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Ås, 20.10.2019 

 

Protokoll 

Styremøte i Buvasstølan Sti- og løypelag  
 

Tid: fredag 4. oktober 2019 kl. 19:00 – 21:00 

 

Sted:  Hytta til Magne Maurset, Hugarhaugen 

 

Deltakere: Tove Klevjer, Sjur Bidne, Tomas Hansen, Bjørnar Gilberg, Tage Lundberg, Magne 

Maurset. 

Forfall: Erik Engebretsen, 

 

Sak 21/2019: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Påminning om møtet med utkast til dagsorden ble sendt styret på SMS 22. september. 

Saksunderlaglag ble sendt på e-post 27. september  

  

Vedtak: 

Styret godkjente innkalling og dagsorden. 

 

Sak 22/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 7. juni 2019 
Protokoll er tidligere sendt ut til styremedlemmene og ingen kommentarer mottatt. Protokollen er 

lagt ut på hjemmesidene våre www.buvatn.no .  

 

Vedtak: 

Styret godkjente protokoll fra styremøtet 7. juni 2019 

 

Sak 23/2019: Orientering om pågående prosjekter 
A. Ny mobilmast i Liemarka: 

Prosjektet er forsinket. Jfr. epost fra styreleder til styret datert 6.9.2019. Osmund Ueland 

har orientert om at det har vært nødvendig med en kommunal behandling av 

prosjektsøknaden med tilhørende offentlig høring. Høringsfristen var 23. september. 

Deretter blir det kommunal sluttbehandling og forhåpentligvis et raskt vedtak som gjør at 

Telenor kan få satt masta på plass i løpet av året. 

B. Nettilknytning: 

Jfr. sak 14/2019 fra forrige styremøte. Styreleder orienterte lederne i Thoenmarka Vel og 

Nes Østmark sti- og løypeforening, med kopi til styret i BSLL, om prosjektet ved epost av 

8. juli 2019. TMV og NØSL har sendt ut informasjon til sine medlemmer. NØSL har bedt 

om tilbakemelding fra sine medlemmer, mens TMV bare har sendt saken til orientering. 

Leder i TMV opplyste i telefonsamtale med styreleder 26.9.2019 at det synes å være en 

viss interesse for nettilknytning, også fra grunneiere, men at det er viktig av saken modnes. 

Vi ble enige om at det er OK at TMV sitt område tas med når BSLL gjør en henvendelse 

til kommunen om å få laget en felles grunneierliste med bakgrunn i matrikkelen. Denne 

listen vil da inneholde alle som er registrerte som hytteeiere/grunneiere innenfor de 
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avgrensete områdene som ansees aktuelle for 

nettilknytning.  Dvs. at den vil inneholde også dem som ikke er medlemmer i 

løypelagene/velet i disse områdene. Siden det er gjort områdeavgrensninger vil listen ikke 

inneholde medlemmer som har hytter/eiendom utenfor de avgrensete områdene. Styreleder 

sendte en slik forespørsel til kommunen 30.9.2019. Når grunneierliste er klar vil det i 

samråd med naboforeningen sendes ut et felles informasjonsskriv til grunneiere og 

hytteeiere for å lodde stemningen og få en uforpliktende tilbakemelding på om de kan være 

interessert i å delta i prosjektet eller ikke. Saken legges så frem for årsmøtet i BSLL i 

påsken 2020 for å beslutte om foreningen skal gå videre med saken.  Dvs. beslutte om 

BSLL skal gi klarsignal til netteier om å starte arbeidet med planlegging og forpliktende 

avtaler om nettilknytning. 

C. Sykkellink Valdreslie – Bekkjeset: 

Styreleder og Liv Marit fra merkegruppa befarte en mulig trasé for trillesti sammen med 

grunneier Hanne B. Vig 17. juli, og er enige om hovedtrekkene til hvordan dette kan 

gjøres.  Grunneier ønsker ingen større inngrep og at trillestien skal anlegges uten bruk av 

anleggsmaskiner.  Det vil kun være snakk om en enkel tilrettelegging der enkelte steiner 

flyttes for hånd, klopping over våte partier og fjerning av enkelte trær som også kan 

benyttes for klopping.  Hanne er positiv til dette.  Vi tok utgangspunkt i stien på utsiden av 

gjerdet ved Valdreslie vestre og fulgte vassfarstien før eldre sti tok av mot Bekkjeset.  

Denne ble merket av Vigdis Skovdal med enkelte bånd i fjor. Vi står litt fritt til hvor vi 

legger traséen i detalj. Verdien av skogen er liten, så vi kan benytte trær lokalt som 

byggemateriale om vi ønsker.  Denne sykkellinken ble også tatt med i løypelagets uttalelse 

til kommunedelplan for idrett og friluftsliv som ble sendt kommunen 26.7.2019. Traséen 

merkes opp på høstdugnaden med sikte på rydding av vegetasjon på vårdugnaden 2020 

D. Vassfarstien til Nesbyen: 

Jfr. sak 15/2019. Mulig trasé for en slik sti fra Nesbyen til stinettet vårt ved Nordre 

Fjellset, ble befart 24. juli av Tove, styreleder og Liv Marit og Erik fra merkegruppa. Tove 

og Geir hadde på forhånd gått opp og merket et forslag i terrenget. Forslag til en slik sti ble 

deretter tatt med i vår uttalelse til kommunedelplan for idrett og friluftsliv som ble sendt 

kommunen 26.7.2019. Grunneiere har ikke vært kontaktet ennå.  En grunneier i Todalen 

har i ettertid kontaktet styreleder med forespørsel om planene og foreløpig merking som er 

utført. Hun hadde fjernet merking på sin eiendom. Det er viktig at grunneierne involveres 

før det gås videre med planene. Saken må følges opp av merkegruppa. 

E. Sikteskive/retningsskive på Vardefjell: 

Jfr. sak 16 fra styremøtet 7. juni 2019. Kari Olsen har sjekket ut muligheter og hentet inn 

enkelte prisoverslag på en slik sikteskive. Prisen ser ut til å ligge på i størrelsesorden 60-

70 000 komplett ferdig montert. Styret og merkegruppa i BSLL er tidligere orienterte ved 

epost av 21. juli.  Det må tas stilling til type understell. Innhentet underlag ansees 

tilstrekkelig som beslutningsunderlag for om BSLL skal gå videre med saken.    

Muligheten for sikteskive på Vardefjell ble også tatt med i vår uttalelse til 

kommunedelplan for idrett og friluftsliv som ble sendt kommunen 26.7.2019. Saken legges 

fram for årsmøtet i BSLL i påsken 2020. Styreleder kan starte avklaring av saken i forhold 

til kommune, grunneier og mulige tilskuddsordninger 

F. Gapahukene: 

Kommunal tillatelse til endret plassering av gapahuken ved Andersentjern ble gitt 

11.6.2019. Vi fikk også fritak for saksbehandlingsgebyr. 

Gapahukene ble beiset/tjæret i løpet av sommeren. Sluttrapport er sendt vår sponsor 

Sparebankstiftelsen Hallingdal. Det gjenstår noe mindre arbeider: En benk i Vassfarhuken 

ved Andersentjern og informasjonsplakat i begge gapahukene.  Dette følges opp av 
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styreleder. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tok saken til orientering og gav sin tilslutning til skisserte planer for oppfølging. Magne 

sjekker ut behovet/muligheter for, samt eventuelt søker om, kommunal og grunneiers tillatelse og 

ulike tilskudd til sikteskive på Vardefjell. 

 

Sak 24/2019: Informasjon fra komitéene 
Den enkelte komitéleder (eller styrekontakten der komitéleder ikke sitter i styret) gav en kort 

orientering.  

 

Arrangementkomitéen (festkomité + Hugarhaugrennet): 

Ambisjonsnivå og organisering ble drøftet. Det er behov for en større «ressursbase/telefonliste» 

med personer som kan bidra ved ulike arrangement dersom vi skal videreføre med dagens 

ambisjonsnivå.  

Sommerfesten: Festen måtte utsettes en uke pga dårlig vær.  Ca 60 deltakere og fin stemning. Stort 

overskudd av mat. Pølser ble frosset ned og serveres på høstdugnaden. Erfaringer: Vi må i 

invitasjon/programmet ta værforbehold og ha en plan B. Matbestilling hos Spar bør bestilles ferdig 

pakket. 

 

Konklusjon: 

Det utarbeides et skriv til samtlige medlemmer. Her orienteres det om lagets 

aktiviteter/arrangement med tilhørende oppgaver, og den enkelte hustand oppfordres til å melde på 

personer i «telefonliste» for aktiviteter der de kan tenke seg å bidra. Dvs. sette opp navn (gjerne 

flere) og krysse av i en oppgaveliste som er sendt alle. Det utarbeides samtidig en 

«markedsundersøkelse» der alle bes om å krysse av for hvilke av dagens aktiviteter/arrangement 

som de mener det er viktigst å fortsette med og også om de har nye forslag. Se også sak 13/2019 

fra forrige styremøte.  Ansvar: 

- Bjørnar utarbeider forslag til brev og spørreskjema. Intern epostrunde i styret. 

- Tage sjekker ut/lager oversikt over medlemmer med kontaktinformasjon med sikte på å få 

en mest mulig oppdatert e-postliste på exel til bruk for utsendelser (ringe og be om epost 

der vi mangler det?). 

- Magne følger opp overfor eierne av fjellstua med sikte på avtale om bruk og vedlikehold. 

 

Løypekjøring, løypemaskin og servicebygget: 

Løypemaskin er klar for vinteren, men noen belteribber mangler og DAB radio er ikke kommet på 

plass. Ønskelig med oppbevaringshyller på «kontoret» i servicebygget og klappstoler/stablestoler. 

- Tomas anskaffer belteribber 

- Sjur følger opp montasje av radio 

- Sjur anskaffer hyller og klappstoler/stablestoler til servicebygget 

- Sjur anskaffer ekstra bensinkanner til aggregatet. 

 

Merkegruppa: 

Jfr. sak 23/2019 pkt. C og D over. 

Den store informasjonstavlen ved Langevatn er slitt og toppen trenger reparasjon. 

- Magne kontakter blikkenslager Raymond Pedersen for om mulig å få laget et beslag til 

informasjonstavlen ved Langevatn. 

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 

 
 
 

- Årskalenderne på informasjontavlene går ut etter årets 

sesong (eg. etter påsken 2020) og må byttes ut før vårdugnaden 2020. Samtidig oppdatere 

sponsorplakatene.  Magne følger opp. 

 

Dugnadsgruppa: 

Se sak 26/2019 under. 

 

Buvatn Brygge: 

Tomas fant båt drivende. 

Feste bak i ene båten har løsnet.  Viktig at det monteres med stopp-muttere.  Det bør før neste 

sesong monteres fenderlister på begge sider av de to bryggene der båtene ligger. 

Tilsynet med BB fungerer bra, men kan være ønskelig med en person som bor lokalt eller er ofte 

på hytta, som kan ta et spesielt ansvar for å sjekke at alt er OK. 

Ønskelig med et skilt med kontaktinformasjon der folk kan henvende seg om noe trengs 

reparasjon eller må følges opp. 

- Bjørnar følger opp punktene over 

 

Informasjon: 

Status informasjonsplakater om «historiske Buvasstølan»: Tove har hatt kontakt med Kjetil i 

Hallingdal Trykk og Annar Skjegstad for å avtale møte for å lage lay-out for informasjonstavler. 

- Tove følger opp. 

 

Det har kommet henvendelse med ønske om bruk av vår Facebook-side for å reklamere for salg av 

ved til inntekt for skoleklasse som skal på tur. Styret drøftet saken og konkluderte med av vi ikke 

ønsker å formidle kjøp og salg utover det som gjelder våre sponsorer. Dette også selv om det er 

ideelle organisasjoner og til gode formål. Vi ønsker å begrense lagets FB side og WEB side til 

informasjon fra og om lagets aktiviteter og ting som har betydning for lagets medlemmer og 

brukere av området. Herunder også informasjon fra kommunen og om hva som skjer i Nesbyen. 

- Magne svarer på henvendelsen. 

 

 

WEB-kameraene: 

Kameraet over Valdreslie er fortsatt ute av drift, og panel er nå ramlet ned.  Har vist seg vanskelig 

å få til å fungere med dagens mobildekning, batterikapasitet, klima etc.  Anlegget bør nå 

demonteres inntil videre.  Har også vært problemer med kamera Buvatn.  Dette skyldes i hovedsak 

feil i datoangivelse.  Dette skal nå være fikset. 

Det bør vurderes å få angitt temperatur på web-kamerabildene. 

 

- Sjur sørger for demontering av WEB-kamera-anlegget Valdreslie.  Gjøres i forbindelse 

med dugnaden 5. oktober. Telefonabonnementet (ICE) må da også sies opp. 

- Sjur sjekker ut muligheter for å få temperaturmåling i tilknytning til web-kamera. 

 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering og er enig i skissert oppfølging. 

 

Sak 25/20 19: Økonomi og sponsorer 
Kasserer gav en orientering om økonomien og status for innbetaling av medlemskontingent.  Det 

ser ut til at vi går mot et overskudd i overkant av det som var budsjettert. 

Fortsatt 18 medlemmer som ikke har betalt årets medlemsavgift.  

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 

 
 
 

Restanser fra tidligere år avskrives. De som ikke har betalt tas 

ut av medlemslisten. 

Det er vanskelig å fange opp nye hytter og der det er eierskifte. 

Fortsatt en del utgifter i regi av styremedlemmene som ikke er kommet med.  Alle må sende bilag 

til kasserer 

Status sponsorer: Styreleder har vært i kontakt med våre sponsorer. 

Foreløpig er det for fire av sponsorene avtalt videreføring av økonomisk støtte for både 2019 og 

2020, mens ytterligere én har gitt tilsagn om ett år (2019). Samlet beløp er pr. nå kr 23 000,- for 

2019 og kr. 20 000,- for 2020. 

Status grasrotandelen fra Norsk Tipping: 50 grasrotgivere har bidratt til at vår grasrotkonto pr. d.d.  

står i kr. 25 000,-, og vil antakelig for 2019 passere kr 30 000,- med god margin.  

Kasser ønsker egen epostadresse for fakturering/innbetaling: «regnskap@buvatn.no». 

  

- Tage purrer opp manglende årskontingent og oppdaterer medlemslisten (se også sak 

24/2019 over). 

- Magne sender oversikt over sponsoravtaler til kasserer. 

- Tage sender fakturaer til sponsorene for 2019 i hht. liste fra Magne.  Fakturer for 2020 

gjøres våren 2020. 

- Magne avklarer opprettelse av ny epostadresse for regnskap under domenet buvatn.no med 

Frode Krogstad. 

- Alle sørger for å sende inn bilag for utgifter gjennom året 

 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering og gav sin tilslutning til skissert oppfølging 

 

 

Sak 26/2019: Planlegging av dugnaden 5. oktober 
Oppgaver til dugnaden 5. oktober ble drøftet. 

Følgende oppgaver er aktuelle og prioriteres i forhold til hvor mange som stiller: 

- Klargjøring av Buvatn Brygge for vinteren. (prioritet) 

- Klargjøre/fullføre ny skiløypetrasé mellom Blingsmo og Bagnsvegen. 

- Utbedre skiløypa i stråterrenget NØ for Blingsmovollen mot Storemyr. 

- Rydding av skiløype Valdreslimyrene (brisk) og evt. andre stier/løyper. (prioritet) 

- Rydde trær og vegetasjon på Blingsmovollen 

- Stikke opp skiløype til Vassfarhuken ved Andersentjern. 

- Merke sykkellinken Valdreslie-Bekkjeset med sikte på rydding av vegetasjon på 

vårdugnaden 2020 

- Montere DAB radio i løypemaskin. 

- Tomas har anskaffet pukk som underlag til solplatting. Dette ligger på P-plassen ved BB. 

Men arbeidet uføres ikke før til våren. Telerestriksjoner gjør at det ikke kan transporteres 

på våren. Maxbo og/eller Montér kontaktes for sponsing av materialer til sol-

/danseplatting. 
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Sak 27/2019: Gjennomgang og oppdatering av oppgavelisten 
Oppgavelisten ble gjennomgått og revidert.   

 

Forslag til vedtak:  

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

protokollen fra møtet 

 

Sak 28/2019: Eventuelt 

 
a. Neste styremøte: Lørdag 14. mars 2020 kl. 10-12 (1. påskedag er 12. april).  

b. NØSL har satt opp ny, flott gapahuk ved Bergatjern. Informasjon om dette er lagt ut på vår 

Facebook-side. 

 

 
 

Ås, 20. oktober 2019 
Magne Maurset 

Styreleder 
 
Vedlegg: 

i. Oppdatert oppgaveliste etter styremøtet 4. oktober 2019. Øverst i oversikten vises 
oppgaver fra forrige utgave som nå er registrert som utført (x under kolonnen «utført») 
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OPPGAVE: SAK: ANSVAR: FRIST: Utført: STATUS 20. oktober 2019

Endre praksis for anskaffelser og oppgjør etter salg 18/2019 Alle x

Gi innspill i 2019 til kommunens arbeid med kommunedelplan for friluftsliv i 

Nes. Gi innspill om tilknytning av Vassfarstien til Nesbyen

Handlingsplan 

2018-2019 + 

sak 4/19 og 

15/19 Magne 05.08.2019 x

Møte avholdt med 

kommunen juni 2019. 

Uttalelse sendt 26.7.2019.

Utredning av sikteskive på Vardefjell.  Avklare med forslagstiller Kari Olsen 

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

2020 16/2019 Magne 01.08.2019 x

Følges opp med søknader om 

tillatelse og tilskudd (eget 

aksjonspunkt)

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

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

med grunneierne

Handlingsplan 

2018-2019, sak 

17/2019 Tomas 01.12.2019 x

Rydding på dugnader  i 2018.  

og 2019

Utbedring av skiløype i skråterreng mellom Storemyr og Buvasstølan 20/17 nr. 3 d Tomas 01.10.2019 x Utført 5.10.2019

Utbedre/justere skiløype mellom Blingsmo og Buvatn 20/17 nr. 3 e Tomas 01.10.2019 x Fullført 5.10.2019. 

Skilt med camping og innkjøring forbudt settes opp ved nedkjøring til 

BB 16/18 nr. 2 Tomas 01.07.2019 x

Skilt med innkjøring forbudt 

satt opp sommeren 2018

Anskaffe kaffetraktere til servicebygget 16/2019 Tove x

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

kontaktinformasjon, ønske om bistand til å tømme for vann mm.  Fenderlister 

bryggene. Fast "oppsynsperson" som er ofte på hytta eller bor i nærområdet?

08/19 nr. 4, 

16/2019, 

24/2019
Bjørnar 15.06.2019

En fenderlist montert juni 

2019.  Behov for flere.

Utkast til brev til medlemene i BSLL med oversikt over oppgaver der vi 

trenger ressurser, oppfordring til å sette seg på telefonliste og 

markedsundersøkelse om hva foreningen bør prioritere av aktiviteter.

13/2019, 

24/2019

Bjørnar i samråd 

med resten av 

styret 31.12.2019

Idéutveksling på epost.

Ferdigstille benker i Vassfarhuken. Vurdere sauesikring. 23/2019 pkt.F Magne 01.06.2020

Lage nye årskalendere og sponsorplakater til oppslagstavlene. Hallingdal 

Trykk 24.2019 Magne 01.05.2020

Sikteskive Vardefjell: Sjekke ut behovet/muligheter for, samt eventuelt søke 

om, kommunal og grunneiers tillatelse og ulike tilskudd. 23/2019 pkt.E Magne 01.03.2020

Planlegge sykkellink i tråd med årsmøtevedtak 29.3.2018 og som beskrevet i 

årsmelding til årsmøtet 2019

Protokoll 

årsmøte 2018  

+ 16/18 nr. 5 + 

8/19 nr. 9 + 

23/2019 pkt. C

Magne 01.03.2020

Ble befart og avklart med 

grunneier i Nes sommeren 

2019

Utarbeide informasjonsplakater til gapahukene med bl.a. opplysninger om 

sponsorerer, bruken, BSLL og hvordan laget kan støttes og kontaktes.
23/2019 pkt.F Magne 01.03.2020

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. Lage informasjonsbrev i samråd med styret og naboforeningene 

og sende dette ut i hht adressatliste når denne er klar.

14/2019, 

23/2019 pkt. B Magne 01.01.2020

Pr.20.10.2019: 

Områdeavgrensning gjort. 

Avklart deltakelse fra NØSL 

og TMV. Forespørsel om 

grunneierliste sendt 

kommunen og positivt svar 

mottatt.

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

bedre kan bidra.

13/2019, 

24/2019 Magne 31.12.2019

Oppdatere turbeskrivelsen under NTN i UT.no for tur i Vardefjellområdet 15/2019 Magne 31.12.2019

Montere beslag på toppen av informasjonstavla ved Langevatn.  Kontakt 

blikkenslager Raymond Pedersen 24/2019 Magne 01.12.2019

Blikkenslager ble kontaktet 

5.10.

Avklare med Frode Krogstad opprettelse av egen epostadresse for regnskap.  

regnskap@buvatn.no
25/2019 Magne 01.11.2019

Ny skiløypeskilt tilpasset omlegging av skiløypen over vollen Magne Avvente. Revurdere behov

Sjekk opp mulighet for temperaturdata vist på bilder fra WEB kamera Buvatn. 24/2019 Sjur 31.12.2019

Anskaffe hyller i "kontoret" , klappstoler/stablestoler til servicebygget  og 

ekstra bensinkanner til aggregatet.
24/2019 Sjur 31.12.2019

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

Demontere WEB-kamera Valdreslie og si opp tilhørende teleabonnement 24/2019 Sjur 10.11.2019

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 01.07.2020

Purre manglende innbetalt medlemskontingent 2019.  Avskrive utestående 

fordringer fra tidligere år.
25/2019 Tage 01.12.2019

Sende fakturaer til sponsorer ihht avtaleoversikt fra Magne 25/2019 Tage 01.12.2019
Fakturaer for 2020 sendes 

våren 2020

Oppdatere medlemslisten i exel. Innhente epostadresser der det mangler 24/2019 Tage 01.12.2019

Utbedre terreng i ny trasé i Mompedalsløypa med maskin. 20/17 nr. 3 f Tomas 01.10.2020

Lage en "danse-/solplatting" på Buvatn Brygge.

16/18 nr. 2 og 

årsmelding 

2018, 26/2019 Tomas 15.06.2020

 I samråd med Bjørnar og 

Magne

Anskaffe belteribber til løypemaskinen 24/2019 Tomas 01.12.2019

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

Utarbeide informasjon om bruken av området i tidligere tider med oppslag på 

tavler og på buvatn.no. Kfr. Annar Skjegstad, Frode og Hallingdal Trykk (Kjetil)

13/17 nr. 9, 

20/17 nr. 13, 

24/2019

Tove i samråd 

med Annar og 

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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