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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 2014-2018, i tillegg til en 

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

er nå fullført. Nye supplerende tiltak planlegges. 

 "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. Skilt, stier, løyper og tavler holdes nå ved like og oppdateres. 

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

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

og Hemsedal.  Stien fortsetter sørover gjennom Vassfaret og videre til Hønefoss . 

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

24. mars 2016. Løypen er 125 km lang og er nå 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 og har avtale med naboforeninger om kjøring dersom 

løypemaskin ikke kan kjøre. 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 i markedsføringsprosjektet  ”Langrenn i Hallingdal.” 

 Vår nåværende løypemaskin ble innkjøpt november 2015. Det settes årlig av 

midler til fremtidig utskifting av maskinen. 

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

2016. Det gjøres å mindre supplering og utbedringer (verktøy etc) 

 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 gratis utlån ble anlagt i 2016 og fullført i 2017 med 

HC toalett og HC baderampe. Offisiell åpning var 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. I skisesongen gis det ukentlige 

oppdatering om løypekjøring i Nes Østmark på vår Facebook-side. 

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

 To webkameraer er i drift for området. Dårlig mobildekning og manglende 

strømforsyning gjør driften ustabil. 

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

kommunen, Telenor og naboforeningene våre. 

 Det jobbes med planer for anleggelse av sykkelsti (sykkellink) mellom Valdreslie 

og Bekkjeset for å binde sammen sykkelveinettet i Nes og Gol.  

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 i tillegg til stier og skiløyper, skal det også legges til rette for jakt,  fiske, 

riding, sykkelbruk m.m. 

4. Utvide og vedlikeholde sti- og løypenettet og bidra til et løft for Nes Østmark, 

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 har foreningen besluttet å 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. 

http://www.buvatn.no/
http://www.nesostmark.no/
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d. God informasjon på hjemmeside og Facebook, inklusive drift av WEB 

kameraene 

e. Hugarhaugrennet 

f. Årlige dugnader og sosiale tilstelninger 

Handlingsplan (2018 -2019) 
Videreføre følgende påbegynte tiltak 

A. Informere om historiske Buvasstølan gjennom informasjonstavler og historier/bilder 

på nettsiden vår.  

B. Videreføre samarbeidet med DNT Drammen og Omegn om en ny DNT hytte. 

C. Planlegge en sykkellink mellom Valdreslie og Bekkjeset. Det legges opp til en 

enkel standard for sykkelsti der man må påregne å trille på deler av strekningen. 

Plan for sykkelsti med finansieringsplan legges frem for årsmøtet 2019. 

Gjennomføring forutsetter grunneiertilslutning. 

D. Følge opp pågående arbeid med å bedre mobildekningen i området. 

E. 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. 

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

kommuniseres på hjemmeside/Facebook. Kjøring samordnes med 

naboforeninger 

G. Fortsette det gode samarbeidet med næringslivet, naboforeninger, kommunen og 

alle andre involverte, slik at tilbudet i Nes Østmark kan holdes vedlike og 

forbedres ytterligere. Herunder mulig tilknytning av Vassfarstien og 

Eventyrløypa mot Nesbyen 

H. Gi aktive innspill i 2018 til arbeidet med kommundelplan for friluftsliv i Nes.  

 

Gjennomføre følgende nye tiltak: 

I. Sette opp gapahuk nær Andersentjern som tidligere er vedtatt. 

J. Rydde einer og kratt på setervollen slik at kulturlandskapet holdes vedlike. 

K. Arrangere årlig sommertreff på Buvatn Brygge 

L. 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. Tiltaket er avtalt med grunneier. 

M. Være pådriver for å få opp et webkamera lengre sør i Eventyrløypa med tilgang 

til strøm og bedre mobildekning, med visning på våre nettsider og skisporet.no. 

N. Nytt og større aggregat til servicebygget slik at sveising kan gjennomføres lokalt. 
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Buvatn 10. juni 2017.  

                                                Styret i Buvasstølan sti- og løypelag 

Magne Maurset         Bjørnar Gilberg      Kai Hansen           Erik Engebretsen 

Tove Klevjer         Tomas Hansen         Sjur Bidne. 

 

Vedlegg:  Budsjett godkjent av årsmøtet 29. mars 2018 

 

 

BUDSJETT FOR BSLL GODKJENT AV ÅRSMØTET 2018: 

 

 

INNTEKTER: Inntekter Utgifter Beholdning

Beholdning (omløpsmidler) 1.januar 127666

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. 12000

Serviceanlegget 35000

Buvatn Brygge 10000

Drift av løyper (inkl. diesel) 80000

Turskilt 0

Løypemaskin- Reparasjon / vedlikehold 30000

Kontorrekvisita 2000

EDB, telekostnader og WEB kamaeraer 30000

Gapahuker BSLL 23000

Markedsføring, inkl. skisporet.no 12000

Porto 3000

Forsikring 10000

Gebyrer 500

Diverse utgifter (disponibel) 11000

SUM inntekter/utgifter 308500 258500

Overskudd 50000

Beholdning 31.desember 177666

Budsjett 2018


