Stavadalen Hyttevel

INFOBREV til hytteeiere
Status høystandard skiløyper
Etter at Stavadalen Hyttevel i møte den 3.april 2010 ble konstituert har Svein og Knut hatt dialog
med flere parter for å få på plass høystandard skiløyper inn til vårt hytteområde på Makalaus.
Umiddelbart etter påske ble det tatt kontakt med Valdres Destinasjon, Sør-Aurdal kommune,
Nordre Fjellstølen Løypelag og Tisleiedalen Løpelag.
Den 12. mai ble det avholdt et positivt møte på Rådhuset i Bagn med deltakelse fra Sør-Aurdal
kommune, representanter fra aktuelle grunneierlag, Valdres Destinasjon, Nordre Fjellstølen
Løypelag, Vidar Stavadal og Stavadalen Hyttevel.
Grunneierlaget påtok seg å drive prosessen overfor grunneierne, prosjektleder ble utpekt og det
var enighet om at siktemålet er maskinpreparerte løyper i området allerede til kommende vinter.
Ulike skitraseer ble diskutert, men ingen konklusjon ble trukket - trasevalget vil både være et
spørsmål om kostnader, kostnadsfordeling med andre interessenter og hvilket løypelag vi velger
som samarbeidspartner.
Det er aktuelt å samarbeide med ett av de to løypelagene i området – Fjellstølen løypelag eller
Tisleidalen løypelag.
Løypelaget på Fjellstølen kjører i dag ca 30 turer i året, dvs. hver fredag i vintersesongen pluss
daglig i vinterferie og påske. Tisleidalen løypelag preparerer på Golsiden frem til Merket og Nordre
Fjellstølen løypelag preparerer fra Merket mot Nordre og Søndre Fjellstølen.
For å få til brede maskinpreparerte løyper mot Makalaus må det lages en bred nok trasé. Det må
inngås avtaler med grunneiere, terreng må endres og traseen må ryddes. Det siste kan muligens
gjøres ved en del dugnad, men noe rydding med gravemaskin må også påregnes. Dette bistår
Valdres Destinasjon oss med å kartlegge kostnaden for. Opparbeidelse av utvidet løypetrase må
bekostes som et spleiselag mellom hytteeierne og grunneiere.
Så langt ser det ut til at det er praktisk mulig å finne en vei opp for løypemaskinen. Kostnaden for å
få til flotte løyper i vårt område vil antagelig være et sted mellom kr 4.000,- og kr 6.000,- pr hytte
som inngangbillett i et av løypelagene og en avgift på kr 700,- til 1.200,- pr år.
Det gjenstår fortsatt noen brikker som må falle på plass før vi kan si at vi klarer å få til løyper
allerede fra kommende vinter av, men Knut og Svein vil jobbe videre med både traseen opp til
Makalausfjellet og hva man kan få til oppe på Makalausfjellet, så tar vi sikte på et møte på
Makalausbua med alle hytteeiere til senhøsten.
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Hyttevellets hjemmeside
Styret har under arbeid en hjemmeside for Stavadalen Hyttevel. Denne er foreløpig ikke helt àjour,
men vil bli mer oppdatert utover sommeren og høsten. Her vil du etter hvert kunne finne info om
ting som skjer på hyttefeltet, kontaktliste, referater fra siste årsmøter, vedtekter mv
Hjemmeside: http://sites.google.com/site/stavadalen
(Denne bør legges som favoritt hos de som ikke har klisterhjerne).

Send din e-post til styret
Vi er takknemlig for å kunne sende ut info til flest mulig på e-post da det sparer oss både for jobb
og utgifter. Hvis du får denne sendingen pr post, mangler vi din e-postadresse. Send den til
Kirsten, så legger hun den til listen vår. Husk å gi samtykke om det er greit at vi også legger
opplysningene ut på hjemmesiden vår.

GOD SOMMER



Hilsen Styret
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