NYHETSBREV 11/2017
Gausta –Kvitåvatn Turistservice (GKT) og
Kvitåvatn Langrenns- og Aktivitetsarena(KLA)
Vinteren nærmer seg og det er tid for en oppsummering fra prosjektet ”Et sprekere og mer
tilgjengelig Gaustaområde” og GKT. Vi har valgt å sende ut et felles nyhetsbrev i år.

Gausta –Kvitåvatn Turistservice:
-

-

rør er lagt ned en del steder hvor det er mye vann og bekker i løypetraseene.
krysset ved stien til Toreskjørkja er utbedret. Her lå både sommer og vinterløypen
stort sett under vann.
en dugnadsgjeng har gjort en kjempejobb i høstferien Langetjønn rundt.
I forbindelse med utbygging av hyttefelt H25 har utbyggerene sørget for en flott ny
skibru over veien
Nye skilt er på plass i hele løypenettet innen jul.
Fyrieggløypa er lagt om og ny trasè er hogget ut. Den starter og slutter samme sted,
men er lagt litt høyere opp i terrenget slik at vi unngår de områdene som har krevd
mye snø og vært vanskelige å holde åpne. Vi håper det gjør det lettere å holde den
åpen i vinter
Sommerløypene ble gjennomgått og merket opp på nytt i sommer. Det gjenstår en
del arbeid flere steder hvor stiene går i vått terreng. Her jobber vi med en plan for
utbedring sommeren 2018. Det gjelder for eksempel stien opp til Toreskyrkja, deler
av Skipsfjell rundt mf.

Ny skibru ved Kilen

Kvitåvatn Langrenns- og aktivitetsarena
www.turvei.no

Kvitåvatn Langrenns- og Aktivitetsarena
I midten av september startet Skårberg Maskin opp med arbeidet. Maskinene startet opp i
Vatnedalen og jobber seg mot skistadion ved Kvitåvatn Fjellstue. Målet er å komme nærmest
mulig skistadion før vi avslutter arbeidet for i år. Nå gjøres ”grovarbeidet” på veien, slik at
det kun er å legge på grus til våren. Det nye lysanlegget settes opp når vi tar opp igjen
arbeidet neste år.

Veien tar form.

På vårparten starter vi opp så snart vær og føreforhold tillater det. Entreprenør starter da
opp med to lag. Det ene starter opp i vest ved Bygget og jobber seg østover, det andre
fortsetter der vi avslutter i høst. Vi regner da med å fullføre hele fase 1 i løpet av sommeren
2018.
Arbeidsgruppen i prosjektet ønsker å takke alle som har bidratt økonomisk for å få dette til.
Selv om vi fortsatt mangler kr.1.600.000.- for fullfinansiering av prosjektet valgte vi å sette i
gang i høst, og vi er overbevist om at vi skal klare å få inn de siste kronene i løpet av
vinteren.
Nye søknader er sendt til både Gjensidigefondet og Sparebankstiftelsen. I tillegg vil vi jobbe
videre med å finne nye bidragsytere. Vi oppfordrer alle til å tipse oss om aktuelle nye
givere/bidragsytere som kan hjelpe oss med å komme helt i mål med fase 1.
Økonomiske gaver/bidrag kan gis ved å Vippse til 87 207 eller benytte
kontonr. 2620 44 13354
Har du en bedrift som kunne tenke seg å gi et bidrag tilbyr vi sponsoravtaler for bedrifter.
Ta kontakt med britt@svartdal.com for nærmere informasjon.
Med ønske om en snørik og fin vinter!
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