Informasjon fra Nordseter Utvikling BA

Des-16

Vinteren ankom tidlig denne sesongen. 1 november startet vi løypekjøring på Reinavegen,
og det har så langt vært flotte løypeforhold. I november og desember vil NUV BA ha
spesielt fokus på preparering av skiløyper i helgene og selvfølgelig jul og nyttår.
Nils Holtlien Bakke fra Lillehammer er løypekoordinator i Nordseter Utvikling BA.
Ringsakerfjellet Drift AS er de som fysisk kjører løypene etter bestilling fra Nordseter
Utvikling BA. Hvilke skiløyper som er kjørt kan dere se på skisporet.no. Skiinfo
facebook.com/skiinfo.nordseter.lillehammer/ gir en oppdatering av løypeforholdene.
-Styret i Nordseter Utvikling BA inviterte tidligere i år hytte- og leilighetsforeninger samt
grunneiere å tegne andeler i NUV BA. NUV BA ønsker først og fremst en styrking av det
finansielle grunnlaget og forutsigbarhet for løypepreparering og fremtidige prosjekt.
For den enkelte hytte- og leilighetsforening /grunneier vil en andel i NUV BA gi møte og
stemmerett, og kan på den måten være med og påvirke de beslutninger som vedtas på
Årsmøtet.
NUV BA oppfordrer foreninger og grunneiere som ønsker å kjøpe en andel å innbetale
kr.10.000 til konto nr.2095.06.25687 innen 15.desember 2016. Merk innbetaling ” Andel
xxxxxx hytteeierforening”.
- Grunnet lite nedbør første del av vintersesongen 2015-2016 ble det avdekket et behov
for å utbedre deler av løypenettet, med den hensikt å bedre fremkommeligheten til
løypemaskinen tidlig i sesongen.. Utbedringen består bl.a. av å fjerne steiner i veikant som
kan skade sporfreseren, og kviste/ fjerne trær i løypetraseen.
Følgende tre partier er nå utbedret:
1. Skogsløypa fra kafeen til Skihyttevegen
2. P-plass(Nordseter) og opp mot Nevelosen (3-400 meter)
3. Nevelosvegen .
- Vervet som daglig leder i Nordseter Utvikling blir ledig etter årets skisesong.
Hvis du har interesse for drift av skiløyper på Lillehammer, og dessuten ønsker å bidra så
ta kontakt med styreleder Hans Petter Martinsen (90856214) eller daglig leder Petter
Nordbye (90094422), eventuelt nordseterutvikling@gmail.com.
Nordseter Utvikling BA vil takke alle som har bidratt økonomisk til vedlikehold av skiløyper
på Lillehammerfjellet. En oversikt over hvem som har bidratt vil bli sendt ut på nyåret.

Ønsker dere alle fine skiturer og en riktig god førjulstid

