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Kjære naboer og grunneiere i heiområdene Bakkebu, Store og Lille Bjørnevatn! 

I mange år har vi gleda oss over maskinpreparerte skiløyper i Ugledalen, fra Fiti og ved Bakkebu. 

Løypekjørerne har vært ute, høyt til fjells i vind og vær, hverdag og helg, med innsatsvilje godt 

over det vanlige. Som kjent har Torleiv Løyland vært den fremste av disse. Da helsa streika en 

periode, sto maskinen mye i ro og løypelaget fikk vanskeligheter både med å finne nok 

bemanning og å få inn løypeavgift. Styret har enda til kjørt løyper selv, mye med scooter. Når 

inntektene avtok, må nok løypekvaliteten ta noe av skylda.  

For kommende vinter kan vi glede oss over at Torleiv er tilbake i god form og påtar seg 

løypeansvaret igjen, tross sine fyllte 80 år! MEN, løypestellet ved Store Bjørnevatn er kommet til 

en skillevei. Vi innser at måten vi har drevet på blir for krevende å videreføre. Og løypemaskinen 

vår er ikke egna i høyfjellet. Samtidig er utviklingen økte forventninger til maskinspor. Valle 

kommune har gitt viktige årlige bidrag til løypedriften, og kommunens ordfører tilbyr nå å spleise 

for å sikre framtida for løypene våre. Dette er en sjanse styret for løypelaget må gripe.  

Vi jobber for å få til en driftskontrakt for flere år, med sterkere maskin og en sårt tiltrengt garasje 

til denne på heia. Litt dugnad med løyperydding kan det bli, men vi tror ikke på framtidig 

løypekjøring basert på dugnad. Kostnadene kan øke litt, men med god oppslutning kan dette 

håndteres og vi skal søke de muligheter som finnes for tilskudd til garasje for maskinen, 

kommunen allerede lovet å bidra godt. Vi kommer ikke utenom at alle vi eiere på heia må bidra 

skal vi komme i mål. Vi har et felles ansvar og håpet er at få vil unndra seg dette, enten man går 

mye eller lite på ski. Våre vurderinger og undersøkelser tilsier at godt løypestell i området vil bety 

30-50.000 kroner i verdi pr. hytte. Med over 300 hytter pluss ledige tomter, gir enkel regning at vi 

uansett har formidable verdier å ta vare på – og utvikle.    

Med 25-30 km gode løyper, kan det vakre og mest uberørte Bjørnevassområdet i framtida bli mer 

attraktivt. Men mange flere blir vi ikke pga. hensynet til villreinen, mens hytteområder flest 

urbaniseres mer og mer. Solceller til LEDlys og TV, gass til kjøl og varme, kan gi moderne 

komfort med minimal klimabelastning i vårt enkle hytteliv i pakt med - og i naturen!  

Vi oppfordrer nå til solidarisk deltakelse innen februar 2019:  

- Årsavgift løyper 2019:   kr. 700 pr. hytte (konto/VIPPS, se øverst).  
- Innskudd til garasje, hytteeiere:  kr. 500 pr. hytte  
- Innskudd til garasje, grunneiere:  5% av ett års inntekt fra festeavgift 
- Innskudd til garasje, eiere av ledige tomter: kr. 1000 /tomt 

Innskudd til garasje bes satt på sperra byggekonto 2890 13 72545. Beløpet returneres den kto.  

det kommer fra, dersom byggestart ikke er skjedd innen år 2020. Løpende informasjon om 

utviklingen blir å finne på Bjørnevatn.no.  

 

Styret i Bjørnevatn løypelag vil med dette ønske dere alle en riktig god vinter! 

 

 

Karl Sigurd Fredriksen, leder     Kontaktinfo: se baksiden 
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Navn E-post Telefon Adresse 

Karl Sigurd Fredriksen 
leder 

karlfredrix@gmail.com 
 

90196663 Tromøy Kirkevei 203 
4818 Færvik 

Tor D. Lunden 
nestleder 

tdlunden@gmail.com 
 

91176213 4747 Valle 

Ånund H. Flateland 
kasserer 

Papirpost 48206562 Rygnestadvegen 4 
4747 Valle 

Steinar Åsan 
styremedlem  

steinaraasan@gmail.com 
 

91861688 Høylandsvegen 81 
4708 Vennesla 

Hege T. Rygnestad 
styremedlem 

hege@rygnestad.net 97134958 Setesdalsvegen 4057 
4754 Bykle 

Erling Sagneskar 
Styremedlem 

Es@valle-sparebank.no 90551048 Valle IL 

Torleiv Løyland  
Løypekjører 

Torleiv.loyland@hotmail.no 97708524 Leitesvingen 3, 4747 
Valle 

 


