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          November 2017 
 

Kjære medlemmer, hytteeiere og grunneiere i Espedalen!  
Espedalen sti- og løypelag skal fremme tur- og skiglede i Espedalen ved å bidra til et nett av stier og 
skiløyper og informere om fine turmuligheter. Vi samarbeider med grunneiere, og arbeidet vårt 
finansieres gjennom medlemskontingent fra grunn- og hytteeiere, støtte fra turistbedrifter, Gausdal 
kommune, Oppland Fylkeskommune med flere.  
 
For at vi skal kunne gi glade sommer- og vinterferierende et godt tilbud, håper vi flest mulig vil 
støtte arbeidet vårt!  
 

• Vi avtaler oppkjøring av skispor innenfor vårt ansvarsområde og innenfor de budsjettene vi 
har til rådighet. Løypekjøring er kostbart, og vi er avhengige av at flest mulig er med og bidrar 
for at vi skal få et godt tilbud i Espedalen – se www.skisporet.no .  

• Vi skilter turstier og merker løyper så det skal være lett å finne fram – mange nye skilt vil 
komme opp i tiden framover. 

• Det arbeides for å etablere en flerbruks- turvei/sykkelsti fra Vassenden til Slangen  

• Vi vil gjerne arrangere påskeskirenn på Espedalen handel i påsken, dersom noen kan hjelpe 
oss med arrangementet. Ta kontakt på e-post om det er deg! 

• På vår nettside www.esll.no, finner dere informasjon om hva vi gjør, informasjon om sti- og 
løypekart, løypekjøring, turtips og Espedalens historie.  

• Vi informerer også om arbeidet vårt på Facebook siden ”Espedalen Sti- og løypelag”.  
 

Vi vil gjerne ha e-postadresser til flest mulig medlemmer, slik at vi kan få en mer kostnadseffektiv 
kommunikasjon. Bruk av post er veldig dyrt. Vi treffes og svarer på spørsmål på post@esll.no.  
Vi vil gjerne ha deres tilbakemeldinger på arbeidet vårt og gode ideer til hvordan laget kan bidra til å 
gjøre turmulighetene enda bedre. Dere som har lyst til å delta, i styret eller på dugnad, er hjertelig 
velkommen til å melde fra på https://www.esll.no/dugnad.  Adresseendring og 
eiendomsoverdragelse kan meldes på denne siden. 
 
Vi oppfordrer hytte- og grunneiere til å betale medlemskontingenten på kr 850 (pr gårds- og 
bruksnummer). Den gjør det mulig for oss å skape tur- og skiglede for alle som bruker Espedalen 
sommer som vinter.  
 
Årsmøtet avholdes påsken 2018 på den nedlagte Espedalen handel. Megrund, onsdag 28. mars kl. 
17.00. Nærmere informasjon om dette kommer på hjemmesiden og på Facebook.  
 
Til dere som får dette brevet på e-post følger faktura for 2018 i egen e-post.  
 

Med vennlig tur- og skihilsen fra alle i styret i Espedalen sti- og løypelag 
 

Rolf Hustvedt (leder) 
Einar Kavli  Jana Weidemann  Tore Strand  Ivar Helleberg   Øivind Schultz 
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