Nyhetsbrev høst 2019
Kvitåvatn Langrenns- og Aktivitetsarena
Bygging av turveien fase 2, på sydsiden av Kvitåvatn er i full gang, og vi håper å
komme hele veien rundt før høstferien. Entreprenøren jobber på så lenge det er
mulig utover høsten.
Siste finpuss tas på forsommeren neste år.

Fase 1 nærmer seg slutten. Det gjenstår fortsatt litt ved Bygget og veien inn fra
Brendstaul, men dette skal også stå klart før vinteren.

Utbedringer i vinterløypene
Det er gjort en del arbeid i traseene
i sommer. Her kan nevnes traseen
opp til Langetjønn, det jobbes med
traseen fra Fyriegg expressen og
videre vestover, stikkveier inn fra
hyttefelt for å nevne noe.
Det er en klar strategi i GKT å
kontinuerlig utbedre traseene så det
kreves minimalt med snø før vi kan
sette i gang løypekjøringen på
høsten.

Stolpejakten
Nytt av året er Stolpejakten. Det er satt ut 50 stolper som
utgjør 5 forskjellige løyper hvorman finner stolper som da
registreres i appen eller på kart.
Stolpejakten startet opp 26. juni, og kart fås på alle
overnattings- og spisesteder i Gaustaområdet. Registrering på
gjøres på www.stolpejakten.no
Så langt i sommer har det vært 770 registrerte deltakere med
12000 registrerte stolpebesøk! Stolpene står ute til 13 oktober,
så her er det bare å ta bena fatt i høstferien!
Kart fås på hotellet, Kvitåvatn fjellstue og i «Pose og sekk»

Plastdugnad
En hytteeier har kommet med et strålende forslag som er gjengitt her i sin helhet:
«Jeg har en oppfordring jeg gjerne vil dere skal spre til hytteeiere, turister og næringslivet i
Gaustaområdet. Vi har går mye turer i området både vinter og sommer. I år har vi deltatt på
Stolpejakter. Artig aktivitet. Vi er imidlertid sjokkert og lei oss over å oppdage hvor mye søppel, plast,
emballasje, bygge materiell som flyter omkring i naturen. Nå er det høst og snart høstferie.
Folk skal benytte hytta og nyte naturen. Alle hytteeiere bør oppfordres til å ta en runde i sitt område/
radius 150 m fra egen hytte. Ryddedugnad. Hva hvis dere annonserte dette og fikk til en felles
ryddedugnad.
Hvis mange er med er det utrolig hva man får til på 2 timer. Tinn kommune bør kunne ta seg av søpla
som kan settes i sekker ved stasjon der folk vanligvis kvitter seg med søpla si. Plast må tas nå for blir
det liggende går det i oppløsning og blir bittesmå biter man ikke blir kvitt.
Håper dette er noe hytteforeningene også kan ta ansvar for. Vi deltar gjerne. Har alltid med pose og
tar det vi kan, men det er mengder vi snakker om. Naturen i Gausta området er unik. Vi må ta ansvar
for framtida»
Aud Finnekåsa

Vi oppfordrer dermed alle hytte/leilighetseiere til å ta et tak i løpet av høstferien!
Samme oppfordring sender vi over til entreprenører, utbyggere og bedrifter i Gausta.
Stenersen Transport stiller med 2 containere til plast, en settes ved «Bygget», og en
bortenfor «Den lykkelige sportsmann». Disse står de to ukene det er høstferie, og
tømmes ved behov. Annet avfall sorteres i de eksisterende containere.
Vi minner også om Appen som gir deg nyttig informasjon om aktiviteter og tilbud i
Gausta. Her finner du også alle merkede turløyper i området med turbeskrivelse,
vanskelighetsgrad, høydemeter etc.
Appen kan lastes ned i App store eller Goolge Play,
eller scan koden med mobilkameraet ditt

Vi ønsker alle en fin høst!

