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Ås, 10. juli 2019 

 

Protokoll 

Styremøte i Buvasstølan Sti- og løypelag  
 

Tid: fredag 7. juni 2019 kl. 19:00 – 21:00 

 

Sted:  Hytta til Magne Maurset, Hugarhaugen 

 

Til stedet: Tove Klevjer, Erik Engebretsen, Sjur Bidne, Tomas Hansen, Bjørnar Gilberg, Tage 

Lundberg 

 

Sak 10/2019: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Påminning om møtet med utkast til dagsorden ble sendt styret på SMS 31. mai. Saksunderlaglag 

ble sendt på e-post 3. juni  

  

Vedtak: 

Styret godkjente innkalling og dagsorden. 

 

Sak 11/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. mars 2019 
Protokoll er tidligere sendt ut til daværende styremedlemmer og ingen kommentarer mottatt. 

Protokollen er lagt ut på hjemmesidene våre www.buvatn.no .  

 

Vedtak: 

Styret godkjente protokoll fra styremøtet 16. mars 2019 

 

Sak 12/2019: Strategi 2019 – 2022 for BSLL 
Utkast til revidert strategi er utarbeidet av styreleder med utgangspunkt i årsmeldingen for 2018 

og årsmøtevedtak 18. april 2019. Strategien er sendt styret i forkant av møtet.  Styrets medlemmer 

bes spesielt å se på "Målsetting" og "Handlingsplan (2019-2020)" og også se dette opp mot 

foreningens vedtekter som ligger på nettet. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente strategien i tråd med fremlagt utkast. 

Strategien legges ut på våre hjemmesider buvatn.no.  Ansvar:  Magne 

 

Sak 13/2019: Komitéer. Fordeling av ansvarsområder 
Se «Oversikt over komitéer og fordeling av oppgaver i BSLL» som lå vedlagt årsmeldingen for 

2018 som ble lagt frem for årsmøtet 18. april 2019. 

Styret drøftet ordningen med komitéer og utfordringene vi har hatt knyttet både til opplevelser av 

uklare ansvarsforhold og tilstrekkelig antall personer å spille på for de ulike arrangementene.  

Noen personer belastes særlig mye og det må ofte tys til ad-hoc-løsninger i siste liten. Det er 

spesielt viktig å se på organisering og styrking av komitéen for Hugarhaugrennet og 
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arrangementkomitéen (festkomitéen). Omfanget og 

ambisjonsnivået på foreningens aktiviteter må tilpasses de ressursene som er tilgjengelig. 

Foreningen har også hatt stor glede av å kunne benytte fjellstuen til våre arrangementer, men uten 

at det er kompensert og uten at laget i tilstrekkelig grad har tatt ansvaret for klargjøring, 

opprydding, vask etc. 

 

Styret konkluderte med følgende aksjonspunkter: 

- Brev sendes samtlige medlemmer der situasjonen forklares og hvor vi spesielt trenger 

ressurser.  Be om tilbakemelding på om noen i husstanden kan tenke seg å bidra i de 

oppgavene/arrangementene som foreningen har. Det lages også sak på våre hjemmesider 

og på Facebook. 

- Når vi har fått tilbakemeldinger fra medlemmene går styret videre med å fordele oppgaver, 

strukturere komitéer samt detaljering av oppgaver. 

- Oppgaver og erfaringer fra de ulike komitéene/arrangementene oppsummeres og detaljeres 

i oversikter som gjør det lettere å gjennomføre arrangementet neste gang.  Hva som må 

gjøres, hva som må bestilles når og hvor, mengder av ulike produkter etc. 

- Bruken av fjellstua tas opp med eierne.   Hvordan kan foreningen bidra mer aktivt slik at 

dette fortsatt kan være et verdifullt samlingspunkt? 

 

Vedtak:  

1. Det sendes brev til samtlige medlemmer i foreningen der vi orientering om foreningens 

oppgaver og ber om tilbakemeldinger på hvor hustandsmedlemmer kan tenke seg å bidra. 

Også hjemmesiden og FB benyttes.  Ansvar:  Magne i samråd med Tove. 

2. Bruken av fjellstua og avklaring av hvordan foreningen bedre kan bidra, tas opp med 

eierne.  Ansvar: Magne i samråd med Tomas og Tove 

 

 

Sak 14/2019: Prosjekt: Utrede nettilknytning Buvatn 
Årsmøtet gav styret i oppdrag å utrede muligheten for nettilknytning til vårt område. Dette som 

beslutningsunderlag til neste årsmøtet som da eventuelt må beslutte om det skal gås videre med å 

få realisert dette. 

Styreleder og Tove Klevjer hadde møte med Hallingdal kraftnett AS om saken den 21. mai. Fra 

Hallingdal kraftnett deltok Ragnar Øye og Øystein Veluren (Nettsjef). Oppsummering fra møtet: 

- HKN er områdekonsesjonær og har tilknytningsplikt. 

- HKN signaliserte at HKNs styre sannsynligvis ikke ønsker å overlate mulig 

strømforsyning av dette området til andre konsesjonærer (Sør-Aurdal, tilknytning mot 

Hedalen) 

- Mulige tilknytningspunkter er HKN-nettet ved Tverråni kraftverk i Todalen eller 

Kråkehaugen i Liemarka. 

- Alt nett forutsettes lagt som jordkabel. 

- En mulig og sannsynlig løsning vil kunne være å legge kabelanlegget via 

Syningset/Lyseren og muliggjøre nettilknytning også her (Thoenmarka) 

- HKN vil kreve anleggsbidrag som skal dekke investeringskostnadene (gå i 0).  

- HKN gjorde et grovt kostnadsanslag for fremføring av ca. 17 km høyspentkabel, 10 

fordelingstransformatorer samt lavspentkabler frem til hytteveggene. Kostnad ca. 13 

MNOK som må fordeles på de som deltar.  

- Følgende enhetspriser er lagt til grunn: 

o Høyspentkabel: 17 km á kr 500 000 pr km. 

o Fordelingstransformatorer: 10 stk á kr 190 000. 

mailto:post@buvatn.no


 

 
Buvasstølan sti- og løypelag | Vassfarvegen 54, 3540 Nesbyen | tlf: 908 77 137 | www.buvatn.no | post@buvatn.no | orgnr: 912 352 757 | bank: 

2351.74.43700 

 
 
 

o Lavspent:  kr 20 000 pr hytte. 

- Kostnadene fordeles likt pr eiendom/hytte som deltar uavhengig av avstand fra 

fordelingstransformator til hytte/tomt. 

- Lovverket med forskrifter inneholder en 10 års regel for anleggsbidrag som innebærer at 

nye kunder som ønsker nettilknytning i ettertid også må betale anleggsbidrag for tidligere 

utførte investeringer. Bidraget fra nye kunder vil bli satt på konto for fordeling til 

opprinnelige kunder slik at deres anleggsbidrag da blir redusert. 

- Kravet til anleggsbidrag faller bort 10 år etter at anlegget stod ferdig. Nye kunder som 

kommer til etter at 10 år er gått, må da imidlertid betale for lavspentkabel samt eventuelt 

også dekke kostnader for utvidelse/forlengelse av høyspentanlegget og nye 

fordelingstransformator dersom det er behov for slike tiltak.  

- Deltakelse i anleggsbidrag for fremføring av nettet (helt frem til hyttevegg) innebærer ikke 

en plikt til å knytte seg til. Den enkelte står fritt til å velge om og når tilknytning skal skje. 

Den enkelte må dekke sine utgifter til installasjon i hytten samt nettleie og strømpris på 

vanlig måte.  

- Erfaringene fra Liemarka var at straks strøm ble ført frem til området økte deltakelsen fra 

ca. 100 til ca. 125 kunder.  Noe som bidro til reduksjon av anleggsbidraget fra den enkelte 

til i underkant av kr 100 000,- 

- I etterfølgende møte med kommunen om kommunedelplan for friluftsliv og idrett, kom det 

frem at kommunen er grunneier for et større område sør for Langevatn som i 

kommuneplanen er lagt ut til hytteområde.  Kommunen bør derfor kontaktes for å avklare 

interesse for å delta i finansieringen av nytt nett til området (se sak 15/2019). 

 

Vi ble enige med HKN om følgende vei videre: 

1. BSLL må fremskaffe en oversikt over eiendommer som vil kunne være aktuelle for 

nettilkytning.  Dvs de hytter/hyttetomter som ligger noenlunde samlet i rimelig nærhet av 

vei. Slik oversikt kan muligens skaffes hos kommunen med automatisk uttrekk fra 

matrikkelen.  Det må i så fall gjøres en formell henvendelse om dette. Se sak 15/2019 

under. Thoenmarka Vel (Syningset/Lyseren) og kommunen (som grunneier av areal for 

hyttebygging sør for Langevatn) bør også kontaktes for mulig deltakelse. 

2. BSLL kan så sende ut en forespørsel til alle disse med informasjon om mulighetene og 

med interessepåmelding (ikke bindende påmelding). 

3. HKN vil deretter kunne komme med et bedre kostnadsestimat basert på antall aktuelle 

kunder og plassering av disse, og kan sende ut et tilbud til den enkelte med bindende 

påmelding 

 

Vi orienterte HKN om at pkt. 3 (og eventuelt også pkt. 2) neppe kan gjennomføres før årsmøtet i 

BSLL eventuelt har gitt sin tilslutning til at foreningen skal jobbe for å få strøm til området. 

 

Styret må ta stilling til veien videre.  Herunder om det skal nedsettes en komité for det videre 

arbeide som får i mandat å gjennomføre den videre utredning og avklaring 

 

Vedtak: Styret drøftet saken og konkluderte med følgende aksjonspunkter: 

1. Avgrense på kart områder der det er mest aktuelt med nettilknytning i vårt område.  

Ansvar:  Magne i samråd med Tomas og Tove (utført 8. juni). 

2. Kontakte Thoenmarka Vel, NØSL og kommunen for avklare mulig deltakelse fra dem og 

avgrensninger av aktuelle områder.  Ansvar:  Magne (Epost sendt til lederne i TMV og 

NØSL 8. juli 2019) 
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3. Anmode kommunen om å få laget grunneierlister over 

de aktuelle områder for nettilknytning.  Alternativt få adresser fra veglag, våre egne og 

nabolags adresselister. Ansvar:  Magne 

4. Når 1 og 2 (og evt. 3) er utført gjør styret en ny vurdering av om det bør settes ned en 

komité for å ta saken videre.  Neste aksjonspunkt blir da å sende ut forespørsel, samordnet 

med naboforeningene, om en ikke forpliktende tilbakemelding på om det kan være 

interesse av å få lagt frem strøm til hytta (tilknytning til nettet kan evt. vente). 

5. Det bør gjøres en vurdering av om tilknytning til nettet i Sør-Aurdal kan være et bedre 

alternativ (rimeligere) enn til Nes, selv om HKN var negativ til dette.  Ansvar:  Magne 

eller evt. komité som opprettes. 

 

 

Sak 15/2019: Kommunedelplan for friluftsliv og idrett mm. Møte med 

kommunen. 
Jfr. Årsmelding for 2018, pkt. H under handlingsplan for 2018-19. 

Tove Klevjer og styreleder hadde 21.5.2019 møte med kommunal saksbehandler Torunn 

Bekkeseth og deretter med Nesbyen Turist og Næringsservice. 

Utkast til kommunedelplan for friluftsliv og idrett er nå sendt til 1. gangs behandling i 

kommuneplanutvalget før den legges ut til høring. Vår mulighet for innspill må gjøres i 

høringsrunden mellom 1. og 2. gangs behandling. 

 

Vi tok opp følgende tema: 

a. Tilrettelegging for sykling i Nes Østmark 

b. Knytting av Vassfarstien og Eventyrløypa mot Nesbyen som kollektivknutepunkt 

c. Endret plassering av gapahuken ved Andersentjern. 

d. Strømforsyning til Buvatn-området: Status kommunens arealplan og muligheter for å få 

kommunen til å lage liste over grunneier/hytteeiere. 

 

Konklusjoner fra møtet med kommunen: 

 

a. Sykkelstier: Kommunen er skeptisk til tyngre tilrettelegging innover fjellet.  Dvs der det er 

behov for å benytte maskiner for opparbeiding av sykkelstier i området uten tidligere 

inngrep.  Det må da i så fall legges frem en plan (muligens reguleringsplan) samt søkes om 

kommunal tillatelse til motorferdsel i utmark. Kommunen vil ikke legge seg opp i rydding 

av stier og mindre tilrettelegging med klopper etc. Vi orienterte om at vi jobber med en 

sykkellink Valdreslie-Bekkjeset/Søråsen etter en slik enkel standard, men sa også at det 

dersom man skulle følge vassfarstien på utsiden av gjerdet på Valdreslie, kunne bli aktuelt 

med noe maskinarbeid og påkjøring av masser pga svært bløte partier.  

 

b. Vassfarstien: Det er gode muligheter for å knytte Vassfarstien mot Nesbyen.  Vi drøftet 

løsninger og konkluderte med at vi burde gå videre med en løsning der vi binder sammen 

merket stinett fra Nesbyen til Rudsåsen med stinettet vårt ved Nordre Fjellset. På denne 

strekningen er det flere interessante kulturminner (bl.a. gammel bu i Todalen der 

fiskefangst ble oppbevart), Bjørhusnatten naturreservat og landskapsformer (bl.a. 

Fiskebekkjuvet og Bjørhusnatten). Vi bør sjekke ut bok om skogskoiene og kulturhistorie. 

Det bør legges opp til en enkel løsning der vi i stor grad følger eksisterende stier og 

traktorveier slik at det blir minst mulig tilrettelegging og vedlikehold. Tove vil sjekke ut 

muligheter.  BSLL melder inn et slikt forslag til kommunedelplan for friluftsliv og idrett 

som nå kommer på høring. Kommunen opplyste om at det fra nå av også vil være mulig å 
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få tippemidler til friluftstiltak som klopper, skilt, bruer 

etc. Dette også selv om dette ikke er ført opp som prioriterte anlegg i kommunens plan for 

anlegg i plan for friluftsliv og idrett. Søknadsfrist for tippemidler er 15.1.2020. 

 

Eventyrløypa:  Det var enighet om at det var lite hensiktsmessig å tilrettelegge for å knytte 

Eventyrløypa til Nesbyen pga. ustabile snøforhold og sannsynlig svært lite bruk. Her må 

det baseres på transport med bil til Langevatn. 

 

c. Gapahuk Andersentjern: Vi orienterte om at Vassfarhuken var satt opp på et annet sted enn 

det som var angitt i søknaden som var underlag for kommunal tillatelse. Kommunen har i 

ettertid av møtet bedt BSLL om å sende ny søknad.  Styreleder sendte inn slik søknad 29. 

mai (vedlagt). 

 

d. Vi orienterte kommunen om møtet med HKN om mulig fremføring av strøm til Buvatn. 

Kommunen opplyste at kommunen er grunneier for et område sør for Langevatn som i 

kommuneplanens arealdel er lagt ut til hyttebygging.  Det må i så fall først utarbeides 

reguleringsplan. Dette grenser inn til dagens hyttefelt i Åsgrenda.  Kommunen som 

grunneier bør kontaktes for deltakelse i finansiering av nettilknytning dersom det blir 

aktuelt å gå videre med dette. 

 

Vi tok opp med kommunen om de kunne være behjelpelig med å fremskaffe en grunneier-

/adresseliste gjennom automatisk uttrekk fra matrikkelen. Torunn Bekkeseth kunne ikke 

uten videre svare ja på dette bl.a. grunnet GDPR-regelverket (personvern).  Men BSLL kan 

sende en formell henvendelse om dette når vi har laget en avgrensing av hvilke området 

som bør tas med (se styresak 14/19 over) 

 

I etterkant av møtet med kommunen hadde vi også et møte med NTN. Der gjennomgikk vi 

underlaget for det nye sommerkartet de skal utgi.  Det ble gjort noen justering og vi følger opp 

med å endre beskrivelsen i ut.no. 

 

OPPSUMMERT aksjonspunkter: 

- BSLL sender høringsuttalelse til kommunedelplan for friluftsliv og idrett der vi anbefaler å 

knytte vassfarstien mot Nesbyen.  Ansvar : Magne i samråd med Tove og merkegruppa. 

Saken følges opp av Merkegruppa i tett samråd med Tove og historiske Buvasstølan. 

- BSLL søker om endret plassering av gapahuk Andersentjern.  Er utført av Magne. Se 

vedlegg. (Positivt vedtak mottatt fra kommunen i etterkant av møtet. Også søknad om 

fritak for saksbehandlingsgebyr ble innvilget.) 

- BSLL sender anmodning til kommunen om å få utarbeidet grunneierlister når avgrensning 

for området for mulig nettilknytning er avklart. Kommunen som grunneier forespørres om 

deltakelse i finansiering (anleggsbidrag).  Ansvar:  Styreleder eller den/de som før 

ansvaret for oppfølging av utredning om nettilknytning (se sak 14/2019 over) 

- Turbeskrivelser under NTN i Ut.no oppdateres av BSLL.  Ansvar:  Magne 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning og gav sin tilslutning til oppsummert aksjonspunkter. 
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Sak 16/2019: Orienteringer fra komitéer og prosjektene mm 

 
Den enkelte komitéleder (eventuelt styrekontakten) gir en kort orientering.  Se oversikt over 

komitéer og prosjekter i årsmeldingen. 

Under dette punktet drøftes også følgende eksterne innpill som er kommet til styret: 

a. Servicebygget: Finn Arve Skjellerud har fått fatt i et EU 70 aggregat med fjernstart, som er 

gått 200 timer, for kr. 36 000,- + mva.  Han lurer på om det er interessant for løypelaget å 

ha i garasjen. Konklusjonen i forrige styremøte var at vi skulle avvente innkjøp av nytt 

aggregat, og at det derfor heller ikke ble tatt med i budsjettet for 2019 som ble lagt frem 

for årsmøtet. Sjur og Tomas (og Finn Arve) er orientert i SMS 25.5.2019. Styret må ta 

stilling til tilbudet. 

b. Merkegruppa: Kari Olsen har i epost 23.4.2019 (besvart og videresendt styret samme dag) 

kommet med forslag om at det bør vurderes å sette opp en «sikteskive» på Vardefjell som 

viser hvilke fjell man ser i området rundt.  Dette er en sak som tidligere har vært drøftet i 

styret uten at det den gang ble gått videre med det.  Styret må ta stilling til forslaget og om 

det bør gås videre med utredning/planlegging av dette. 

 

Vedtak: Styret tok statusgjennomgangen til orientering og besluttet følgende: 

1. Foreningen går ikke til anskaffelse av nytt aggregat nå da det ikke er budsjettert med dette 

og da vi bør avvente resultatet av saken om nettilknytning. Tomas orienterer Finn Arve. 

2. Styret synes forslaget om sikteskive på Vardefjell er en god idé. Magne gir tilbakemelding 

til Kari Olsen (utført) og hører om hun kan påta seg oppgaven med å få utredet/klargjort 

hva som skal til for å få dette på plass og hva det vil koste.  Herunder type og produksjon 

av sikteskive, produsenter, fundamentering, kostnader etc. Saken må legges frem for styret 

og deretter for neste årsmøte for godkjenning.  Det anbefales å kontakte Hallingdal Trykk 

på Gol ved Kjetil Åmellom (kjetil@hallingdaltrykk), eventuelt Kai Hansen, for å få mer 

informasjon om dette. 

3. Løypekjøring: Det var i vinter en del utfordringer med å få gode løyper når det var hardt 

(store temperaturvekslinger).  Mulig at skjæret kan benyttes mer aktivt?  Muligheter tas 

opp med løypekjørere og med Ole Henrik Lien Andersen til høsten.  Ansvar:  Sjur. 

4. Arrangementkomitéen:   

a. Tove anskaffer kaffetrakter som plasseres i servicebygget. 

b. Gry Damslora og Ingjerd Nystuen er kommet inn som nye medlemmer i komitéen. 

Svanhild har uttrykt ønske om ikke lenger å være leder av komitéen.  Tove går inn 

og fungerer som leder i påvente av endelig avklaring av organisering (se 

sak13/2019). 

5. Buvatn brygge:  Bjørnar fikk klarsignal til å montere større fenderlist på bryggene og 

anskaffe mer om det trengs. 

 

Styreleder oppdaterer oppgavelisten i tråd med diskusjonen på møtet og legger denne ved 

protokollen fra møtet 

 

Sak 17/19: Planlegging av dugnaden 8. mai 
Planer for dugnaden ble gjennomgått. 

 

Aktuelle aktiviteter: 

- Klargjøre Buvatn Brygge for sommeren 

- Rydde og brenne einer på vollen 
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- Hugge trær på Blingsmovollen 

- Gapahuk Andersentjern: 

o Beising utsettes pga fuktige materialer 

o Sauesikring utsettes.  Se det an.  Mulig at spalten i forkant gjør at sauene ikke går 

inn? 

- Flytting av de to grillene som når står ved Hugarhaugrennstarten til servicebygget og til 

Buvatn Brygge 

- Reparasjon av ødelagt gjerde på vollen (etter løypemaskin) er utført i forkant av dugnaden. 

- Tetting av tak på vedskjulet på BB er utført i forkant av dugnaden. 

- Rydding av stier (merkegruppa avklarer) 

 

Sak 18/2019: Økonomi – Administrasjon 
Kasserer gav en kort orientering om status og forslag til eventuelle justering av praksis når det 

anskaffelser og oppgjør. Fortsatt noen som ikke har betalt årets kontingent 

 

Styreleder har oppdatert registreringer om BSLL i Brønnøysundregistrene.  Herunder styrets 

sammensetning og endring av foreningens kontaktadresse etter at Tage kom inn i styret. Nettsiden 

er oppdatert. 

 

Vedtak:   

1. Ved innkjøp av varer og tjenester på vegne av foreningen, anbefales det å benytte seg av en 

av følgende oppgjørsformer: 

a. Leverandører sender faktura til post@buvatn.no.  Dette vil da komme til styreleder 

som så videresender til kasserer for utbetaling. 

b. Dersom noen legger ut for anskaffelser, sendes kopi eller bilde av faktura til 

post@buvatn.no med opplysninger om hva det gjelder, hvem som har lagt ut og 

kontonummer som beløpet ønskes overført til. 

2. Bruk av betalingskort tilknyttet BSLL sin konto avvikles.  

3. Ved salg på våre arrangementer skal kassen telles opp og det lages bilag over inntekter (og 

utgifter) som signeres av to medlemmer før bilaget (eventuelt bilde av) sendes 

post@buvatn.no eller leveres kasserer, og beløpet overføres til foreningens bankkonto. 

4. «Utsatt VIPPS» kan benyttes ved salg. Det må da lages lapper som kunden får med påført 

vipps nr. og beløp og der vi har en gjenpart med telefonnummer til kjøper og beløp.  

 

Ansvar:  Alle 

 

Sak 19/2019: Gjennomgang og oppdatering av oppgavelisten 
Se vedlagt oppgaveliste oppdatert etter forrige styremøte. 

Følgende nye punkter må legges til: 

- Aksjoner etter dagens møte 

- Oppdatering av vedtekter etter årsmøtevedtak. Ansvar Magne 

- … 

 

Vedtak: 

Magne oppdaterer oppgavelisten og legger ved protokollen fra møtet. 
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Sak 20/2019: Eventuelt 
 

Neste styremøter: 

- Fredag 4. oktober 2019 kl. 19-21 (dagen før høstdugnaden) 

- Lørdag 14. mars 2020 kl. 10-12 (1. påskedag er 12. april) 

 

 

 
 

Ås, 10. juli 2019 
Magne Maurset 

Styreleder 
 
 
 
Vedlegg: 

i. "Strategi 2019-2022" med "Handlingsplan 2019-2020" 
ii. Oversikt over komitéer og prosjekter og fordeling av oppgaver i BSLL lagt frem for 

årsmøtet 2019  
iii. Søknad til kommunen om endret plassering av gapahuk ved Andersentjern 
iv. Oppgaveliste revidert etter styremøte 7. juni 2019 
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Strategi 2019 - 2022 

Buvasstølan sti- og løypelag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER 

Vedtatt i styremøte 7. juni 2019   
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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 nå 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 Sparebankstiftelsen DNB, 
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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. I tillegger arrangerer foreningen årlig sommerfest på 

Buvatn Brygge samt akekonkurranse og kafé på påskeaften 

• 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. 

• Ca. 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. I tillegg er det på nettsiden vår link til webkamera 

nær Eventyrløypa ved Syningset i Thoenmarka. 

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

kommunen, Telenor og naboforeningene våre. Ny mobilmast er planlagt satt opp i 

Liemarka sommeren 2019. Prosjektet er fullfinansiert etter en vellykket kronerulling 

i 2018 der mange fra vårt område bidrog.  

• Det jobbes med planer for anleggelse av en enkel 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, 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" 
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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 (2019 -2020) 
Videreføre følgende påbegynte tiltak og aktiviteter 

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

kommuniseres på hjemmeside/Facebook. Kjøring samordnes med naboforeninger 

B. Vedlikeholde stier og løyper og supplere rydding, merking og skilting ved behov. 

C. Drift 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 informasjonstavler og historier/bilder på 

nettsiden vår.  

G. Fullføre gapahuk ved Andersentjern. Sauesikring, skilting, beising og bålplass/-panne. 

H. Videreføre arbeidet med rydding av vollen for å holde kulturlandskapet i hevd 

I. Videreføre arbeide med sykkellink mellom Valdreslie og Bekkjeset. Det legges opp til 

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

Mulig løsning avklares med grunneier i løpet av 2019. 

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

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

L. 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 mot Nesbyen og utredning 

av nettilknytning (se pkt. O). 

M. Gi aktive innspill i 2019 til arbeidet med kommunedelplan for friluftsliv i Nes, med 

vekt på å knytte Vassfarstien som en kultur- og opplevelsessti mot Nesbyen som 

kollektivknutepunkt.  

N. 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 
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Gjennomføre følgende nye tiltak: 

O. Utrede/sondere muligheter for å få strøm (nettilknytning) til området. Utarbeide 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 øoknomi.  Det søkes 

samarbeid med naboforeninger og med kommunen som grunneier for område lagt ut til 

hyttebygging i kommuneplanen. 

P. Planlegge/utrede en tursti som binder Vassfarstien sammen med stinettet fra Nesbyen. Det 

bør vektlegge å i størst mulig utstrekning å benytte eksisterende stier og traktorveier 

mellom Rudsåsen og Nordre Fjellset.  Det bør vektlegges å legge opp til en trasé som gir 

lite behov for vedlikehold og som knytter stien opp til opplevelsesverdier knyttet til 

kulturhistore/-minner, natur og landskap. 

 

 

 

Buvatn 7. juni 2019.  

                                                Styret i Buvasstølan sti- og løypelag 

Magne Maurset         Bjørnar Gilberg      Tove Klevjer           Erik Engebretsen 

Tage Lundberg         Tomas Hansen         Sjur Bidne. 

 

 

 

 

Vedlegg:  Budsjett for BSLL godkjent av årsmøtet 18. april 2019 
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Budsjett Buvasstølan sti- og løypelag 2019, godkjent av 

Årsmøtet 18. 4.2019: 

 

 
 

 

 

 

  

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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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.  Medlemmer ellers: Randi Skulason og Arve Sandbekk. 
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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 Lecrecq.  (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 Lecrecq 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 
  

mailto:post@buvatn.no
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Nes kommune 
 
3540 NESBYEN 
         Buvatn/Ås 29. mai 2019 
 
Fornyet søknad for Gapahuk v/Andersentjern (endret plassering) 
Ref. sak 16/01197-7 
 
Vi viser til vår søknad av 31.10.2016 med påfølgende kommunalt vedtak datert 14.12.2016 (sak 16/01197-
7). Vi viser også til møte med Torunn Bekkeseth 21.5.2019 om kommunedelplan for friluftsliv og idrett i 
Nes, der vi orienterte kommunene om saken, samt etterfølgende epost fra henne 22.5.2019 der sti- og 
løypelaget bes om å sende inn ny søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF og fra avstand til 
vassdrag. 
 
Buvasstølan sti- og løypelag og Thoenmarka hyttevelforening fikk 14.12.2016 i medhold av plan- og 
bygnignslovens § 19-2 godkjent søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen for Nes 
pkt. 2.1.7 Byggeforbud langs sjø og vassdrag i LNF-områder og generelt byggeforbud i LNF-områder pkt. 
2.3.1. Vedtaket omfattet oppføring av tre gapahuker på gnr. 40/26 ved Nordre Fjellvann, på gnr. 78/30 
ved Hugarhaugen og på gnr. 80/13 ved Andersentjern. 
 
De tre gapahukene er nå bygget.  
 
Gapahuken ved Andersentjern har imidlertid fått en annen plassering enn det som var angitt på kart 
vedlagt søknaden av 31.10.2016. Den er nå plassert nærmere vannet Andersentjern som angitt i kart 
under. Den står fortsatt på samme eiendom som opprinnelig søknad, dvs på kommunens eiendom 80/13. 
Årsaken til flyttingen var flere lokale innspill med ønske om å plassere den nærmere vannet da dette er et 
svært mye benyttet turmål for barnefamilier. Det går i dag merket sti frem til vannet og umerket sti rundt 
vannet (se kart). Gapahuken ved Andersentjern ble satt opp i vinter (se bilde).  
 
Ved en feil ble det ikke innhentet kommunal tillatelse til denne endrete plasseringen.  Vi beklager dette. 
 
Buvasstølen sti- og løypelag søker med dette om å få godkjent den nye plasseringen som angitt med rød 
trekant på kart under, og at tidligere innvilgete dispensasjoner gjøres gjeldende for denne lokaliteten. 
 
Sti- og løypelaget søker samtidig om fritak for nytt saksgebyr da vi er en frivillig organisasjon med 
begrensete økonomiske ressurser. 
 
Med vennlig hilsen 
 

Magne Maurset 
Buvasstølan sti- og løypelag 
Styreleder 
 
 
Mob. +4790877137 

maursetmagne@gmail.com 
post@buvatn.no  
Boligadresse: Herumveien 31, 1430 Ås 
Hytteadresse: Hugarhaugvegen 55, 3540 Nesbyen (gnr./bnr. 70/85) 
 
 

mailto:post@buvatn.no
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OPPGAVELISTE ETTER STYREMØTET 7. juni 2019: 
 

 

OPPGAVE: SAK: ANSVAR: FRIST: Utført: STATUS 3. juli 2019

Endre praksis for anskaffelser og oppgjør etter salg 17/2019 Alle

Buvatn Brygge: sette opp skilt ved bryggene om bruk av båter og ønske om 

bistand til å tømme for vann mm.  Fenderlister bryggene

08/19 nr. 4, 

16/2019 Bjørnar 01.09.2019

En fenderlist monter juni 

2019.  Behov for flere.

Ny skiløypeskilt tilpasset omlegging av skiløypen over vollen Magne 01.11.2019

Nettilknytning: Avgrense område i samråd med NØSL og Thoenmarka 

Hyttevelforening. Anmode kommunen om bistand til adresselister. Sjekke ut 

alternativ tilknytning mot Sør-Aurdal. Vurdere nedsettelse av komité for 

videreføring (til neste styremøte?) 14/2019 Magne 01.10.2019

Oppdatere turbeskrivelsen under NTN i UT.no for tur i Vardefjellområdet 15/2019 Magne 01.09.2019

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

Nes. Gi innspill om tilknytning av Vassfarstien til Nesbyenb

Handlingsplan 

2018-2019 + 

sak 4/19 og 

15/19 Magne 05.08.2019

Møte avholdt med 

kommunen juni 2019. 

Uttalefrist er 5.8.2019

Utredning av sikteskive på Vardefjell.  Avklare med forslagstiller Kari Olsen 

om hun kan ta saken videre med sikte på fremleggelse i årsmøtet påasken 

2020 16/2019 Magne 01.08.2019

Avklare med eierne av fjellstua om BSLL sin bruk og hvordan foreningen 

bedre kan bidra. 13/2019

Magne (Tomas 

og Tove) 01.08.2019

Brev til medlemene i BSLL om deltakelse i komitéer/oppgaver 13/2019 Magne (Tove) 01.08.2019

Planlegge sykkellink i tråd med årsmøtevedtak 29.3.2018 og årsmelding til 

årsmøtet 2019

Protokoll 

årsmøte 2018  

+ 16/18 nr. 5 + 

8/19 nr. 9

Magne /Vigdis 01.10.2019

Befaring med Trailhead 

Nesbyen utført og 

kostnadsoverslag mottatt. 

Grunneiere kontakter.  Sak 

på årsmøtet påsken 2019

Løypekjøring: Ta opp med løypekjørere og Ole Henrik hvordan vi best kan løse 

problemet med isete løyper.  Mer bruk av skjæret? 16/2019 Sjur 01.12.2019

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 01.10.2018

Ferdigstille servicebygget/serviceanlegget. Ikke ferdig forblending 20/17 nr. 7 Sjur og Torodd 01.07.2018 Pusses i stedet for stein.

Rydde og brenne einer på vollen (dugnad) og skog på Blingsmobollen.  Avtale 

med grunneierne

Handlingsplan 

2018-2019, sak 

17/2019 Tomas 01.12.2019

Rydding på dugnader  i 2018.  

og 2019

Lage en "danseplatting/sodekk" på Buvatn Brygge.

16/18 nr. 2 og 

årsmelding 

2018 Tomas 15.10.2019

 I samråd med Bjørnar og 

Magne

Utbedring av skiløype i skråterreng mellom Storemyr og Buvasstølan 20/17 nr. 3 d Tomas 01.10.2019

Utbedre/justere skiløype mellom Blingsmo og Buvatn 20/17 nr. 3 e Tomas 01.10.2019

Utbedre terreng i ny trasé i Mompedalsløypa med maskin. 20/17 nr. 3 f Tomas 01.10.2019

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

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. 

Utkast ble lagt frem på 

styremøtet mars 2019

Anskaffe kaffetrakter til servicebygget 16/2019 Tove

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
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