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Ås, 14. oktober 2018 

 

Protokoll 

Styremøte i Buvasstølan Sti- og løypelag  
 

Tid: fredag 5. oktober 2018 kl. 19-21 
 
Sted:  Hytta til Magne Maurset, Hugarhaugen 
 
Til stedet: Tove Klevjer, Erik Engebretsen, Sjur Bidne, Tomas Hansen, Kai Hansen, Bjørnar 
Gilberg.   
 
Protokoll sendes til:  Styret, Astrid Brenna, Frode Krogstad (for utlegging på www.buvatn.no ) 
 
 
Sak 19/18: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
Innkalling ble sendt på e-post 19.8.2018 til styremedlemmer  med foreløpig saksliste. 
Saksunderlag sendt på e-post 28. september   
  
Vedtak: 
Styret godkjente innkalling og dagsorden. 
 
Sak 20/18: GODKJENNING AV PROTOKOLL fra styremøtet 10. juni 2018 
Protokoll er tidligere sendt ut til styremedlemmene og ingen kommentarer mottatt. Protokollen er 
lagt ut på hjemmesidene våre www.buvatn.no .  
 
Vedtak: 
Styret godkjente protokoll fra styremøtet 10. juni 2018 
 
Sak 21/18: AKTIVITETER – ORIENTERING fra gruppene og pågående saker 
 

1. Festkomitéen 
a. Den aller første "Sommerfesten på Buvatn Brygge" ble arrangert med godt 

oppmøte (over 100 stk.) og god stemning 21. juli i strålende sommervær. Fin sak 
med billedalbum ble lagt på Facebook i ettertid og har hatt god respons.   

b. Det er ønskelig å utvide komitéen for å ha flere å spille på.    
Tove følger opp i samråd med festkomitéens leder. 
 

2. Løypemaskin og servicebygg 
a. 26. august ble det holdt et eget "kurs" for løypekjørerne med gjennomgang av 

løypemaskin og rutiner.  Herunder HMS.  Eget referat med aksjonspunkter er sendt 
deltakerne og styret tidligere.  

b. Det blir utgifter til retting eller utskifting av frestrommel.  Hvor mye er ikke 
avklart. Reparasjon av frestrommel er lovet til uka. 
 

3. Løyper og løypekjøring 
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a. Arbeidet med å legge om løypetraseen for 
Eventyrløypa nordover i Søråsen løypelag sitt område, mellom Røggin og 
Pipesjøen, ble igangsatt i høst og antas klar til kommende vintersesong.  Da vil 
også denne strekningen kunne prepareres med løypemaskin slik at det blir 
sammenhengende gode løyper fra vårt område og helt til Hemsedal. 

b. Skiltprosjektet i Søråsen løypelag ble offisielt åpnet i begynnelsen av september.  
Jørgen Syversen fra merkegruppa og Osmund Ueland deltok fra BSLL. 

c. 26.-27. august ble det gjennomført en dugnad (Finn Arve, Torodd, Sjur og Magne) 
for å permanent merke skiløypene med bambusstikk og refleks slik at det blir 
enklere å finne frem på vinteren. Noen omlegginger ble gjort for å unngå våte 
partier og få bedre løyper.  Bl.a. nedkjøringen fra Vardefjell mot Valdreslie. 
Magne sørger for at skisporet.no oppdateres til vinteren i samråd med Frode.  

d. NØSL ryddet Tryteholrunden på dugnaden sin i september slik at 
fremkommeligheten for løypemaskinen nå blir bedre langs veien inn til Bergatjern 
og i bakken ved Bjørnalia. 

e. Behov for rydding av skiløypa mot Langevasstølan.  Kai følger opp. 
f. Løypekjørerne i BSLL avholdt eget møte rett i forkant av styremøtet 5. oktober for 

å evaluering fjoråret og planlegge av kommende sesong. Det ble gitt en orientering 
om dette på styremøtet. Det lages eget referat fra dette møtet. 

g. Planlegging av møte med løypekjørere i hele Nes østmark seinere i høst. Magne og 
Sjur deltar på dette.  Magne innkaller. 

h. Kai overleverte på møtet en bunke med klistremerker for scootere for "godkjent 
løypekjører".  Alle som kjører løyper for BSLL må ha dette på scooteren. 
 

4. Buvatn Brygge 
a. Vedskjul ble bygget på dugnaden 9. juni. 
b. Kompostbinge er kommet på plass (utført av Bjørnar) 
c. Det er nå kommet på plass bra med redningsvester. 
d. Området har blitt veldig populært og brukes nå også av en mange tilreisende. 
e. Tilsyn og vedlikehold har fungert bra i sommer. 
f. Uheldig episode der ungdommer med firhjuling "herjet" på området.  De ble 

"vennlig" tilsnakket og fjernet seg. 
g. Løse fendere montert på båtene for å hindre skader som følge av gnissing mot 

bryggen.  Det planlegges å få på plass fenderlister på alle bryggene til neste sesong. 
Bjørnar sjekker ut alternative løsninger for fendere og anskaffer før neste sesong. 

h. Båtene vil kunne bli deformert av snøtyngde på vinteren.  I høstdugnaden 
planlegges det derfor å lage et stabilt og plant underlag/stokker til å legge båtene 
på.  

i. Det er behov for å legge papp på taket på vedskjulet. Tomas følger opp. 
j. Tomas har bestilt "Camping forbudt" skilt som settes opp til våren. 
k. I høysesongen har det vært mangel på ledige båter.  Det bør vurderes å sette opp en 

anmodning om at man i slike perioder ikke "okkuperer" båtene over lang tid. 
 

5. Merkegruppa.  Sti- og løypemerking og rydding. 
a. Etter noen års erfaring, viser det seg at kvalitet på skilt og tavler ikke er fullt ut 

tilfredsstillende.  Vær og vind sliter på maling og materialer, spesielt på tavlene 
som har "flatt" tak som samler vann. Magne melder tilbake til leverandør.  Vi bør 
for fremtiden vurdere å kun bruke metallplatene direkte på oppheng uten 
trerammer? 

mailto:post@buvatn.no


 

 
Buvasstølan sti- og løypelag | Haslevegen 11, 3550 Gol | tlf: 908 77 137 | www.buvatn.no | post@buvatn.no | orgnr: 912 352 757 | bank: 2351.74.43700 

 
 
 

b. Liv Marit og Erik ryddet stien Vardefjell-
Bjørnsonlie frem til kommunegrensen i høst og reparerte skilt. 

c. NØSL har rapportert at nye skilt og skiltstolpe som i fjor ble satt opp i løypekryss 
øst for Buvatn, skal være kjørt ned.  På befaring dagen eller styremøtet, ble dette 
bekreftet.  Brukket skiltstolpe og skilt ble funnet et stykke nord for krysset. Det tyder 
på at løypemaskinen har kjørt for nært stolpen slik at høyre glattebredt har truffet 
stolpen.   Magne anskaffer og setter opp nye skilt. 

d. Nye skiløypeskilt for omlagte traséer over vollen er ikke bestilt ennå. Magne følger 
opp. Jfr også sak 23/18 nr. 1. 
 

6. Sykkellink Valdreslie – Bekkjeset 
a. Vigdis Skovdahl og styreleder befarte og merket 4. august mulig trasé for 

sykkellink sammen med Ove Grøndal fra Trailhead Nesbyen. Vi har siden fått 
oversendt en beskrivelse og et grovt kostnadsestimat for bygging av en slik sti.  Det 
forutsettes uansett en del maskinarbeid, selv om det også vil være muligheter for at 
vi tar en del av finpussen og klopping selv for hånd.  Beskrivelsen legges ved.  Med 
Trailheads anbefalte standard vil kostnader for en 2-2,5 km lang bearbeidet trasé 
være i størrelsesorden  kr 600 000 – 800 000  inkl. mva. Befart trase tok 
utgangspunkt i østre Valdreslie og fulgte stien på toppen av Valdreslihovda mot 
Vestre Valdreslie før den fulgte ny trasé mot Bekkjeset. Da er det forutsatt at det 
ikke gjøres særlig arbeid på Valdreslihovda utover å fjerne enkelte store steiner i 
dagens sti. En annen kortere variant (som ikke ble drøftet på befaringen) er å starte 
på vestre Valdreslie og ruste opp stien på utsiden av vollen opp til stikryss på 
toppen før ny trasé følges mot Bekkjeset. Vi har oppdrag fra årsmøtet om å legge 
frem en sak til neste årsmøtet.  En variant der det legges opp til mer dugnad vil 
kunne redusere kostnadene noe (se vedlegg).  
Vi bør allerede nå drøfte hvordan vi tar saken videre og hva vi ønsker å anbefale. 
 
Saken ble drøftet.   

i. En eventuell sykkellink bør vurderes som en del av en større helhet.  
Hvordan skiltes og merkes den videre i begge ender? 

ii. Den bør også sees i sammenheng med lokalisering av eventuell ny DnT 
hytte i området. 

iii. "Prøvevotering" tilsier at flertallet i styret er "lunkne" til å sette i gang et 
slikt prosjekt av det omfang som er skissert i vedlagt oversikt fra THN. 

iv. Magne legger saken frem for berørte grunneiere før vi eventuelt går videre 
med saken.  Gjennomføring er avhengig av grunneiernes samtykke. Saken 
legges frem på neste styremøte og på årsmøtet. 
 

7. Bedre mobildekning – Ny mobilmast i Liemarka 
a. Sommerens kronerulling har fullfinansiert prosjektet, og arbeidet med ny 

mobilmast er planlagt utført i høst.  Dette er et viktig første skritt for bedre 
mobildekning i hele Nes Østmark. Mange av våre medlemmer har bidratt til at 
dette kom i havn. Det gjenstår en avklaring med fylkeskommunene i forhold til 
kulturminner.  Magne lager sak på FB og hjemmesiden når tidsplan for bygging er 
endelig avklart. 

  

mailto:post@buvatn.no


 

 
Buvasstølan sti- og løypelag | Haslevegen 11, 3550 Gol | tlf: 908 77 137 | www.buvatn.no | post@buvatn.no | orgnr: 912 352 757 | bank: 2351.74.43700 

 
 
 

8. Brønnboring. 
a. Sommerens brønnboringskampanje resulterte i at vår sponsor Brønn- og 

Energiboring Buskerud AS fikk boret hele 12 brønner i vårt område i sommer.  
 

9. DNT-hytte 
a. Intet nytt i saken 

 
10. Ny gapahuk ved Andersentjern 

a. Jfr. sak på årsmøtet, handlingsplanen for 2018-19 og forrige styremøte. Alternative 
lokaliteter er befart.  Et innkommet ønske om plassering ved Valdreslibekken ble 
forelagt grunneier som ikke ønsket en slik løsning. Oversikt over gjenstående 3 
lokaliteter, alle på kommunens eiendom, ble lagt ut på Facebook og vår 
hjemmeside med oppfordring om å komme med synspunkter innen 3. oktober.  
Styret bør på møtet ta stilling til plassering slik at fundamenter kan legges opp i 
høst. Styreleder vil kontakte kommunen for avklaring/godkjenning av eventuell 
flytting i forhold til tidligere tillatelse. 
 
Saken ble drøftet.  Det er kommet tre innspill som reflekterer fordeler og ulemper 
med alternativene, men som ikke gir en entydig og samlet anbefaling. Flertallet 
anbefaler likevel Andersentjern, men et innspill påpeker at fisken i vannet er var for 
forstyrrelser og at det ikke bør legges til rette for mye aktivitet i vannet. På befaring 
4. oktober ble det også konstatert at lokalitet B (østsiden av Andersentjerne) var 
veldig eksponert for vinder fra vestlig retning. Selv om dette ligger et stykke fra 
dagens skiløype, er det fin trasé langs myrpartier fra dagens skiløype og helt inn til 
denne lokaliteten. Ellers er dette i første rekke en gapahuk beregnet på bruk i 
barkmarksperioden. 
 
Vedtak: Styret tilrår at gapahuken settes opp i lokalitet C (Andersentjern Nord) ( i 
nærheten av dagens bord/benk, og at den trekkes noe bort fra vannet.  
 

b. Planen har vært at styreleder skulle lafte også denne gapahuken.  Det er igjen noe 
tømmer fra forrige prosjekt.  Vi har imidlertid kun igjen ca kr. 17 000 av tilsagnet 
på kr. 62 000.  Styreleder har for øyeblikket liten kapasitet til å utføre laftingen.  Et 
alternativ kan være å kjøpe "Vassfarhuken" i stavlaft fra Bjørnstad Sag i Hedalen.  
Denne leveres som byggesett, er 2,5 x 1,8 m (Hugarhaughuken er 4,0 x 2,3 m) og 
koster ca kr. 24 000 ekskl. mva.  Da uten benker og bord. Bilde vedlagt.  Eventuelt 
at vi prøver å få kjøpt bare stavlaftet mens vegger og tak lages selv. Merkostnader 
utover kr. 17 000 kan enten dekkes inn ved søknad om "driftstilskudd" fra 
Sparebankstiflesen (jfr. forrige styremøte) eller ved at styreleder gjør opp  
mellomværende ved å overta gjenværende tidligere innkjøpt tømmer. 
 
På styremøtet opplyste styreleder at han besøkte Bjørnstad sag dagen i forveien. De 
kan tilby oss en større gapahuk på 335 x 235 cm til kr. 26 000 + mva, da også 
inkludert benker og bord. 
 
Vedtak: Styreleder gis fullmakt til å anskaffe Vassfarhuken som angitt over.  
Styreleder overtar gjenværende tømmer og søker å skaffe ekstra midler som for 
eksempel driftstilskudd fra Sparebankstiftelsen slik at utgiftene for BSLL 
avgrenses til kr. 20 000.  
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11. Informasjon – WEB.  
a. WEB-kameraene har fortsatt ustabil drift.  Valdreslikameraet først og fremst pga 

utlading av batteri (evt. dårlig lading), mens det over Buvasstølan lider under dårlig 
mobildekning.  Det viser seg at det ene kameraet nå er ødelagt og nytt må 
anskaffes. 
 
Sjur følger opp i samråd med Stein Erik.   
 

b. Tove er gitt tilgang som redaktør på våre Facebooksider.  Noe som har bidratt til et 
nytt oppsving i antall følgere som nå har passert 600 (var 550 i mars i år). 
 
Tove ser på oppbyggingen av siden og gjøre nødvendige justeringer for å gjøre 
dem mer leservennlige. 
 

c. Styreleder har tatt initiativ overfor Liemarka Vel og mobilmastprosjektet for å få 
vurdert oppsett av WEB kamera i dette området der det er/blir lagt fram strøm. 

 
12. GPS – Status 

a. Vi har fått ny GPS til bruk på snøscooter.  Den har ikke eget batteri, men må koples 
til batteriet på scooteren 
 

b. NØSL og Thoenmarka Vel har ikke GPS slik at deres løypekjøring ikke vises på 
skisporet.no.  Magne har tidligere sendt tilbud fra kommunen til de andre 
løypelagene.   
 
Magne sender tilbudet fra kommunen på nytt til Erik. 
 

13. Historiske Buvasstølan 
 

a. Annar har jobbet en del med underlag til informasjonstavler.  Men videreføring 
med layout og oppsette/produksjon har gått litt tregt. 
 
Tove følger opp.  Lage forslag til layout som forelegges Annar. Viktig å få opp 
forslag til oppsett og innhold på tavler.  En hovedtavle på vollen og deretter gå 
videre med mindre oppslag ved den enkelte voll etter hvert. 
 

14. Kommunedelplan for friluftsliv og idrett. 
a. Styreleder henvendte seg i juni til kommunen med forespørsel om fremdriften med 

kommunedelplanen og uttrykte ønske om å bidra/delta i arbeidet.  Jfr. tidligere 
styresak og handlingsplanen 2018-19.  Vi fikk følgende svar: Planprogrammet for 
kommuneplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ble vedtatt i vinter. Vi jobber 
nå med selve planen og vi ta kontakt med aktuelle lag og organisasjoner i løpet av 
høsten.  Fint at dere er interessert i å bidra i planarbeidet. 
 

15. Dugnader – Oppgaver til dugnaden 6. oktober. 
a. Styreleder har sendt ut forespørsel til styret og merkegruppa om forslag til 

aktiviteter på dugnaden.  Sak om dugnaden ble lagt på Facebook 28. september. 
Følgende oppgaver er aktuelle: 

i. Klargjøre Buvatn Brygge for vinteren 
ii. Lage permanent vinterlagringsplass for båtene 
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iii. Rydde og brenne einer på vollen 
iv. Rydde Vassfarstien Bekkjeset - Gol grense 
v. Permanent stikking av skiløypa Bekkjeset-Røggin 

vi. Fundamenter gapahuk ved Andersentjern 
vii. Rydde trefall i skiløypa på myra der Hugarhaugrennet går. 

viii. Utbedre trasé bak servicebygget ned mot Blingsmo og i skråterrenget i ned 
skiløypa innover mot Storemyr.  Gravemaskin   

ix. ..se oppgavelisten under pkt. 16 (vedlagt) 
 

16. Oppgavelisten – Status og oppdatering 
a. Oppgavelisten ble gjennomgått og justert.  Oppdatert liste legges ved referatet 

 
Vedtak: 
Styret tok statusgjennomgang til orientering og gav sin tilslutning til fremlagte forslag under det 
enkelte punkt. Styreleder oppdaterer oppgavelisten i tråd med diskusjonen på møtet og legger 
denne ved protokollen fra møtet 
 
Sak 22/18: Økonomi – Administrasjon 

1. Styreleder gav en gjennomgang på møtet av inntekter og utgifter.  Det er nå 110 betalende 
medlemmer.  Dette er neste 100% tilslutning blant hytteeierne. Likviditeten er god og 
bankinnskuddene er nå ca kr 280 000.  Noe som er  ca kr 100 000 over det som er 
budsjettert for årsslutt. Dette er vurdert å kunne dekke de utgiftene som er antatt å komme i 
siste del av året.  Den største usikkerheten er knyttet til hvor store utgiftene blir til 
reparasjon av frestrommel og annen service på løypemaskinen. Tidligere beslutning om å 
utsette innkjøp av nytt aggregat, opprettholdes 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 
Sak 23/18  Eventuelt 
 

1. Skiløype fra servicebygget og ut på Engenevollen:  Hytteeier som ikke ønsket at skiløypa 
skal gå ut her, har lagt frem skjøte som indikerer at eiendomsgrensene kan være annerledes 
enn det som tidligere har vært lagt til grunn og som også fremgår av eiendomsgrenser i 
offentlige kartdatabaser. Skjøtet beskriver at tomtene til hyttene på hver side av 
løypetraséen, grenser inntil hverandre.  
 
Vedtak: Denne nye traséen ut på Engenevollen kjøres ikke opp før det eventuelt foreligger 
dokumentasjon (målebrev?) som tilsier at eierforholdene er som tidligere antatt. Saken tas 
da i så fall opp til ny vurdering i samråd med grunneiere og naboer. 
Som følge av dette utbedres trasé ned bakken øst for servicebygget mot Blingsmo, på 
dugnaden 6. oktober.  Dette for å unngå kjøring av løypemaskin på vei.  
Tomas informerer grunneier (Kari Borghild) om dette og får hennes vurdering av 
eiendomsforholdene. 
 

2. Neste styremøte avtales til fredag 22. februar kl. 19:00-21:00. 
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 14. oktober 2018 
Magne Maurset 

Styreleder 
 
Vedlegg: 

i. Beskrivelse av sykkellink fra Trailhead Nesbyen 
ii. Bilde av Vassfarhuken 

iii. Oppdatert oppgavelise 14.10.2018 
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Vedlegg i.   
Sykkellink Valdreslie-Bekkjeset.  Beskrivelse fra Trailhead Nesbyen 
september 2018. 
 

Beskrivelse byggeprosess flerbruksti 
 

● Stikke løype med max 5 grader (eventuelt opp til 7)helning 
● Rydde trase for trær og buskas i minimum 2 meters bredde 
● Fjerne torvlag og legge det til siden 
● Fjerne store steiner og ujevnheter 
● Fjerne masse som er uegnet som underlag (svartjord/myrjord) 
● Drenere og steinsette våte områder. 
● Fylle på med fin grus eller lokal egnet masse 
● Påse at stien bygges sånn at vann ikke følger sti eller blir stående i stien 
● Komprimere massen 
● Kloppe der det er eneste mulighet 
● Stien bygges med minimum 70cm bredde 

 
 
Kostnader ved bygging 
 
Ved utførelse av hele prosessen med bygging av sti vil kostnaden ligge på 250 kr pr 
meter eks mva. Materialer til evt klopping er ikke medregnet 
 
Hvis Buvasstølan sti og løypelag ønsker å utføre noen av oppgavene ved bygging, 
feks rydding av trase, klopping ol. er det fint mulig. 
Hvis Trailhead Nesbyen skal utføre grovgraving, lage massedeponi og 
steinsetting/drenering vil det faktureres en timespris på 650 kr/timen eks mva. 
Timespris er for en mann og minigraver.  
Estimert tid for grovgraving osv er vanskelig å si helt sikkert. Men det må påregnes 
rundt 10-12 uker. Dette kan stadfestes bedre ved en nærmere befaring og når det blir 
bestemt hvilken trase som skal brukes.  
 
Bilder av sykkelstier: 
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Vedlegg ii: Bilde av Vassfarhuken fra Bjørnstad Sag i Hedalen 
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Vedlegg iii:  Oppdatert oppgaveliste 14.10.2018, påført kommentarer 
 

 

OPPGAVE: SAK: ANSVAR: FRIST: Utført: STATUS 24.6.2018
Buvatn Brygge: utbedre fendring av båtene 21/18 nr.4 Bjørnar 01.06.2019
Rydding Tryteholrunden i samråd med Tomas/Sjur. Vurdere ny trasé 
utenom vei sørover mot vegkryss ved Trytehol. Erik og Sjur befarer sommer 
2018.  Må ryddes langs vegen.

20/17 nr. 3 g  Erik 01.10.2019
Vegetasjon langs 
Bergatjernvegen ryddet 
9/18

Ny bru må lages over bekk/elv ned mot Svartetjern i Tryteholrunden 20/17 nr. 3 h Erik 01.10.2018
Rydde skiløypetrase inn mot Langevasstølan 21/18 nr. 3 Kai 31.12.2018

Det vurderes å lage en "danseplatting" på Buvatn Brygge. 16/18 nr. 2 Magne 01.07.2019
I samråd med Tomas og 
Bjørnar

Kjøpe inn ny gapahuk "Vassfarhuken" fra Bjørnstad sag. Sette opp vinteren 
2018/19. Kfr. Kommune om endret tillatelse.  Søke om midler for 
fullfinansiering 21/18 nr.10 Magne 01.03.2019
Oppdatere årskalender og sponsorplakat Magne 01.03.2019 Årskalender utført 9.6.2018
Nye skiløypeskilt tilpasset omlegging av skiløypene over vollen Magne 01.01.2019
Bestille nye skilt og sette opp ny skiltstolpe i skiløypekryss øst for Buvatn 
etter at gammel stolpe er kjørt ned og skilt ødelagt.

21/18 nr. 3 Magne 31.12.2018

Pådriver for å få et WEB kamera lengre sør i Eventyrløypa med tilgang til 
strøm og bedre mobildekning, med visning på våre nettsider og på 
skisporet.no 

Handlingsplan 
2018-2019 Magne 31.12.2018

Liemarka vel og 
mobilmastprosjektet 
kontaktet august 2018

Innkalle løypekjørere i BSLL og i Nes Østmark til høstmøter 16/18 nr. 2 Magne 15.10.2018
Oppdatere løypene på skisporet.no etter omleggingene høsten 2018. 21/18 nr. 3 Magne 01.02.2019

Gi innspill i 2018 til kommunens arbeid med kommunedelplan for friluftsliv 
i Nes

Handlingsplan 
2018-2019 Magne 01.10.2018

Utført juni 2018. 
Kommunenen kommer 
tilbake høsten 2018

Planlegge sykkellink i tråd med årsmøtevedtak 29.3.2018.  Styret ønsker en 
befaring sommeren 2018.  Vigdis Skovdahl leder prosjektet. Avklare med 
grunneiere.

Protokoll 
årsmøte 2018  
+ 16/18 nr. 5    
+ 21/18 nr. 6

Magne /Vigdis 01.02.2019

Befaring med Trailhead 
Nesbyen utført og 
kostnadsoverslag mottatt og 
drøftet på styremøte 
6.10.2018.

Service løypemaskin + utbedring av fres Sjur 01.11.2018

Utbedring av Eventyrløypa langs nordsiden av Langevatn.  Eventuelt 
kombinert med mulighet for sykling (rundløype om Langevasstølan) 20/17 nr. 3 i

Sjur i samråd 
med Tomas og 
Kai 01.07.2019

Ferdigstille servicebygget/serviceanlegget. Ikke ferdig forblending 20/17 nr. 7 Sjur og Torodd 01.07.2019 Pusses i stedet for stein.

Rydde og brenne einer på vollen (dugnad).  Avtale med grunneierne
Handlingsplan 
2018-2019 Tomas 01.07.2018

Gjenstår fortsatt noe etter 
dugnadene i 2018

Sjekkliste for kjøring samt vedlikehold og klargjøring av løypemaskin
13/17 nr. 3 og 
20/17 nr. 4 e.

Tomas 01.11.2018
Tomas overtatt fra Sjur. 
Magne sender punkter itl 
Tomas

Fullføre skiløype inn på Engenevollen fra servicebygget.  Utbedre skiløype 
ned bak servicebygget

Handlingsplan 
2018-2019     
+17/18             
+23/18 nr. 1 Tomas 01.11.2018

Utsettes pga. uklare 
eierforhold. Løypa bak 
servicebygget utbedret 
7.10.2018

Utbedre/justere skiløype mellom Blingsmo og Buvatn 20/17 nr. 3 e Tomas 01.07.2019
Utbedre terreng i ny trasé i Mompedalsløypa med maskin. 20/17 nr. 3 f Tomas 01.07.2019
Legge takpapp på vedskjulet på Buvatn  Brygge 21/18 nr. 4 Tomas 01.07.2019

Skilt med camping og innkjøring forbudt settes opp ved nedkjøring til 
BB 16/18 nr. 2 Tomas 01.07.2019

Skilt med innkjøring forbudt 
satt opp sommeren 2018. 
Skilt camping forbudt bestilt 
og settes opp våren 2019

Utarbeide informasjon om bruken av området i tidligere tider med oppslag 
på tavler og på buvatn.no. Kfr. Annar Skjegstad og Frode

13/17 nr. 9 og 
20/17 nr. 13

Tove           
(Annar) (Magne)

Tavle BB satt opp. Oppslag 
buvatn.no. Jobbes med 
stølsoversikt.

Nytt og større aggregat til servicebygget

Handlingsplan 
2018-2019     
+17/18 Utsatt inntil videre

Vurdere justering av Facebook siden vår slik at den blir mer leservenlig.  
Gjennomføre eventuelle endringer 21/18 nr. 11 Tove 31.12.2018
Behov for styrking av festkomitéen.  Gry Damslora har tidligere tilbudt seg 
å delta. 21/18 nr. 1 Tove 01.03.2018
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