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Årsmelding 2018 
Med saksunderlag til årsmøtet  

Skjærtorsdag 18. april 2019 kl. 14:00 Engene Fjellstue 
  

 
Bildene viser Hugarhaugrennet påskeaften, sommerfesten på Buvatn Brygge, ny gapahuk ved 
Andersentjern, dugnader med rydding av einer og klargjøring av Buvatn Brygge og eldre bilde 
fra åpning av vegen mellom Nes og Buvatn på fjellstua 4. juli 1954 ("Historiske Buvasstølan").  
Bildene er hentet fra innlegg på vår hjemmeside www.buvatn.no og fra vår Facebook. 
  

http://www.buvatn.no/
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Våre støttespillere i 2018 
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Til alle medlemmer i Buvasstølan sti og løypelag                                     Buvatn, 15. februar 2019. 
 
 
Innkalling til årsmøte/sosialt samvær Skjærtorsdag den 18. april 2019, 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. Foreningens årsmelding  
2. Foreningens regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Fastsette kontingent for 2020.  
5. Vedta foreningens budsjett for 2019  
6. 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 kunder av Norsk Tipping om å gi sin grasrotandel til foreningen.  Da vil 
Buvasstølan sti og løypelag motta et beløp tilsvarende 7% av innsatsen din.  Registrer deg som 
grasrotgiver i dag på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=912352757 eller hos 
kommisjonær. For 2018 mottok vi kr 21 226,- ved hjelp av 44 spillere. Nær en dobling fra 2017. 
 
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 
 
 

mailto:post@buvatn.no
http://www.buvatn.no/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=912352757
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1. Foreningens årsmelding 
Styret i BSLL takker alle medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere for stort engasjement og 
godt samarbeid også i 2018.  Det har også i 2018 vært gjort et stort dugnadsarbeid for å sluttføre 
påbegynte prosjekter og drifte det vi sammen har bygget opp gjennom de siste 5 årene. 
Foreningen har i dag vel 100 betalende medlemmer. 
 
Styret i foreningen har i 2018 bestått av: 
Magne Maurset (leder), Bjørnar Gilberg (nestleder), Sjur Bidne (styremedlem), Tomas Hansén 
(styremedlem), Kai Hansen (styremedlem), Tove Klevjer (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.  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 
2018, og ble oppdatert av nåværende styre i juni 2018 etter føringer gitt på forrige årsmøte. 
Strategien med handlingsplan for 2018-2021, godkjent av styret 10. juni 2018, ligger på 
hjemmesiden www.buvatn.no. Endringen i målsetting som ble gjort i 2017 er der videreført: 
 
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 2018-2019: 
 
Styret har jobbet etter følgende vedtatte handlingsplan for 2017-2018: 
 
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. 

http://www.buvatn.no/
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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.  

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. 
 
Strategien vil bli oppdatert etter årsmøtet 18. april 2019. 
 
Oppnådde resultater etter forrige årsmøte: 
 
Foreningen har flere arbeidsgrupper/komitéer med definerte arbeidsområder.  Oversikt 
over komitéene samt mer detaljerte årsrapporter fra enkelte av disse, er gitt i vedlegg 1 og 2.  
Komitéene rapporterer til styret, og styret har ansvaret for all økonomi.  Styret vil i samråd 
med komitélederne endre sammensetningen av komitéene ved behov.  
 
Måloppnåelse av tiltak i handlingsplanen 2018-2019: 
 
Nummerering viser til oversikten over tiltak vist over. 
 

A. Historiske Buvasstølan: 
a. Artikkel om Vassfarvegen av Annar Skjegstad lagt ut på hjemmesiden vår 
b. Eldre bilder er samlet inn. 
c. Det har vært arbeidet med innhold til informasjonstavler, men ingen tavler er 

satt opp ennå utover den som tidligere er satt opp på Buvatn Brygge 
B. DNT hytte: 

a. Jfr. årsmelding lagt frem for årsmøtet 2018.  Osmund Ueland holder i saken fra 
BSLL sin side. 

b. DNT ønsker en hytte i Nes Østmark, og selv om de har andre prosjekter som 
prioriteres nå, så er de med på å finne en god løsning for området og DNT. 
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c. DNT hadde våren 2019 møte med grunneier. 
Hun ønsker i utgangspunktet at en søker å finne en egnet hytte som eksisterer 
allerede. Om ikke det er mulig, kan spørsmålet om tomt for bygging av ny 
hytte tas opp igjen. 

d. DNT oppfordrer medlemmene av BSLL og Søråsen til å se på alternativer til å 
bygge nytt mellom Valdreslie og Bekkjeset. 

C. Sykkellink Valdreslie – Bekkjeset: 
Utdypende rapport om arbeidet med sykkellinken og kartskisse er gitt i vedlegg 2.  
Her gjengis hovedpunktene: 

a. Gjennomført befaring og merket mulig trasé sammen med Trailhead Nesbyen 
4. august 2018. 

b. Mottatt prosjektbeskrivelse og kostnadsestimat fra TN. 
c. Planer forelagt de to største grunneierne. To alternativer var skissert (her er 

alternativene benevnt med i og ii, mens de i vedlagt er omtalt som A og B): 
i. (A) Anlegge en flerbrukssti som egner seg for å sykle på for familier.  

Stien opparbeides maskinelt i minst 70 cm bredde der det er myr og 
løsmasser.  Se vedlagt beskrivelse og bilder av lignende stier anlagt på 
vestsiden Hallingdal. For alternativ trasé over Valdreslihovda, vil det 
ikke være behov for tiltak utover å flytte enkelte større steiner da det 
her er åpent og med selvdrenerende grunn. 

ii. (B) Stien ryddes og tilrettelegges for å kunne trille sykkelen. Det legges 
ut klopper over myrpartier.  Det gjøres kun mindre utbedringer for 
hånd. 

d. Største grunneier ønsker ikke en tilrettelegging etter alternativ i (A), men er 
åpen for å kunne drøfte alternativ ii (B).  Det er avtalt med grunneier at det 
gjennomføres en befaring sommeren 2019 for å avklare om vi skal gå videre 
med planene og på hvilke vilkår 

D. Bedre mobildekningen i området: 
a. Ny mobilmast i Liemarka er nå fullfinansiert etter en svært vellykket 

kronerulling der også mange fra vårt område bidro. Styret promoterte tiltaket 
på våre nettsider og på Facebook. 

b. Hallingdal Kraftnett la strøm opp til masten før årsskifte. 
c. Telenor forbereder nå søknader til kommunen, som skal på høring. 

Målsettingen å få montert masten og koblet til i løpet av sommeren. 
d. Mer oppdatert fremdriftsplan på Telenor sine aktiviteter vil vært tilgjengelig 

til Årsmøtet. 
E. Skilting/merking av skiløyper/stier: 

a. Alle skiløypene i høyereliggende områder ble i høst gått opp, justert og merket 
med bambusstikker for å lette kjøring og fremkommelighet. 

b. Det er gjennomført supplerende skilting av stier og løyper for å rette opp 
mangler.  Bl.a. nye skilt i løypekrysset øst for Buvatn.  Foreløpig er ikke ny 
skiløype på vollen skiltet. 
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F. Gode og attraktive skispor: 
a. Vedtatte kjøreplaner er fulgt.  Vi har kjørt opp løypene ved behov.  I hovedsak 

før hver helg. Det er tre faste løypekjørere som får en mindre godtgjørelse for 
arbeidet. 

b. Facebook brukes aktivt hver uke gjennom vinteren for å informere om 
løypekjøring.  Løypekjøringen kan også følges online på www.skisporet.no  

G. Samarbeid med næringslivet, kommunen, naboforeninger etc: 
a. Vi er glad for at følgende bedrifter har valgt å støtte oss også gjennom 2018 

gjennom direkte tilskudd eller utførelse av tjenester: 
i. Solstad hotell 

ii. Sport 1, Gol 
iii. Sjur Bidne Maskin 
iv. TS Bygg & Membran (Tølleiv Skulason) 
v. PR Blikkenslager (Paymond Pedersen) 

vi. Brønn og Energiboring Buskerud 
vii. Asker og Bærum Grøntmiljø AS 

b. Sammen med Brønn og Energiboring Buskerud ble det gjennomført et 
koordinert brønnboringsprosjekt i 2018.  12 hytter fikk da ny vannforsyning 

c. BSLL mottar årlig et kommunalt tilskudd på kr. 80 000,- til kjøring av 
Eventyrløypa 

d. BSLL kjører Tryteholrunden med løypemaskin for Nes Østmark Sti- og 
Løypelag og mottar for dette en årlig betaling på kr. 17 000,- 

e. Vi har hatt godt samarbeid med våre naboforeninger med ukentlig kontakt i 
skisesongen for informasjon og koordinering av løypekjøring. 

f. BSLL var representert ved åpningen av skiltprosjektet i Søråsen løypelag (Gol) 
i september.  

g. Sparebankstiftelsen Hallingdal/SpareBank 1 Hallingdal Valdres har støttet oss 
med  

i. kr 62 000,- til sammen i 2017 og 2018 til oppsetting av de to nye 
gapahukene (Hugarhaughuken og Vassfarhuken) 

ii. kr 6 480,- i årlig tilskudd til løypekjøring fra og med 2019 
h. Vi har i januar 2019 søkt Sparebankstiftelsen om et breddetilskudd 

(driftstilskudd). P.t. ikke avklart 
i. Det har i 2018 ikke vært jobbet videre med forbindelse av Vassfarstien og 

Eventyrløypa mot Nesbyen (som kollektivknutepunkt). Meningen er å ta det 
som innspill til kommunedelplan for friluftsliv (se pkt H) 

H. Kommundelplan for friluftsliv i Nes: 
a.  Styreleder henvendte seg i juni til kommunen med forespørsel om 

fremdriften med kommunedelplanen og uttrykte ønske om å bidra/delta i 
arbeidet.  Vi fikk følgende svar: "Planprogrammet for kommuneplanen for idrett, 

http://www.skisporet.no/
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friluftsliv og fysisk aktivitet ble vedtatt i 
vinter. Vi jobber nå med selve planen og vil ta kontakt med aktuelle lag og 
organisasjoner i løpet av høsten.  Fint at dere er interessert i å bidra i 
planarbeidet."  Kommunen har nå kommet med invitasjon til møte, og det er 
avtalt møte mellom kommunen og BSLL like i etterkant av årsmøtet. 

I. Gapahuker: 
a. Hugarhaughuken ble satt opp på ettervinteren 2018 og fullført med stedegen 

torv på taket og sauesikring sommeren 2018. 
b. Vassfarhuken ved Andersentjern ble satt opp i vinterferien 2019 etter at 

fundamentene ble lagt opp på høstdugnaden 2018. Forut for stedsvalget ble 
medlemmene i laget invitert gjennom Facebook og på hjemmesiden til å si sin 
mening om alternative lokaliteter. 

c. Sparebankstiftelsen Hallingdal har gitt et tilskudd til foreningen på kr. 62 000.  
Sluttutbetaling ble gjort i desember 2018 etter at det var laget en foreløpig 
sluttrapport. 

J. Rydde einer og kratt på setervollen: 
a. Store deler av Storelivollen ble ryddet og einer brent på vårdugnaden og på 

høstdugnaden.  Det gjenstår noe arbeid som planlegges utført i 2019. 
K. Arrangere årlig sommertreff på Buvatn Brygge: 

a. Den aller første Sommerfesten på Buvatn Brygge ble arrangert 21. juli med 
godt oppmøte (over 100 barn og voksne) og god stemning strålende 
sommervær.  

L. Etablere en løypeforbindelse direkte fra serviceanlegget og ut på Engenevollen: 
a. Det ble på høstdugnaden planert ut en ny adkomst ned bak servicebygget mot 

Blingsmo nederst på vollen.  Hensikten er å bedre adkomsten for løypemaskin 
til skiløypene uten å måtte kjøre på vegen. Opprinnelig plan om å kjøre rett ut 
på Engenevollen ble frafalt pga. nye opplysninger som tilsier at 
grunneierforholdene kan være annerledes enn opprinnelig antatt. 

M. WEB-kamera: 
a. Det er nå lagt ut en link fra hjemmesiden vår til et privat webkamera ved 

Syningset i Thoenmarka 
b. Kameraet over vollen ("Buvatn") er skiftet ut etter havari. 
c. Kameraet over Valdreslie har vært ute av drift siden høsten 2018 da det har 

for dårlig mobildekning.   
N. Nytt og større aggregat til servicebygget:. 

a. Denne investeringen ble satt på vent for å ha kontroll med økonomien i 
forbindelse med antatt store utgifter til vedlikehold av løypemaskin 
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Av øvrige oppnådde resultater i 2018 vil vi trekke frem: 
 

• Det tradisjonsrike Hugarhaugrennet ble gjennomført påskeaften med stor deltakelse 
og god stemning.  Hele 156 barn og voksne stilte til start.  Festkomittéen sørge for 
grill og servering. Billedalbum er lagt ut på vår hjemmeside og på Facebook. 
Skjærtorsdag ble det arrangert akekonkurranse på vollen med god deltakelse og kafé 
med spill-konkurranse og loddsalg på fjellstua. 

 
• Det er gjennomført to felles dugnader i 2018 med svært god oppslutning.  I tillegg er 

det lagt ned betydelig dugnadsinnsats løpende gjennom året både når det gjelder 
løypekjøring, skilting, rydding og merking av skiløyper og stier, service og 
vedlikehold av løypemaskin og serviceanlegget, driften av Buvatn Brygge, 
Hugarhaugrennet, sommerfesten og andre tilstelninger, innsamling av materiale til 
historiske Buvasstølan, oppsetting av gapahuker, administrasjon (økonomiansvarlig 
og styret) og drift av websider og Facebook. Noe av det vi har gjennomført utover det 
som er tatt med under punktene A-N: 

o Løpende drift av Buvatn brygge.  Det er laget kompostbinge, vedskjul og 
bukker for vinterlagring av båtene.  

o Reparasjon av frestrommel og omfattende service og vedlikehold av 
løypemaskin 

o Pussing av murvegger på servicebygget og snekring av utendørs aggregatrom. 
o Rydding av trefall i skiløyper og av sti bak vardefjell 

 
• Nettsiden til foreningen, www.buvatn.no er i aktiv bruk. Vi har lagt ut vel 42 nyheter 

siden forrige årsmøte. Siste måned (februar) har vi hatt daglige besøk på mellom 40 
og 147 forskjellige brukere.  Sidene brukes også av mange utenfor foreningen, og det 
er gøy og bra for våre sponsorer. Siste året har 4822 forskjellige brukere vært innom 
sidene.  Web-kameraene er fortsatt de mest besøkte sidene. Vi kan se at web-sidene 
og Facebook-området vårt henviser og linker til hverandre på en god måte.  Trafikken 
rutes begge veier og gir oss god funksjonalitet og synlighet. 2018 ble et godt digitalt 
år. 

 
• Facebook brukes aktivt til å utveksle informasjon om bl.a. skiløypekjøring og 

dugnader. Antall følgere har siste året økt fra 551 til 649. Det er nå også mere "toveis-
trafikk" enn tidligere, bl.a. ved at medlemmene har vært flinke til å sende inn bilder 
og tilbakemeldinger til ulike billedalbum ( bl.a. "Vintersesongen 2019- Rapporter fra 
hyttene og veien. Vær/føre" og "Sommerfesten 2018"). 

 
• Festkomitéen  har også i år bidratt med stor innsats og godt humør. Høydepunktet i 

år var sommerfesten på Buvatn brygge.  Men komitéen har også bidratt sterkt i 
forbindelse med årsmøtet/kafé, Hugarhaugrennet og servering i forbindelse med 
dugnadene. 

 
Samarbeidspartnere – næringsliv: 
Foreningen har en stor gruppe samarbeidspartnere som har vært med og støttet arbeidet 
med "Et løft for Nes Østmark", Buvatn Brygge, de nye gapahukene og daglig drift. 
Samarbeidspartnerne presenteres på foreningens nettside, på infotavler, kart over Nes 
Østmark, og ellers gjennom foreningens ulike formidlingskanaler.  
 

http://www.buvatn.no/
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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.  
 
Vi oppfordrer alle medlemmene om å oppgi at dere er medlemmer av Buvasstølan sti- og 
løypelag når dere handler hos våre samarbeidspartneren Maxbo og Montér. Foreningen får 
inntekter av dette i forhold til omsetningen.  For 2018 utgjorde dette vel kr. 6000. 
 
Felleskap og samarbeid: 
Foreninges arbeid 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. Området brukes nå også stadig mer av tilreisende. Buvatn 
Brygge benyttes også av offentlige institusjoner og foreninger på tur. Det er flott at flere kan 
få glede av dette flotte anlegget som er tilrettelagt for funksjonshemmete. 
 
I 2018 har vi videreført det gode samarbeidet vi har hatt med Nes Østmark sti og 
løypeforening, Liemarka Vel og Thoenmarka hyttevelforening. Etterat prosjektet ”Et løft for 
Nes Østmark” nå er avsluttet har samarbeidet i første rekke vært knyttet til tilrettelegging, 
merking og kjøring av skiløyper. Men mobilmastprosjektet i Liemarka er også et godt 
eksempel på hvordan vi kan dra sammen for området som helhet, selv om opplevd nytte kan 
være ulikt fordelt. 
 
Samarbeidet med Nes kommune, Nes Østmark fiskeforening, Nesbyen turist- og 
Næringsservice, DNT Drammen og omegn og handicapforbundet, 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 i de to foregående årene, vil være viktig å fokusere på drift, 
vedlikehold og god bruk av de anleggene og aktivitetene vi allerede har etablert, samt 
dugnader og arrangementer som styrker felleskapet.  
 
Styret ønsker imidlertid å fremme for årsmøtet et forslag om at det i 2019 gjøres en 
vurdering av muligheter for å få frem strøm til området.  Dette bl.a. med bakgrunn i 
utviklingen med bruk av el-biler.  
 
Styret anbefaler at BSLL i 2019/2020 bør fokusere på:  

a. Løypekjøring.  
b. Vedlikeholde stier og løyper. Rydding, merking og skilting 
c. Drift av og videreutvikling av Buvatn Brygge.  Herunder etablering av en kombinert 

danse- og solplatting. 
d. Hugarhaugrennet og øvrige arrangement i påsken 
e. Arrangere sommerfest på Buvatn Brygge.  
f. Informere om historiske Buvasstølan gjennom innsamling av bilder og annet 

materiale og informasjonstavler og historier/bilder på nettsiden vår.  
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g. Utrede/sondere muligheter for å få frem strøm til 
området.  Utarbeide en oversikt over hvordan dette kan gjennomføres og anslag på 
hva dette i så fall vil koste samlet og for den enkelte hytte. Saken legges frem for 
årsmøtet før det eventuelt igangsettes detaljutredninger og gjøres forpliktende 
avtaler som berører lagets økonomi. Det søkes samarbeid med naboforeninger. Styret 
ønsker innspill til personer som kan tenke seg å delta i en slik utredningsgruppe. 

h. Videreføre samarbeidet med DNT Drammen og Omegn om en mulig DNT hytte i 
området. Medlemmene av BSLL oppfordres til å komme med forslag til eksisterende 
hytte/bu som kan tilbys midlertidig (leieavtale) eller permanent som en DNT hytte i 
vårt område.  Hytta må enkelt kunne nås fra Vassfarstien/Eventyrløypa. 

i. Videreføre arbeidet med en sykkellink Valdreslie – Bekkjeset som enkel trillesti.  
Gjennomføre befaring og avklaring med grunneiere. 

j. Videreføre arbeidet med rydding av vollen for å holde kulturlandskapet i hevd.  
k. Fullføre gapahuk ved Andersentjern.  Sauesikring, skilting, beising og bålplass/-

panne.  
l. Følge opp pågående arbeid med å bedre mobildekningen i området.  
m. Drift, vedlikehold og aktiv bruk av vår hjemmeside www.buvatn.no og Facebook som 

informasjonskanaler til medlemmer og andre interesserte. Vedlikehold og 
oppdatering av web-kameraene. 

 
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 
ca. 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 
søknad om tilskudd fra næringsliv og aktuelle samarbeidspartnere og tegning av andelsbrev. 
Styret vil følge med i markedet for brukte løypemaskiner.  
 
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 
7% 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 foreningens 
arbeid.  I 2018 gav grasrotmidler oss en inntekt på ca kr. 21 000,-, en dobling fra 2017. 
   
Bli Grasrotgiver i dag!  Dette kan du gjøre gjennom alle Norsk Tippings kanaler eller ved å 
sende SMS "Grasrotandelen 912352757" til 60000.  Statusen i lagets opptjente midler 
kan du følger på forsiden av hjemmesiden vår www.buvatn.no  
 
  

http://www.buvatn.no/
http://www.buvatn.no/
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Vedlegg til årsmeldingen: 

1. Oversikt over komitéer og fordeling av oppgaver i BSLL 
2. Utdypende rapportering fra enkelte av komitéene. 
3. Årskalender 2019/2020 
4. Årsregnskap 2018 med resultatregnskap og balanse 
5. Oversikt over våre sponsorer 2017 (foran i årsmeldingen) 

 
 
 

Buvatn 25. Mars 2019 
 
 
 

 
Magne Maurset  

Styreleder 
 
 

  
Bjørnar Gilberg (nestleder)        Kai Hansen         Tomas Hansén       Sjur Bidne  

Erik Engebretsen        Tove Klevjer 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet tok Årsmeldingen for Buvasstølan sti- og løypelag for 2018 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, som 
er det som skal behandles og godkjennes av årsmøtet 
Under vises en forenklet sammenstilling av økonomisk regnskap med oversikt over utgifter, 
inntekter og beholdning pr. 1.1 og 31.12.2018, samt oversikt over mottatte tilskudd i 2018.  
 

 
 
 

INNTEKTER: Inntekter Utgifter
Beholdning 1.januar 62649
Medlemskontintent 99983
Sponsorinntekter 28000
Hugarhaugrennet 25818
Arrangement Buvatn Brygge 590
Grasrotmidler 17151
Turkart Nes Øsmark - salg av 4230
Tilskudd:
Buskerud f.k./Gjensidigestiftelsen. Turskilt 65017
Nes kommune - Eventyrløypa 80000
NØSL - Tilskudd løypekjøring 17000
Sparebankstiftelsen Hallingdal - løypekjøring 25000
Div.: Salg Maxbo og Monter m.m. 6285
UTGIFTER:
Hugarhaugrennet, premier. Akekonk. etc. 7955
Arrangement Buvatn Brygge 12789
Serviceanlegget 6596
Buvatn Brygge 11712
Drift av løyper (inkl. diesel) 73277
Turskilt 1628
Løypemaskin- Reparasjon / vedlikehold 20620
Kontorrekvisita 1350
EDB, telekostnader og WEB kamaeraer 34995
Gapahuker (Andersentjern) 32500
Markedsføring, inkl. skisporet.no 8870
Porto 616
Forsikring 10581
Gebyrer/renteinntekter (netto) 336
SUM inntekter/utgifter 369072,99 223824,87
Overskudd 145248
Beholdning pr. 31.12.2018 207897
Utestående fordringer (reelle, innbet. 2019) 3000
SUM omløpsmidler 31.12.2018 (reelle) 210897

Regnskap 2018
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Kommentarer fra styret til regnskapet for 2018: 
 

1. Årsmøtet i 2018 vedtok et budsjett med styringsmål om å ha en beholdning ved årets slutt 
på kr 175 000,- som settes av til fremtidig innkjøp av ny løypemaskin. Beholdningen pr. 
31.12.2018 var kr. 207 897,-.  Det gode resultatet skyldes i hovedsak at budsjettert 
investering i nytt aggregat ikke ble gjennomført. Årsaken til dette var at styret underveis i 
2018 fryktet at utgiftene til reparasjon og drift av løypemaskinen ville bli høyere enn 
budsjettert.  Samlet overskudd i 2017 og 2018 er på kr 147 000,-.  I tillegg kommer 
utestående fordringer på kr. 3000,- for 2018 som er innbetalt i 2019. Overskuddet er altså 
innenfor rammen av tidligere årsmøters anbefaling om å legge opp til et årlig overskudd i 
størrelsesorden 50-100 000,-.  

 
 

Buvatn 3. april 2019 
 
 
 

Magne Maurset  
Styreleder  

 
 
 

Bjørnar Gilberg (nestleder)       Kai Hansen         Tomas Hansén       Sjur Bidne  
 
 
 

Erik Engebretsen        Tove Klevjer 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjente foreningens regnskap for 2018  
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3. Forslag til endringer i lagets vedtekter 
Foreningens økonomiansvarlig, Astrid Brenna, har informert styret om at hun ønsker avløsning. 
Denne rollen har til nå ikke vært en del av foreningens styre og heller ikke vært på valg. Styret 
mener at når det nå skal oppnevnes en arvtaker etter Astrid, bør det gjøres noen endringer i lagets 
vedtekter slik at: 

- lagets kasserer velges av årsmøtet 
- kasserer inngår i foreningens styre. 

 
I tillegg anbefaler styret at det gjøre noen mindre tilpasninger i vedtektene som regulerer hvor 
lenge en person kan være medlem av styret.  I dag står det i vedtektenes §12 at "Ingen kan være 
med i styret mer enn 6 år".  Dette mener vi er unødvendig begrensning.  Alle styremedlemmer vil 
være på valg minst vært annet år, og det er opp til valgkomitéen å innstille til de valg årsmøtet skal 
ta. 
 
Endringer i lagets vedtekter krever 2/3 flertall. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtok følgende endringer i lagets vedtekter. Tilføyelser er vist med understrekning 
mens det som tas ut er satt i kursiv i parentes: 
 
§11 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal: 

1. Behandle foreningens årsmelding 
2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Fastsette kontingent 
5. Vedta foreningens budsjett 
6. Velge 

a. Leder og nestleder 
b. Kasserer 
c. Øvrige styremedlemmer 
d. Revisor 
e. Valgkomité på 3 personer 

 
§13 Styret  
Foreningen ledes av et styre på inntil 7 medlemmer.  Styret er høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. Styrets leder velges for ett år om gangen. Styrets nestleder, kasserer og øvrige 
styremedlemmer velges for to år. (Ingen kan være med i styret mer enn 6 år)(sløyfes). 
 
Resten av § 13 beholdes uendret 
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4. Behandling av innkomne forslag 
Det har innen fristen 4. april 2019 ikke kommet inn forslag til andre saker som ønskes behandlet 
på årsmøtet.  Jfr. innkallingen til årsmøtet gjengitt på side 3 i årsmeldingen. 
 

5. Fastsette kontingent for 2020 
Styret foreslår å opprettholde kr. 1000,- som kontingent for 2020. 
    
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 2020 i samsvar med styrets forslag. 
Kontingenten betales innen 15. mars 2019. 
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6. Foreningens budsjett for 2019 
 
Styret i BSLL forslår følgende budsjett for 2019: 
 

 
 
Styret vurderer budsjettet som realistisk. Det er satt av litt mindre enn i fjor til drift og vedlikehold 
av løypemaskin. Skissert overskudd på kr 80 000,- er omtrent som tidligere anbefalt årlig 
overskudd for avsetning til ny løypemaskin.  
 
Styret legger ikke opp til store investering i 2019, men kun mindre investering som for eksempel 
anskaffelse av to bålpanner og danse-/solplatting på Buvatn Brygge. 

INNTEKTER: Inntekter Utgifter Beholdning
Beholdning 1.januar 207897
Medlemskontintent 105000
Sponsorinntekter 25000
Hugarhaugrennet 22000
Arrangement Buvatn Brygge 5000
Grasrotmidler 20000
Turkart Nes Øsmark - salg av 1000
Renteinntekter 500
Tilskudd:
Nes kommune - Eventyrløypa 80000
NØSL - Tilskudd løypekjøring 17000
Sparebankstiftelsen Hallingdal - løypekjøring 6000
Div.: Salg Maxbo og Monter m.m. 6000
UTGIFTER:
Hugarhaugrennet, premier. Akekonk. etc. 10000
Arrangement Buvatn Brygge 13000
Serviceanlegget 15000
Buvatn Brygge 10000
Drift av løyper (inkl. diesel) 60000
Løypemaskin- Reparasjon / vedlikehold 20000
Kontorrekvisita 2000
EDB, telekostnader og WEB kamaeraer 30000
Gapahuker (Andersentjern) 5000
Markedsføring, inkl. skisporet.no 10000
Porto 1000
Forsikring 11000
Gebyrer 500
Diverse utgifter, bålpanner etc. (disponibelt) 20000
SUM inntekter/utgifter 287500 207500
Overskudd 80000
Beholdning pr. 31.12.2018 287897

Budsjett 2019
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Det er ikke satt av midler til eventuell sykkellink Valdreslie-Bekkjeset.  Avklaringer som er gjort 
med grunneier tilsier at det ikke er aktuelt med kostbare løsninger, og at det neppe er aktuelt med 
særlig ressursbruk i 2019 uansett. 
Styret vil fortløpende vurdere mulighetene for å søke på eksterne tilskudd. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner foreningens budsjett med utgifter på ca. kr 210 000,-, inntekter på  
ca. kr 290 000,- og et overskudd på ca. kr. 80 000,-. 
Overskuddet settes av til fremtidig utskifting av løypemaskin. 
 

7. Valg 
Valgkomitéen innstilling: 
 
Foreningens styre: 
Leder:  Magne Maurset   Gjenvalg Velges for 1 år 
Nestleder: Bjørnar Gilberg   Gjenvalg Velges for 2 år 
Kasserer: Tage Lundberg   Ny  Velges for 2 år 
 
Revisor: Tore Bermingrud   Gjenvalg Velges for 1 år 
 
Valgkomité: 
Leder:  Geir Sandanbråten   Gjenvalg Velges for 1 år 
  Erik Øynebråten   Gjenvalg Velges for 1 år 
  Bjørn Østenfor   Gjenvalg Velges for 1 år 
 
Kai Hansen går ut av styret mens Fanny Seppola fratrer som revisor. 
 
Styremedlemmer som ikke er på valg: 
  Erik Engebretsen 
  Tomas Ekeli Hansén 
  Sjur Arvid Bidne 
  Tove Klevjer 
 
 
For Valgkomitéen 
 
Geir Sandanbråten 
Leder 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Valgkomitéen innstilling vedtas  
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Vedlegg 1 

Oversikt over komitéer og fordeling av oppgaver i BSLL (mars 2019) 
 
Under følger oversikt over oppnevnte komitéer og deres ansvarsområder godkjent i styremøte 10. juni 2018 
med seinere mindre revideringer. 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. 
Kjøreplan med retningslinjer, kontaktinformasjon løypekjørere etc oppdateres i samråd med 
styreleder og legges på hjemmesiden vår. Samordne tråkking og løypekjøring med naboforeninger. 
Ha ukentlig kontakt med løypeansvarlige i naboforeningene og styreleder gjennom skisesongen for 
oppdatering og avklaringer. Løpende informasjon om løypekjøring på Facebook gjennom 
styreleder. Rapportere inn sjåfører til kommunen. Opplæring av 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.. 
 

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:  Sjur Bidne) 
 

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 og Vigdis Skovdal. 
 

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 
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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 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 Lecrec.  (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 og Tove Klevjer) 
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. Herunder sommerfest på Buvatn 
Brygge, kafé påskeaften og grilling etc. på Hugarhaugrennet. 
Ansvar: Svanhild Aalvik.  (Fra styret: Tove Klevjer) 
Komitéen består i dag av:  Svanhild Aalvik (leder) og Tove Klevjer.  
Det er ønskelig å styrke komitéen med flere medlemmer. 
 

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). 
Astrid har signalisert at hun ønsker avløsning.  Det må jobbes med å finne ny kasserer og det bør 
vurderes om ikke kasserer skal velges på årsmøtet som medlem av foreningens styre. 
 

13. Diverse prosjektoppgaver: 
a. Mobildekning i Nes Østmark:  Osmund Ueland 
b. Ny DNT hytte i området:  Osmund Ueland 
c. Sykkellink Valdreslie – Bekkjeset:  Vigdis Skovdal/Magne Maurset 

  

http://www.buvatn.no/
http://www.nesostmark.no/
http://www.buvatn.no/
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Vedlegg 2 

Utdypende rapportering fra/om enkelte av komitéene og prosjekter. 
 
Løypekjøring (sesongen 2018/2019), løypemaskin og serviceanlegget: 
Det var svært lite snø på forvinteren 2018/19.  Løypemaskinen ble da kun benyttet på 
Valdreslivegen og litt på myrløyper. Det var først etter det store snøfallet i måndeskiftet 
januar/februar 2019 at det ble mulig å kjøre løypemaskinen i terrenget.  Men svært mye løs snø og 
dårlig merking av løypene sør for Langevatn, gjorde kjøringen svært krevende de to første helgene 
i februar. Som følge av dette ble da heller ikke Eventyrløypa kjørt med løypemaskin sørover til 
Liemark før 8. februar.  Før det ble løypene der kjørt opp scootere.  Til tross for disse 
startproblemen greide vi å tilby bra forhold gjennom vinteren, og løypene har vært kjørt opp før 
vær helg og ellers ved behov gjennom vinterferien. 
26. august 2018 ble det holdet et kurs for løypekjørerne sammen med HMS ansvarlig der 
løypemaskin, kjøre- og vedlikeholdsrutiner og HMS ble gjennomgått.  Samme helg ble det også 
alle løyper i høyereliggende områder gått opp til fots og merket med bambusstikk for å lette 
gjenfinning og løypekjøring.  
Løypekjøreren i BSLL og styreleder avholdt også eget erfarings- og planlegginsmøte 5. oktober.  
Det ble i 2018 ikke avholdt eget møte med øvrige løypekjørere i Nes Øsmark, men 
erfaringsutveksling er blitt gjort på epost/SMS 
Gjennom hele skisesongen har styreleder hatt ukentlig kontakt med løypekjørerne i Nes Østmark. 
Her planlegges og avtales ukens kjøring og informasjon legges ut på Facebook.  Samarbeidet med 
naboforeningen har også i år fungert svært bra.   
Når det gjelder løypemaskinen ble det høsten 2018 gjennomført omfattende vedlikehold og 
service, herunder oppretting av frestrommel (kr 20 000) som ble slått skjev i forrige sesong. 
 
Merkegruppa: 
Merkgruppa har ikke avholdt egne møter i 2018.  Stinettet er delt inn i roder der hvert medlem har 
ansvaret for ettersyn, rydding og oppretting av skilt.  Dette her fungert bra og er nå "selvgående".  
Merking og rydding av stier og løyper er nå i alle hovedsak ferdig, og det er kun behov for enkelte 
suppleringer som tas fortløpende ved behov 
 
Dugnadsgruppa: 
Det har også i 2018 vært gjennomfør to felles dugnader.  En i juni med ca. 30 deltaker og en i 
oktober der nærmere 40 stykker stilte opp for fellesskapet.  Etter dugnadene var det fellessamling 
med kaffe og kaker i regi av festkomitéen. Oppmøtet har vært svært fra 
 
Følgende er utført på dugnader vår og høst 2018. 
Vårdugnad: 

• Lagt på torv på gapahuk innenfor Hugarhaugen. 
• Ryddet Einer på Storeli vollen 
• Gjenstående arbeider på garasje  
• Skrudd av freseaksling på løypemaskin for service/utbedring 
• Klargjøring Buvatn Brygge samt satt opp vedskjul og kompostbinge 
• Rydding av fjellsti Fjellstølen 

 
Høstdugnaden: 

• Gravd og planert løype fra garasjen og ned på Blingsmovollen 
• Gravd og planert løype ned fra myra inne ved Stormyrveien og mot Engene 
• Ryddet og brent einer på Stoerlivollen  
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• Ryddet bort trefall i løypa for Hugarhaugrennet. 
• Lokalisert og klargjort for ny gapahuk ved Andersentjern. 
• Vinterklargjøring av Buvatn Brygge inkludert bukker for vinteropplag av båter/kano. 

 
I tillegg er det lagt ned betydelig dugnadsinnsats løpende gjennom året både når det gjelder 
løypekjøring, skilting, rydding og merking av skiløyper og stier, service og vedlikehold av 
løypemaskin og serviceanlegget, driften av Buvatn Brygge, Hugarhaugrennet, sommerfesten og 
andre tilstelninger, innsamling av materiale til historiske Buvasstølan, oppsetting av gapahuker, 
administrasjon (økonomiansvarlig og styret) og drift av websider og Facebook. 
I oktober sørget også løypegjengen for å stikke opp alle løypene i fjellet med bambusstikk for å 
lette løypekjøringen og gjøre den sikrere 
 
 
Buvatn Brygge: 
Den fantastiske vår-, sommer- og høstsesongen førte til at bryggeområdet ble en svært populær 
plass å tilbringe fritid på.  Ingen tvil om at dette anlegget har slått an, både blant Buvasstølans 
hytte-eiere, lokale i kommunen, samt også mer eller mindre tilfeldig veifarende og turister? 
 
Erfaringer: 
Bryggeanlegg, strand og øvrig landområde synes å tåle bruken bra.  Utedoen ble kun tømt en gang 
i løpet av sesongen, og selv om separett-systemet ikke alltid er forstått (barns bruk?) er kravet om 
å sitte ned ved bruk overholdt. 
 
Kraftige regnskyll i løpet av sommeren fører til at båtene fylles med vann.  Det er her ønskelig at 
alle besøkende hjelper til med tømming når dette oppdages.  Gruppen som gjennom sesongen har 
tatt på seg tilsyn og vedlikehold, vil ikke alltid kunne føre tilstrekkelig oppsyn med anlegget.  Det 
vurderes å sette opp et skilt nede ved bryggen, med en kort forklaring om hvem som drifter 
anlegget og hvordan vi ønsker brukerne skal forholde seg.  
 
 
Festkomitéen: 
Festkomitéen har 2018 vært en aktiv tilrettelegger og gjennomfører av sosiale tilstelninger.  

- Skjærtorsdag tilrettela komitéen for årsmøtene på fjellstua for veglaget og sti- og 
løypelaget med etterfølgende kafé, spillkonkurranser og loddsalg til Hugarhaugrennet. 

- Påskeaften stilte komitéen for bål, grilling og servering under Hugarhaugrennet. 
- Festkomitéen sørget for sosialt samvær med servering på vår og høstdugnadene 
- Hovedarrangementet var i år sommerfesten på Buvatn Brygge.  Dette er noe vi håper skal 

bli en tradisjon. Strålende sommervær, godt oppmøte, blide deltakere i alle aldre og mye 
dugnadsinnsats, gjorde dette til en minnerik sommerkveld.  Årets ekstreme tørke medførte 
totalforbud mot bruk av åpen ild i Buskerud.  Foreningen fikk imidlertid særskilt tillatelse 
fra bannevesenet til å grille på vårt arrangement mot at særskilte forholdsregler ble tatt. 
Bilder fra sommerfesten ble lagt ut i egen billedmappe på Facebook.   
Komitéen oppsummerer festen slik: 

o Festen startet kl 17.00 med lek og morro for barna. Pga det gode badevannet, ble 
det mest bading og lek på stranda. Dans rundt Soundboksen og servering av chips i 
store bøtter slo an. 

o Grillmaten ble noe forsinket nærmere 19.00 pga tiltak rundt brannfare. Det ble 
servert hamburgere og pølser m/ tilbehør. 

o Bløtkake ble servert (delt ut) sammen med litt kaffe etter maten  
o Etterhvert ble det allsang med utdelte sangtekster med Roger Syversrudengen, og 

Birgit Engene. En kamerat av Roger var med og kompet på gitar 
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o Etter allsangen underholdt Roger 
Syversrudengen med egne sanger og gitar. Han hadde med seg en kamerat som 
gitarkomp. 

o Etter allsang/underholdning overtok 'Festkomiteens lirekasse' (spilleliste koblet opp 
mot Soundbox) 

o Festen trappet gradvis ned utover natten. De siste gikk hjem ved 02-tiden 
o Vi telte til over 100 personer som deltok på festen. 

  
 
Hugarhaugrennet: 
Det tradisjonsrike Hugarhaugrennet ble gjennomført påskeaften med stor deltakelse og god 
stemning.  Hele 156 barn og voksne stilte til start.  For barn og unge er det tidtaking, og noen 
legger mer innsats i konkurransen enn andre.  For de voksne er det idealtid som gjelder, og mange 
benytter arrangementet som en fin anledning til en hyggelig prat med kjente og ukjente.  Men også 
her er det tendenser til konkurranse og kamp om posisjonene inn mot mål for å komme nærmest 
mulig idealtiden, - som ingen andre enn arrangøren (?) vet hvordan blir beregnet. 
Hugarhaugrennet ble også i år ledet med stødig hånd og godt humør av Julie Gjerdi og Guilome 
Lecrec med god hjelp fra Torodd Brenna og Birgit Engene. Festkomittéen sørge for grill og 
servering. Billedalbum er lagt ut på vår hjemmeside og på Facebook. Skjærtorsdag ble det 
arrangert akekonkurranse på vollen med god deltakelse og kafé med spill-konkurranse og loddsalg 
på fjellstua. 
 
Informasjon og WEB-sider: 
I 2018 har vi hatt noen få, men gode oppgraderinger av Wordpress. 
Web-programmet har nå kommet opp på et stabilt nivå, og det er færre programmessige endringer 
som må gjøres innenfor vårt web-område. 
På grunn av utviklingen innen www – (World Wide Web) er det nå en sterk økning på 
funksjonalitet innen dette området. 
Dette er spennende og flott, men det er derfor viktigere å følge med på linker som vi bruker på 
sidene våre. 
Linkadresser med innhold endres oftere hos web-aktører som for eksempel Facebook, Skisporet 
og UT.no.  Det er derfor greit å teste linkene med jevne mellomrom, slik at de holdes aktive. 
 
Siste måned (februar) har www.buvatn.no   hatt daglig besøk på mellom 40 og 147 forskjellige 
brukere. Sidene brukes av mange utenfor foreningen og det er gøy og også bra for våre sponsorer. 
4822 forskjellige brukere har vært innom sidene våre det siste året. 
Det er grei fordeling på hvilke sider som brukerne går inn på, men det er fortsatt web-kameraene 
som er et klart førstevalg. 
 
Vi har nå 3 web-kameraer linket mot sidene våre. Kameraet mot Valdresli har ikke lenger 
mobildekning, men vi håper at ny mobilmast vil ”gi nytt liv” til denne. Kameraet som er plasser i 
krysset mot Stormyrfaret er i 2018 oppgradert (skiftet) og fungerer bra. 
I tillegg til våre egne kameraer har vi også et kamera som viser bilder og temperatur fra Syningset. 
Det finnes sikkert flere kameraer både sør og nord for oss, og det kunne vært fin reklame for 
området og Eventyrløypa om vi kunne linket flere opp mot web’en vår. 
Våre 2 kameraer er merket på løypekjøringskartet til Skisporet.no. Ved å klikke på 
kamerasymbolet får man samme visning som på Web-siden vår. 
 
Vi har lagt ut 42 nyheter på www.buvatn.no siden forrige årsmøte.  
 

http://www.buvatn.no/
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Facebook brukes aktivt til å utveksle informasjon om bl.a. 
skiløypekjøring og dugnader. Antall følgere har siste året økt fra 551 til 649. Det er nå også mere 
"toveis-trafikk" enn tidligere, bl.a. ved at medlemmene har vært flinke til å sende inn bilder og 
tilbakemeldinger til ulike billedalbum ( bl.a. "Vintersesongen 2019- Rapporter fra hyttene og 
veien. Vær/føre" og "Sommerfesten 2018"). 
 
Vi kan se at web-sidene og Facebook-området vårt henviser og linker til hverandre på en god 
måte. Trafikk rutes begge veier og gir oss god funksjonalitet og synlighet. 
 
2018 ble et ”godt digitalt år”. 
 
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.  Etter en 
imponerende innsats ble prosjektet fullfinansiert høsten 2018.  Det aller meste av de ca kr 400 
000,- som ble samlet inn kom fra hytteeiere og grunneier i Nes østmark.  Mange fra vårt område 
bidro også i dette viktige prosjektet for å bedre mobildekningen og øke sikkerhet ved ferdsel i Nes 
østmark. Masten er planlagt satt opp og prosjektet fullført sommeren 2019. 
 
 
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, herunder tomt for oppsetting av en ny hytte.  Jfr. 
årsmeldingen for 2018.  Osmund Ueland følger prosjektet på vegne av BSLL.  Status pr mars 
2019: 

• DNT ønsker en hytte i Nes Østmark, og selv om de har andre prosjekter som prioriteres nå, 
så er de med på å finne en god løsning for området og DNT. 

• DNT hadde våren 2019 møte med grunneier. Hun ønsker i utgangspunktet at en søker å 
finne en egnet hytte som eksisterer allerede. Om ikke det er mulig, kan spørsmålet om tomt 
for bygging av ny hytte tas opp igjen. 

• DNT oppfordrer medlemmene av BSLL og Søråsen til å se på alternativer til å bygge nytt 
mellom Valdreslie og Bekkjeset. 

 
 
Sykkellink Valdreslie – Bekkjeset: 
 
Årsmøtet i 2018 (se årsmelding 2017) gav styret i oppdrag å planlegge en sykkellink mellom 
Valdreslie og Bekkjeset med mål om å legge dette frem for årsmøtet 2019. Årsmøtet gav da sin 
tilslutning til styrets anbefaling om å legge oss på en enkel standard der man også må påregne å 
trille på deler av strekningen.  Gjennomføringen forutsetter grunneiers samtykke. 
 
Vigdis Skovdahl og styreleder har fulgt opp saken på vegne av styret. Styret besluttet å innhente 
råd fra Trailhead Nesbyen som har god erfaring med anleggelse av sykkelstier. 
 
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.  
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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 trasé 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. En 
variant der det legges opp til mer dugnad vil kunne redusere kostnadene noe (se vedlegg).  
Saken ble drøftet på styremøtet 5. oktober 2018 med følgende konklusjon: 
 

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. 

 
Planer om ny sykkellink ble deretter forelagt de to største grunneiere ved brev av 9.2.2019. 
Mesteparten av traséen ligger på eiendommen 616/70/5 i Nes.  Største eiendom i Gol er ihht 
matrikkelen 617/45/3. 
Følgende alternativer ble skissert for grunneierne: 

A. Anlegge en flerbrukssti som egner seg for å sykle på for familier.  Stien opparbeides 
maskinelt i minst 70 cm bredde der det er myr og løsmasser.  Se vedlagt beskrivelse og 
bilder av lignende stier anlagt på vestsiden Hallingdal. (Se vedlegg i til protokoll fra 
styremøtet 5. oktober 2018). For alternativ trasé over Valdreslihovda, vil det ikke være 
behov for tiltak utover å flytte enkelte større steiner da det her er åpent og med 
selvdrenerende grunn. 

B. Stien ryddes og tilrettelegges for å kunne trille sykkelen. Det legges ut klopper over 
myrpartier.  Det gjøres kun mindre utbedringer for hånd. 

 
Styreleder har hatt samtaler med grunneierne. 
Grunneier (matrikkelen) på 45/3 oppgir at han er eier av angitt gnr/bnr i Gol, men at dette ikke 
omfatter den viste teigen.  Her må det være feil i kartverket/matrikkelen.  Styreleder har ikke 
funnet ut av dette.  
 
Grunneier av eiendommen 70/50 ønsker ikke en sykkelsti som angitt i alternativ A, men er åpen 
for å se nærmere på alternativ B.  Det er avtalt en befaring med grunneier sommeren 2019.  
  
Saken ble på ny behandlet i styremøtet 16. mars 2019 med følgende konklusjon: 

• På bakgrunn av tilbakemelding fra største grunneier anbefales til å legge saken frem 
for årmøtet med sikte på å gå videre med en trillesti etter alternativ B 

 
Under følger: 

- Kartskisse over vurdert trasé for sykkellink 
- Beskrivelse fra Trailhead Nesbyen av byggeprosess og kostnadsestimat for en flerbrukssti. 
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Sykkellink Valdreslie-Bekkjeset.  Beskrivelse fra Trailhead Nesbyen  
 

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.  
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Bilder av sykkelstier: 
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Vedlegg 3 

 
(Mål for plakat: H:45,0 cm  B:21,0 cm) 

(Topplogo BSLL. Sunne fjellopplevelser) 
Årskalender for 

 Buvasstølan sti- og løypelag  
2018 / 2019 / 2020 

 

Alle år 
Skjærtorsdag: 

Kl. 14.00 – 15.00: Årsmøte I BSLL og Veglaget på Engene Fjellstue 

Kl. 15.00 – 17.00: Kafé på Engene fjellstue med salg av kaffe og kaker. Påmelding 
til Hugarhaugrennet. Loddsalg. Spillkonkurranse. Gaver til lotteriet mottas med 
takk. 

Kl.  17.00: Akekonkurranse ved Engene Fjellstue 

Påskeaften: 

Kl. 11.00 – 14.00: Hugarhaugrennet. Vi tenner bål og griller. Premieutdeling ved 
Engene Fjellstue etter rennet.  

 

Særskilte markeringer og mer detaljert informasjon om arrangementene 
kunngjøres med egne oppslag på Facebook og www.buvatn.no 

 

2019 
Lørdag 8. juni  2019 -  Dugnad 

Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget 

Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker 

Lørdag 20. juli 2019  - Sommerfest Buvatn Brygge 

Kl. 16.00 - : Grillfest med leiker og morro. Ta gjerne med noe å sitte på. 

Kl. 19.00 - : Vi byr opp til dans i kveldingen.  

Lørdag 5. Oktober 2019 - Dugnad 

Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget 
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Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker 

 

2020 
Lørdag 6. juni  2020 -  Dugnad 

Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget 

Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker 

Lørdag 18. juli 2020  - Sommerfest Buvatn Brygge 

Kl. 16.00 - : Grillfest med leiker og morro. Ta gjerne med noe å sitte på. 

Kl. 19.00 - : Vi byr opp til dans i kveldingen.  

Lørdag 3. Oktober 2020 - Dugnad 

Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget 

Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker 

 
 

Følg oss – støtt oss – kontakt oss: 
 
www.buvatn.no  
post@buvatn.no 
 

 
 
 
  

http://www.buvatn.no/
mailto:post@buvatn.no


 

32 
 

 
Vedlegg 4 
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