd Brenna. (Fra styret: Styreleder)
5. Merkegruppa:
Oppgaver: Rydding, merking og skilting av sommerstier. Skilting av skiløyper. Utarbeidelse og
oppdatering av kart og informasjonstavler. Følge opp videreføring av stier og løyper hos våre
naboforeninger og samordne merking og skilting med dem.
Ansvar: Styreleder.
Merkegruppa består i dag av: Magne Maurset (leder), Liv Marit Engene, Lars Brattestad, Knut
Jørgen Syversen, Birgit Engene (ny), Roger Syversrudengen (ny) og Vigdis Skovdal.
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6. Dugnadsgruppa (tidligere ryddegruppa):
Oppgaver: Planlegge og gjennomføre dugnader vår og høst. Herunder utbedring av stier og løyper
og opparbeiding av nye anlegg.
Ansvar: Tomas Hansén
Komitéen består i dag av Tomas Hansén (leder), Randi Skulason og Arve Sandbekk.
7. Buvatn Brygge:
Oppgaver: Jevnlig (ukentlig/daglig i sommersesongen) tilsyn, rydding og vedlikehold av
området/anlegget. Klargjøring av området før og etter sesongen (sette ut og ta inn brygge og båter
etc.). Tilsyn med båter og kano. Rengjøring av do og dobygg, tømming av do og, søppelstativ. Det
utarbeides en detaljert sjekkliste/oversikt over oppgaver som skal utføres og når. Nødvendig utstyr
til do og anlegget anskaffes. Det opprettes en gruppe av frivillige og lages vaktliste før hver sesong.
Ansvar: Bjørnar Gilberg.
Følgende har sagt seg villige til å delta i tilsyn og dugnad på BB :Bjørn M Andersen, Arne Grøtt,
Knut Idar Engene (Kikkan), Svanhild Aalvik, Arne Erik Håkonsen og Stein Erik Opheim.
8. Hugarhaugrennet:
Oppgaver: Forberede og gjennomføre det årlige Hugarhaugrennet med tilhørende aktiviteter
(akekonkurranse skjærtorsdag). Herunder også innkjøp av premier, loddsalg og innsamling av
premier til loddsalget.
Ansvar: Julie Gjerdi. (Fra styret: Styreleder)
Det er ønskelig å få noen flere medlemmer til komitéen for å kunne dele på oppgaver. Komitéen
består i dag av: Julie Gjerdi, Guilome Lecrec og Torodd Brenna. Arrangementet gjennomføres i
samarbeid med festkomitéen.
9. Informasjon:
Oppgaver: Holde vedlike hjemmesidene for www.buvatn.no (dynamisk) og www.nesostmark.no
(statisk) . Gi enkel og god informasjon til alle hytteeiere og andre interesserte om foreningens
aktiviteter og arbeid på Facebook og www.buvatn.no . Herunder formidle historisk informasjon
om bruken av området til dagens brukere.
Ansvar: Frode Krogstad. (Fra styret: Styreleder)
Følgende meldte sin interesse for å bidra (liste på årsmøtet) og har deltatt aktivt i 2018: Annar
Skjegstad.
10. WEB-kameraer:
Oppgaver: Tilsyn med og vedlikehold av våre to web-kameraer (Buvassstølan og Valddreslie) slik
at de er oppe og går til enhver tid.
Ansvar: Stein Erik Opheim. (Fra styret: Styreleder)
11. Festkomité (arrangementsgruppe):
Oppgaver: Planlegge og gjennomføre festlige arrangement.
Ansvar: Svanhild Aalvik. (Fra styret: Styreleder)
Komitéen består i dag av: Svanhild Aalvik (leder), Birgit Engene, Marianne Flesland og Tove
Klevjer.
12. Økonomi/regnskap:
Oppgaver: Føre regnskap og gjennomføre årsavslutning. Fortløpende bokføring og kontroll med
inntekter og utgifter. Utbetalinger godkjennes også av styreleder. Foreningens kontaktperson i
Brønnøysundregisteret.
Ansvar: Astrid Brenna (Fra styret: Styreleder).
13. Diverse prosjektoppgaver:
a. Mobildekning i Nes Østmark: Osmund Ueland
b. Ny DNT hytte i området: Osmund Ueland
c. Sykkellink Valdreslie – Bekkjeset: Vigdis Skovdal
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Vedlegg 2
Utdypende rapportering fra enkelte av komitéene og prosjekter.
Løypekjøring, løypemaskin og serviceanlegget:
Det var svært lite snø vinteren 2016/17. Til tross for dette greide vi å tilby brukbare forhold, og
Buvasstølan var et av få områder i regionen som kunne tilby oppkjørte skiløyper i påsken.
Lite snø og ujevne grunnforhold i Eventyrløypa ned mot Langevatn og i deler av Thoenmarka,
medførte at Eventyrløypa i perioder ikke kunne kjøres med løypemaskin. Våre naboforeninger
kjørte da Eventyrløypa med snøscooter ved behov, og ble kompensert for dette. De aktuelle
løypetraséene som skapte problemer ble lagt om (Thoenmarka) og utbedret på dugnaden høsten
2017.
De krevende forholdene gjorde også at sporsetterutstyret på løypemaskinen ble skadet og måtte
repareres.
Løypekjøreren i BSLL og styreleder avholdt eget erfarings- og planlegginsmøte 6. oktober. 29.
oktober ble det gjennomført et samordningsmøte med løypekjørerne i Nes Østmark Sti og
Løypelag, Thoenmarka Hyttevelforening og Liemarka Vel. Referat fra møtene ligger på
hjemmesiden vår www.buvatn.no under "om oss".
Fra sesongen 2017/18 er det innført rutiner om ukentlig kontakt mellom løypekjørerne i Nes
Østmark i regi av BSLL. Her planlegges og avtales ukens kjøring og informasjon legges ut på
Facebook. Samarbeidet med naboforeningen har fungert svært bra, og de andre foreningen har
stilt opp med scootere for å hjelpe til med tråkking i forkant av løypemaskin når forholdene har
krevd det. Det har vært nødvendig vinteren 2017/18 da det har kommet svært mye løs snø som
har gjort løypekjøringen krevende i perioder.
Det er i 2017 kjøpt inn en slodd til å trekke etter snøscooter (kr. 3000).
Når det gjelder løypemaskinen ble det i 2017 kun foretatt ettersyn og nødvendig vedlikehold etter
bruk. Etter sesongen 2017/18 vil det være behov for storservice nå som vi har kjørt så mye.
Serviceanlegget/garasjen er oppdatert med verktøybenk og hus til aggregat.
Merkegruppa:
Merkgruppa har avholdt ett møte 4. juni 2017. Gruppa organiserte seg da slik at alle sommerstier
ble inndelt i roder, der hvert gruppemedlem fikk ansvaret for oppfølging av sin rode. Dvs å sjekke
at skilt, merking og rydding er OK, samt gjøre de utbedringer som er nødvendig og melde inn
behov for nye skilt eller behov for større dugnadsarbeider. Komitélederen har ansvaret for
merking/oppfølging av skiløypene.
I 2017 er det gjennomført rydding og merking av sti nord for Vardefjell mellom Nystølen og
Bjørnsonlie samt stien Sjøhovd – Fjellstølen – Nordre Fjellset – Vardefjell. Det er også
gjennomført supplerende skilting av eksisterende stier samt satt opp små informasjonskart i viktig
sti- og løypekryss. Informasjons- og karttavler er oppdaterte med nye kart, informasjon,
sponsorplakater og årsplaner. Det gjenstår å sette ut noen av skiltene og det er også reservert og
betalt for ytterlige skilt som må settes opp i forbindelse med ny skiløype som er anlagt over vollen
mellom serviceanlegget og Valdreslivegen.
Alle utgiftene til merkegruppa er finansiert gjennom tilskudd fra Gjensidigestiftelen/
fylkeskommunen og kommunen gjennom Turskiltprosjektet. For 2016 og 2017 utgjør dette ca kr
170 000. Dette kommer i tillegg til tidligere mottatt tilskudd på ca kr 142 000,- fra 2014.
Sluttrapport for prosjektet ble sendt inn i november 2017. Siste delutbetaling fra
Gjensidigestiftelsen/fylkeskommunen på ca kr 65 000,- kom i januar 2018 og er derfor oppført
som utestående fordring i regnskapet for 2017.
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Dugnadsgruppa:
Vårdugnaden gikk av stabelen 10. juni i dårlig vær og tåke uten at det hindret 12 ildsjeler i å møte.
Stier på baksiden av Vardefjell ble ryddet og merket. Brua på Vassfarstien som var tatt av flom i
mellom Langevatn og Buvatn, ble reddet og båret opp og montert med flomsikring.
På høstdugnaden 7. oktober var det bedre vær og svært godt oppmøte (35-40 stk)
Ny løype opp gjennom hyttegrenda over Storelivollen med fortsettelse til Valdresliveien på
oversiden av parkeringa ble ferdigstilt. Ny trasé i Mompedalsløypa ble ryddet og klar, her gjenstår
ett parti som vil bli prioritert på vårdugnaden slik at vi får benyttet graver til siste finish.
Steiner til fundamenter for ny gapahuk vest for Buvasstølan ble båret inn samt at det ble ryddet
noe skog, stein og stubber og terrengplanering i Eventyrløypa i bakkene ned mot Langevatn
Siste rest av gravearbeidet ved Langevann ble ferdig samt at det ble foretatt en oppgradering med
oppfylling av masser på hver side av brua ved utløpet av Langevatn der det tidligere har vært
problem å komme over med løypemaskinen
En gjeng fikk tatt opp båter og flytebrygger på Buvatn Brygge samt at det ble gravd opp og
drenert for fuktproblemer samt fylt på jord og sådd et større felt som tidligere bare var røtter og
blauthull.
Dugnaden ble avsluttet med sosialt samvær, kaffe, vafler og sveler i regi av festkomiteen utenfor
hytta til Svanhild og Kikkan.
Svært positivt er det å si om slike initiativ, som bringer oss hyttenaboer enda nærmere hverandre
og skaper nye relasjoner! Positivt å se mange nye fjes på høstdugnaden som blir med og skaper
sitt eget eierforhold til det vi gjennomfører.
For 2018 ser vi for oss følgende behov:
Rydde ferdig Mopedalsløypa og gjennomføre noe planering med gravemaskin.
Grave og planere 2 steder i løypa mellom Blingsmovollen/Engene og opp til påkobling mellom
Stormyrveien/Stormyra.
Ferdigstille ny trasé fra Engene og ned på Bangsvegen (graving gjenstår alt annet er utført.)
Kappe vier og einer i løypetraséer flere steder.
Merke alle skiløyper med bambusstikk på høsten for å sikre bedre regularitet for løypekjørere og
brukere.
Løypa bort til Langevasstølene bør tynnes langs sidene
Sti og løypelaget bør tilby seg å rydde setervollene for einerkratt slik det er gjort på Engene vollen
hvor hester nå beiter på sommeren. Dette må i så fall avtales med grunneierne.
Dette er ting som sikkert vil være av stor interesse for medlemmene som har sett hva som skjer
gjennom de siste 40-50 år etter at seterdrifta opphørte.
Buvatn Brygge:
Det var i utgangspunktet satt opp et ønske om et mer jevnlig tilsyn av BB, enn det gruppen fant
var gjennomførbart. Allikevel er inntrykket at det tilsynet som har funnet sted, har vært godt nok.
Utedoen
Utedoen ble levert ferdig beiset utvendig. I løpet av sommeren ble det også beiset og lakkert
innvendig. Doen har pose for tørravfall og eget slangeavløp for urin. Det betyr at alle som bruker
doen må sitte, slik at urinen går ut i grunnen.
Dessverre har ikke alle i løpet av sesongen skjønt dette. Spesielt under åpningen av BB var det
mange som urinerte ned i posen for tørravfall.
Følgen av dette ble en vanskelig og ubehagelig jobb for de som sto for den første tømmingen.
Stor takk til Arne Grøtt og Bjørn M Andersen.
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Foruten en tydelig merking og beskrivelse av hvordan dobesøk skal gjennomføres, er det planlagt
noen små endringer for en enklere løsning av tømming m.v. Det vil også bli innkjøpt en
kompostbinge for avfallet.
Høstdugnaden 2017
I hovedsak var det opptak av bryggeanlegget som sto på agendaen under høstdugnaden. Denne
forløp problemfritt. Takk til gjengen som møtte her. I tillegg er det gjennomført drenering og
påfyll av jordmasse for å lage et noe større plenområde. Tomas Hansèn stilte med maskin og
jordmasse, og utførte arbeidet. Takk til han.
Bryggeanlegget
Anlegg og båter har klart seg bra under sesongen. En fenderlist var sprukket på den ene bryggen.
Antakelig som følge av at en av båtene har slått mot. Det skal vurderes om også båtene må
fendres.
Informasjon og WEB-sider:
Etter første hele års drift på vår nye plattform, Wordpress, kan vi konkludere med at det er et mye
mer stabilt, sikkert og, ikke minst, raskere verktøy vi nå bruker. Vi har oppgradert fortløpende til
nye versjoner etter hvert som dette har kommet, og det har ført til bedret ytelse og funksjonalitet.
Vi har også funnet nye plug-ins, som har gjort at bl.a. innlegging og visning av nyheter, Facebook
og skisporet.no har blir bedre og nå er oppdatert til enhver tid. Wordpress er et gratisverktøy og
har visse begrensninger, men vi har fått mye funksjonalitet ut av det. www.nesostmark.no er i
2017 konvertert over til Wordpress, så nå er det samme verktøy som brukes på begge webområdene.
Hjemmesiden vår www.buvatn.no har jevnt bra med trafikk. 43 nyheter i 2017 og online
funksjon mot Facebook og skisporet.no gjør sidene interessante og levende. Interessen for
”historiske Buvasstølan” er økende, så det er flott hvis folk kan fortsette å sende inn bilder og
historier fra området. Dette er noe som vil bli mer og mer verdifullt for oss etter som årene går.
Favorittområdene på våre sider er løypestatus via skisporet.no samt web-kameraene. Vi kan se at
det er mange som søker seg inn på web-kameraene som førstevalg. Det er derfor viktig at vi kan
opprettholde de kameraene som i dag finnes, og helst få minst ett kamera
til langs Eventyrløypa. Det er jo strøm på gang sør for oss, så det hadde vært et stabilt og godt
tilskudd til denne funksjonen. Kan hvert Vel drifte kamera for sitt område? Bildene vil kunne
ligge på våre sider, samt vises under kamerasymboler på skisporet.no sin kartbase.
Trafikken på våre sider er som nevnt god. Det høyeste antall unike brukere på en måned i 2017 er
1080. En del av dette kan knyttes til åpningen av Buvatn Brygge med
konserten til Vidar Johnsen. Slike arrangementer lager god blest for oss, og gjør det interessant for
sponsorer å være profilert på våre sider. Det høyeste antallet unike brukere på en dag i 2017 er
288. Antall sidevisninger for 2017 ligger på ca 70.000. Vi har i januar 2018 hatt mellom 48 og 111
unike brukere innom hver dag – ikke dårlig for et Vel med litt over 100 hytter.
www.nesostmark.no er et statisk område for felles promotering av Vel’ene i Nes Østmark, og
uten store endringer i løpet av året. Det er noen personer innom hver dag, men det ser ut til
at mye av interessen for vårt område sluses inn på www.buvatn.no
GPS-tracking / skisporet.no har fungert mye bedre etter at skisporet.no oppgraderte sine systemer
og kartbasen ble sømløs. Det er nå en mye bedre stabilitet og oversikt, hvor man bl.a. nå kan
følge Eventyrløypa hele veien – uten å måtte søke seg inn på neste Vel for å se løypestatus.
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Alle Vel’ene har nå Eventyrløypa med i sine løypeoversikter.
Vår GPS for snøscooteren ble ødelagt forrige sesong, og vi ble forespeilet ny i desember. Da
skisporets leverandør ble forsinket med nytt produkt fikk vi tilbud om å få en tilsvarende modell,
noe vi takket nei til. Vi venter til den nye typen kommer, da dette vil være en bedre GPS for oss.
Vi er forespeilet ny GPS i mars 2018. Det er noen få steder i løypenettet til Nes Østmark hvor
løypekjøringsstatusen ikke oppdaterer seg. Skisporet.no følger opp dette, og har bedt oss om bilder
av GPS’en når vi passerer områdene. De ønsker å se hvilke statuslamper som lyser / er slukket i de
områdene.
Dette for å kunne finne ut om det er dårlig GPS-dekning, feil montert GPS eller
kommunikasjonsproblem mot deres programvare som forårsaker dette.
Prosjekter:

Bedre mobildekning i Nes Østmark:
Erik Engebretsen har representert styret i dette arbeidet sammen med Osmund Ueland. Prosjektet
er et samarbeid mellom Telenor, kommunen og hytteforeningen i Nes Østmark. Det ble
gjennomført en befaring på planlagt tomt for plassering av ny mobilmast i Liemarka høsten 2017.
Styret i BSLL behandlet saken i styremøte 6. oktober 2017. Under refereres det fra protokoll fra
styremøtet:
Se sak 4/17 pkt 13. Det ble 29. september gjennomført en befaring med grunneier og Telenor på
Øyvassfjellet i Liemarka. Erik Engebretsen deltok på vegne av NØSL og BSLL sammen med
Osmund Ueland som representerte hele Nes Østmark. Osmund har laget en oppsummering som
vedlegges referatet fra styremøtet. Erik gav en orientering om befaringen, og Magne refererte fra
Osmund sin oppsummering fra møtet og etterfølgende dialog med Osmund (og Telenor).
Opplysninger gitt av Telenor på befaringen tilsier at nytten av en slik mobilmast for hytteiere i
vårt område er høyst usikker. I Osmunds oppsummering heter det: "Hvilke hytter som får størst
glede av mobilmasten er de hytter som ligger innenfor avstand på 5 km og ser masten, men også
de med avstand opp til 7 km vil kunne få positiv virkning, men må kanskje ta i bruk forsterker, som
Telenor har anbefalt til ca. kr. 3.500,- for å få best mulig dekning. Telenor er redd for å binde seg
gjennom å sende ut sine teoretiske dekningskart. Det ble enighet om at Nes kommune lager et kart
som viser hytter som ligger innenfor sirkel og 5 og 7 km, som kan brukes i kommunikasjonen med
hytteeierne."
Avstanden fra Øyvassfjellet, der mobilmasten er planlagt plassert, til Buvasstølan er vel 10 km i
luftlinje. Osmund har i kontakt med Telenor i ettertid, fått presisert at signalene fra den nye
masten går 35 km, men at virkningen lengst borte avtar med bruken fra de nærmeste. De mener at
hytteeierne ved Langevatn/Buvatn vil bli positivt overrasket, men Telenor anbefaler at disse
hyttene ikke tas med i spleiselaget. Osmund har overfor styrelederne i NØSL og BSLL foreslått at
vi likevel bør bidra, for eksempel med en totalramme på til sammen kr. 50 000,- for våre områder.
Styret drøftet saken.
Vedtak: Styret mener at dekning og nytte av ny mobilmast på Øyvassfjellet er for usikker til at vi
nå kan gi noe tilsagn om deltakelse i et spleiselag. Magne orienterer Osmund. (Utført)
Hverken kommunen eller Telenor har hittil fremskaffet noe dekningskart. Styret følger opp saken
også i 2018 og avventer avklaring av hvilken nytte hytteierne i BSLL faktisk vil ha av en slik
mobilmast før det blir aktuelt å anmode medlemmer og/eller årsmøtet om økonomisk støtte til
prosjektet.
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DNT-hytte i området:
Det har tidligere vært jobbet med å leie eldre stølsbu ved Bekkjeset som DNT-hytte. Det lyktes
dessverre ikke å få til en avtale mellom stølseier og DNT som begge parter kunne akseptere. Det
har siden vært arbeidet med alternative løsninger. Dette ble behandlet på styremøte i BSLL 6.
oktober. I protokollen fra styremøtet oppsummeres statusen slik:
På møtet ble det orientert om at Osmund Ueland har informert styreleder om ny kontakt med
DNT, der DNT Drammen og omegn kan være interessert i få bygget ei ny hytte i vårt område i
avdød styreleder Jens Vik sin ånd, på tomt som hans enke ønsker å donere. Osmund har overfor
DNT sagt seg villig til å være med som pådriver i dette arbeidet.
Siste oppdatering Osmund har fått fra DNT er at de er i god dialog med enken etter Jens Vik, hvor
de også vil se på eksisterende hytter som Vik disponerer, men DNT har som premiss at hytten må
ligge inntil allerede etablert sti, Vassfarstien. DNT kan ikke starte et slikt prosjekt før tidligst i
2019, men sonderinger kan skje.
Vedtak: Styret stiller seg positivt til dette og avventer nærmere behandling i DNT Drammen og
omegn. Planlegging av eventuell ny sykkellink bør også sees i sammenheng med plassering av
eventuell ny hytte.
Osmund følger opp saken videre overfor DNT.

Sykkellink Valdreslie – Bekkjeset:
I foreningens handlingsplan for 2017-2018 heter det at vi skal…."Innlede samarbeid med
kommunen for utvikling av sykkeltilbudet i kommunen. Herunder avklare kommunens ønsker om
og krav til standard for eventuell sykkellink Valdreslie – Bekkjeset."
Vigdis Skovdahl har fulgt opp denne saken på vegne av styret og rapporterer følgende:
Trasé:
Jeg gikk litt rundt i området i høst, og fant en delvis gjengrodd sti som kan være et utgangspunkt
for en trasé. Det vil være nødvendig med både gravearbeid og trefelling, og ikke minst klopping av
våte områder for at den skal kunne være fremkommelig for sykkel. Trailhead Nesbyen foreslår en
litt annen trasé. Uansett er det snakk om en distanse på ca 2,5 km. Det er også mulig å holde seg
mer unna myrene og gå via Nystølen.
Forholdet til grunneierne:
I Nes kommune er det er en stor grunneier på strekningen. Grunneier stiler seg i utgangspunktet
avventende, men ikke avvisende. Så langt jeg har kunnet bringe på det rene er det en grunneier
også i Gol kommune. Han stiller seg også avventende, men ikke avvisende. Grunneier er en del av
et sameie som det evt. også må avklares med - Høvreslia sameie.
Grunneier på Nes siden har en vernesak og en eierskiftesak med kommunen. Grunneier i Gol
opplyser at området er vernet.
Maskininnsats / dugnadsinnsats:
Trailhead Nesbyen mener det bør brukes maskiner for å få jobben gjort, både av hensyn til
tidsbruk, grad av dugnadsinnsats og holdbarhet på det ferdige produktet. I en e-post skriver de
også: "Det aller viktigste for å få en holdbar sti som trenger minst mulig vedlikehold er å ha
kontroll på vannet. For at vannet ikke skal vaske ut stien er det viktig at den ikke er for bratt over
lenger strekninger, og at vannet har mange steder å renne av stien."
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Kostnader vil avhenge av hvilken standard vi ønsker på stien. Trailhead Nesbyen kan hjelpe oss
med trasé og pris.
Oppsummert: Vi må få avklart trasé og standard på stien, da kan vi si noe om kostnader og grad
av dugnadsinnsats og få avklaring fra grunneierne/kommunene.
Kartskisse mulig sykkellink og bilder av sykkelstier:

Styret følger opp saker. Saken legges frem for Årsmøtet til diskusjon for å få føringer for det
videre arbeidet.

22

Vedlegg 3

Årskalender - Buvasstølan sti- og løypelag 2018-2019
Skjærtorsdag 2018 og 2019
Kl. 14.00 til 15.00 Årsmøte I BSLL og Veglaget på Engene Fjellstue
Kl. 15.00 til 16.00 Akekonkurranse ved Engene Fjellstue
Kl. 15.00 til 19.00 Loddsalg, påmelding til Hugarhaugrennet, spillekonkurranse,
salg av vafler, saft og kaffe på Engene Fjellstue
Påskeaften 2018 og 2019
Kl. 11.00 til 14.00 Hugarhaugrennet med premieutdeling ved Engene Fjellstue
Lørdag 9. juni 2018 - Dugnad
Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget
Ca Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker
Lørdag 21. juli 2018 - Sommerfest Buvatn Brygge
Lørdag 6. Oktober 2018 - Dugnad
Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget
Ca Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker

2019
Skjærtorsdag og påskeaften: Samme program som for 2018

Lørdag 8. juni 2019 - Dugnad
Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget
Ca Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker
Lørdag 20. juli 2019 - Sommerfest Buvatn Brygge
Lørdag 5. Oktober 2019 - Dugnad
Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget
Ca Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker
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Vedlegg 4

