
NYTTÅRSHILSEN 
 
Hei alle sammen og et riktig godt nytt år!  
 
Vi har lagt bak oss et år som har bydd på så mangt. Anderledesåret blir det kalt. Så får vi 
håpe det blir med det. For første gang ble en lang tradisjon brutt i det Hugarhaugrennet 
måtte avlyses i et nærmest folketomt påskefjell. Heldigvis åpnet det opp utover vår og 
sommer og vi fikk tidenes norgesferie hvor mange fikk anledning til å bli mere kjent med 
hytta og nærområdet. Til tross for avlyste arrangementer og utsatte møter, klarte vi å 
gjennomføre dugnader også i år. Som leder for disse gjennom mange år, må jeg si jeg er 
imponert av dere! Siden vi stiftet laget har vi hatt mange dugnader med stort engasjement og 
fremmøte. Vi har utrettet utrolig mye vi nå drar nytte av! Det flotteste med disse dugnadene 
er den sosiale effekten disse har. Utrolig mange av dere stiller opp og stadig nye fjes er å se. 
Jeg ser hvor viktig det er med slike sammenkomster hvor en får anledning til å bli bedre kjent 
med hyttenaboer, grunneiere og andre med tilknytning til området. Vi er heldige som har et 
slikt samhold med mange flotte mennesker og ressurser som bidrar med alt fra svelesteking 
til tunge maskiner og utstyr. Det er helt fantastisk hva vi får til når det er så mange som bidrar 
og får eierskap til det vi skaper.  
 
Nå når vi går inn i et nytt år, håper jeg vi får tilbake en mere normal situasjon hvor vi kan 
møtes. Det vil nok ta noen måneder før Covid-19 vaksineringen har fått et omfang som gjør 
at vi igjen kan arrangere større sammenkomster som normalt.  Men vi kan jo håpe på 
Hugarhaugrenn i påsken, kaffe på fjellstua og årsmøte med nyttig info. Og at sommeren blir 
flott selv med ny norgesferie og sommerfest på Buvatn brygge som mange savnet i 2020! 
Når det gjelder 2021 er det mye jeg håper vi kan utrette sammen. Infotavler om historiske 
Buvasstølan er på gang og vil begynne å gjøre seg synlig til sommeren. Vi håper å få landet 
en avtale som sikrer at vi kan bruke fjellstua i mange år fremover og ikke minst gleder jeg 
meg til å se både gamle og nye hyttenaboer under våre arrangementer. 
 
Så til dere som er litt spente på hva som rører seg og kunne tenke dere å bli bedre kjent med 
hyttenaboen. Kom som du og ikke vær redd for å stille opp. Vi har oppgaver til alle enten det 
er å koke kaffe, steke vafler, fortelle gode historier eller ønsker og svette med rydding av 
stier og løyper! Gjennom din tilstedeværelse bidrar du til at vi alle får gode opplevelser i et 
område som vi er så glade i. 
 
Godt nytt år skal dere alle ha! 
 
På vegne av hele styret i Buvasstølan Sti-og løypelag.  
 
Tomas Hansen 
Leder. 



 
  
 


