OPPSUMMERING AV FASE 1 OG PLANER FOR FASE 2 I
”ET SPREKERE OG MER TILGJENGELIG GAUSTAOMRÅDE”
FASE 1
Løypetaseen i fase 1 er nå i bruk og lys ble ferdig montert og slått på fredag den 18.01.2019
Følgende gjenstår i fase 1, og fullføres så snart det er mulig til våren/sommeren:
-

Stikkvei inn fra Brendstaul
Siste stykke i Vatnedalen
Det skal kjøres på bærelag og topplag på hele traseen
Grøfting og finpuss langs hele traseen, fjerne div stein, trestubber etc. som måtte
ligge igjen langs traseen
Brua nedenfor Gaustablikk skal heves ca. 30 cm

Fase 1 er fullfinansiert og med fastpris i bunn er det ingen uforutsette ekstakostnader.
FASE 2
Fase 2 inneholder turvei på sydsiden av Kvitåvatn slik at det blir en rundløype rundt hele
vannet. Den kobles sammen med fase 1 ved Kilen, og i krysset i Vatedalen hvor bla. den
orange tar av bort og over brua.
Snøanlegg ved runnløypa er også med i fase 2. Her er det planlagt en kombinasjon av å
kunne legge snø rett i traseen i tillegg til muligheter for snølagring.
Som beskrevet tidligere, er vi avhengie av minst like store bidrag fra alle aktører til fase 2.
Budjsettet er på kr. 11.160.000.- men vi får mindre tippemidler da vi kun har fått til 2
søknader om tippemidler.
Som beskrevet tidligere må fullfinansiering være på plass innen utgangen av januar 2019.
Kommer vi ikke i mål med det, er det fare for at fase 2 ikke blir gjennomført som planlagt
sommeren 2019.
Skulle det skje at vi ikke kan starte opp fase 2 vil alle innbetalinger betales tilbake.
Vi ser hvor viktig det er med plane og tørre traseer på snøfattige vintre som så langt i år, og
ber alle om å bli med på denne dugnaden. Nå har vi sjansen til få fullført fase 2 så vi kan sikre
et godt langrennstilbud i området i framtiden. I tillegg til fine turveier sommerstid
Hvis vi ikke klarer å fullfinansiere og gjennomføre fase 2 nå, er det fare for at fase 2 blir
utsatt på ubestemt tid.
Med vennlig hilsen,
For arbeidsgruppen i KLA
Britt Svartdal

