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Til fastboende i området og berørte hytteeiere
i Gausdal Vestfjell Nord og Espedalen Syd
Espedalen Fjellgrend, Strand Fjellstue, Vassenden, Roaseter, Finntjernmarka, Synstgardsetra og Dalbakkteigen

Viser til tidligere høringsforslag/informasjon vedrørende interesse rundt etablering av andelslag
for anskaffelse og drift av ny løypemaskin, da Gausdal Løypeservice legger ned sin virksomhet
fra våren 2020.
Prosjektgruppen har nå et godt grunnlag for videre arbeid.
Tilbakemeldinger og oppslutning fra hytteeiere, viser at vi i dag
har ca 150 stk positive og potensielle andelstegnere som har
sagt seg villige til å tegne minst en andel á kr 5.000, dette gir en
grunnkapital på minimum kr 750.000.
I våre hyttefelt fra Espedalen Syd til Synstgardsetra er det
ca 250 betalende hytter, vi håper og tror det er mulig å få en
tilslutning på rundt 80% dvs tilnærmet ca 200 stk slik at dette
prosjektet kan realiseres. Vi håper også at det finnes fastboende
som ser nytteverdien av skiløyper i området, og som kan være
interessert i og tegne seg for andel/-er i andelslaget.
En lite brukt løypemaskin som dekker vårt behov med teknisk
utstyr og kapasitet, vil ha en antatt kostnadsramme på inntil
1,4 millioner. Prosjektgruppen har som mål å skaffe disse
midlene uten noen form for lånefinansiering men basert på
egenkapital fra andelslaget og tilskudd fra ulike stiftelser.
Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen er absolutt aktuelle
steder å søke støtte. Dette arbeidet fortsetter videre i 2019.

Når det gjelder driften av en ny maskin så er dette budsjettert
til ca kr 220.000 pr år (før avskrivning) som dekker kostnader
fordelt på drivstoff, vedlikehold, forsikring, lønn, regnskap og
selvfølgelig noen uforutsette kostnader. Disse kostnadene blir
dekket ved at vi opprettholder en fortsatt årlig løypeavgift rundt
dagens nivå.
Inndekking av avskrivingskostandene kan imidlertid bli en
tfordring som kan føre til en revurdering av årlig løypeavgift
på sikt. Sti og Løypekomiteens totale utgiftsbudsjett for
2018 er på kr 270.000, herav brukes ca kr 30.000 til scooter
kjøring, dette påregnes å fortsette på samme nivå for
Vestfjellet, men Espedalen Syd vil etter hvert bli innlemmet
i regnskapsoppsettet. Totalt vil dette gi et stabilt, forutsigbart
og meget godt løypetilbud i traseer som i dag, nær alle
hyttefeltene.
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Fra Strand Fjellstue til Melgårdseter
Traseen i fra Strand Fjellstue til Melgårdseter er i ferd med og bli
utvidet og forbedret i regi av Sti og Løypekomiteen. Kostnadene
dekkes imidlertid av kommunen, Strand Fjellstue, og eier av
Espedalen Fjellgrend.
Maskina vil i første omgang bli stasjonert på Strand, men pga
klimatiske forhold samt logistikkutfordringer, er det igangsatt
en dialog med kommunen og med grunneier på Synstgard
med tanke på en mulig garasjeløsning på Synstgard P-plass.
Kostnadene for dette prosjektet vil beløpe seg til ca kr 300.000
inkl. strøm, dersom vi får tillatelse.
Kjøremønsteret i Vestfjellet
Kjøremønsteret i Vestfjellet forblir som i dag. I Espedalen blir
det traseen Strand Fjellstue – Vassenden – Melgårdseter,
samt innfartsløypene fra Fjellgrenda, som i utgangspunktet
blir maskinpreparert. Ansvarlig for kjøring vil bli nåværende
operatører under ledelse av Martinus Bækken. Disse vil også ta
ansvaret for enkle vedlikeholdsjobber og reparasjoner som kan
utføres på stedet. Timepris avtales med Sti og Løypekomiteen.
Økonomi og regnskap
Sti og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord er registrert
i Brønnøysundregistrene. Vi opprettholder navn og org.nummer,
det vil imidlertid bli gjort endringer i mot Brønnøysund tilpasset
den nye organisasjonsformen, eksvis med noen endring
i vedtektene.
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Oppstart 2019
Oppstart av andelstegning er tenkt tidlig i 2019, da det stadig
kommer tilbud på brukte maskiner, som bør vurderes. Da må vi
ha egenkapital tilgjengelig.
Sti og Løypekomiteen oppretter en egen sparekonto for
ny løypemaskin. Vi foreslår at innbetaling skjer direkte til
denne konto, med referanse til Navn og Hytteforening,
eller Navn/e-mail adresse for fastboende. De valgte styre
medlemmene vil få ansvaret med å holde oversikt over
respektive andelseiere. Dersom prosjektet av en eller annen
grunn ikke realiseres,så vil pengene tilbakebetales. Det vil
bli utsendt et eget skriv for andelstegning, med ytterligere
informasjon.
Vi ønsker med denne informasjonen/orienteringen
å synliggjøre behovet for ennå større oppslutning rundt
prosjektgruppens arbeid for vårt felles mål. Vi oppfordrer
de som ennå av ulike årsaker ikke har gitt tilbakemelding til
sin valgte representant i Sti og Løypekomiteen om å gjøre det.
Vi ber om at interesserte fastboende gir beskjed direkte til;
Jan Marlow Beck
FO RM A NN

janmarlow@hotmail.com
Tlf 913 37 876
Med vennlig hilsen
Sti og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord
Prosjektgruppen

