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Buvasstølan 23. september 2018 

GAPAHUK NÆR ANDERSENTJERN. 

Hvor bør ny gapahuk plasseres? 
Si din mening til post@buvatn.no innen 3. oktober.  Eller SMS til 908 77 137 
 
Buvasstølan sti- og løypelag har fått kommunal tillatelse til å sette opp en gapahuk på kommunens 
eiendom i nærheten av Andersentjern. I søknaden til kommunen var gapahuken plassert like ved 
stien mellom Buvasstølan og Andersentjern et stykke før stien krysser Valdreslibekken. Vist som 
A på kartet under. Her er det også kort vei bort til skiløypa (blå strek) på andre siden av myra. 
 
Det har i ettertid kommet opp ønsker om at gapahuken i stedet bør plasser nærmere vannet eller 
ved Valdreslibekken.  En annen plassering enn den opprinnelige vil kreve tillatelse fra 
grunneier/kommunen. Det har vært gjort en foreløpig vurdering av fire ulike plasseringer. I tillegg 
til det opprinnelige (alternativ A) er det sett på to alternativer ved Andersentjern (alt. B og C) og 
ett ved Valdreslibekken. Alternativ A, B og C ligger på kommunal grunn. Alternativet ved 
Valdreslibekken er lagt bort etter samråd med grunneier. 
 
Styret i BSLL ønsker ditt syn på saken før endelig beslutning. Beslutning om plassering 
håper vi å få tatt på styremøtet 5. oktober. Fundamenter må legges opp i høst får å kunne få 
montert gapahuken i vinter. 
 
Finn frem turkartet! Ta en tur og se på plassene! Si din mening!  Valget gjøres ikke bare på 
bakgrunn av antall stemmer, men i like stor grad på argumentene.  For eksempel byggbarhet, 
adkomst, potensiale for å bli mye brukt sommer/vinter, sikkerhet osv. Og selvsagt forutsetningen 
om kommunens godkjenning. Det er derfor viktig at du forteller hvorfor du mener det du gjør.   
 
Under ser du kart og bilder av de ulike alternativene.  

A. Opprinnelig (langs stien sør for Andersentjern) 
B. Andersentjern, østsiden 
C. Andersentjern, nordsiden.  
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Alternativ A:  Opprinnelig plassering 
 
Gapahuken plasseres oppe på/ på vestsiden av en liten rygg som stien passerer over på vei mot 
Andersentjern. Utsikt over myra.  Ikke veldig langt bort til skiløypa som passer på andre siden av 
myra. Gapahuken må antakelig løftes litt opp fra bakken og det må legges gulv. Ca. 300 meter å 
gå bort til Valdreslibekken og 500-600 m til Andersentjern. 
 

 

 
Figur 1: Alternativ A. Bilde mot vest. En liten høyde/rygg. Skiløypa på andre siden av myra. Turstien rett bak fotograf. Gapahuk 
må bygges med gulv. 
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Alternativ B:  Andersentjern Øst. 
 
Gapahuken plasseres oppe på en høyde øst for vannet med fin utsikt over vannet og mot 
Valdreslihovda. Bart fjell og tørr byggegrunn. Svaberg ut i vannet med noen steiner som kan 
flyttes på og lage en liten brygge. Fint å bade. Sti rundt vannet passerer på nedsiden. 
 

 
Figur 2: Kartet viser både alternativ B og C ved Andersentjern. Det går sti rundt vannet. 

 

 
Figur 3: Alternativ B Andersentjern Øst. Utsikt mot vest. Valdreslihovda i bakgrunnen 
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Figur 4: Alternativ B ligger oppå ryggen med bart fjell. Svaberg i strandsonene og godt egnet for bading. Lett fundamentering på 
bart fjell.  Gapahuk kan bygges uten gulv. 
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Alternativ C:  Andersentjern Nord. 
Se kart under alternativ B. 
 
Gapahuken tenkes plassert litt øst for der benk/bord er plasser i dag med utsikt mot dette. Torv 
som byggegrunn gjør at det antakelig må lages gulv i gapahuken. Fuktig i våte somre? 
Alternativ plassering like bak benk/bord er vanskeligere pga ulendt terreng/store steiner. 
Svaberg ut i vannet. Fin badeplass. 
 

 

 
Figur 5: Alternativ C Andersentjern Nord, sett mot sørvest. BSLL sin sittegruppe.  Svaberg i strandsonen godt egnet for bading. 
Gapahuken er tenkt trukket litt bort fra vannet og sittegruppen (der øverste bilde er tatt). Da nødvendig med gulv i gapahuken. Litt 
fuktig? 
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