Til hyttefolk og innbyggere i Eidfjord
Frivillig innbetaling til skiløypekjøring i Sysendalen vintersesongen 2017/2018
Sysendalen Løypelag er etablert av og for hytteeiere og grunneiere i Sysendalen, innbyggerne i Eidfjord kommune og Sysendalen
Skisenter AS. Sysendalen Løypelag er ansvarlig for utvikling og drift av løyper og stier i Sysendalen.
Sysendalen Løypelag inviterer alle til å delta med frivillig innbetaling til oppkjøring av vinterløyper. Det koster rundt
sekshundretusen kroner å få kjørt et tilfredsstillende løypenett i Sysendalen med den kvalitet vi har hatt de siste årene. Vi har nå
fått på plass nye løyper fra Drølstølsbekken til Bjørkehaugen og fra Fet til Fetaleite, samt permanent bru over Skitsetegila. Vi har
også arbeidet med å forbedre eksisterende løyper. Det er gjort ytterligere utbedring på elvekryssing i Bjoreio Garen Fet. Flere
steder er det lagt ut nye dreneringsrør. Det er også gjort utbedringer i området i bunnen av det nye arealet for aking og skilek på
Maurset. Dette er eksempel på tiltak som er helt utenkelig uten økonomisk medvirkning av alle parter i og rundt Sysendalen. Det
foreligger planer for videre arbeid. Sist sesong nådde vi en andel på 61 % på innbetalinger fra hyttebefolkningen i Sysendalen.
Det er særdeles viktig for oss at denne oppslutningen vedvarer og øker også nå når vi har justert opp antallet hytteenheter fra
800 til 932 knyttet til stor byggeaktivitet i Sysendalen de siste årene. Vi får nye tall ved årsskiftet. Det har også skjedd mye når
det gjelder sommerløyper og merking i løpet av høsten. Turkartet er oppdatert med de nye merkede løypene og vi har kommet
langt i arbeidet med å få opp de nye retnings- og toppskiltene for hele vinterløypenettet og sommerløyper i deler av
fjellområdet.
Løypelagets økonomi
Løypelaget er nå i sin åttende driftssesong. Vedlikehold og faste installasjoner som broer, lys, merking etc. er uten unntak gitt
som ekstraordinær støtte fra Eidfjord kommune, Hardangerstiftinga og Det nasjonale merkeprosjektet. Takk til dere! I høst har
over 100 hyttefolk og grunneiere vært engasjert i arbeidet med å forbedre og merke sti og løypenettet i Sysendalen samt
lekeområdet på Maurset. Det er mer enn 600 dugnadstimer. Stor takk til hver enkelt av dere!
Sysendalen Skisenter AS (100% eiet av Eidfjord kommune) er sekretariat for Sysendalen Løypelag. Avtalen med Hardangervidda
Ski og Fjellsport AS om levering av løyper, er fornyet ut sesongen 2019. De legger ned et stort arbeid for at vi skal få løyper som
tilfredsstiller den kravspesifikasjonen som er knyttet til løypeavtalen.
Sysendalen Løypelag vil i samarbeid med Sysendalen Hyttevelforbund, Eidfjord Kommune og grunneierne i dalen, kontinuerlig
jobbe med utvikling av Sysendalen som et attraktivt ferie og fritidsområde for både tilreisende og innbyggere i Eidfjord. Dette vil
bidra til økt verdiskaping, vekst for kommunen og felles glede for alle.

Løypebidraget er fastsatt til kr. 700,- som frivillig innbetaling.
Vi håper flest mulig velger å delta.
Alle oppfordres til å følge med på www.skisporet.no for oppdatert løypeinformasjon. Last gjerne ned egen app.
Alle oppfordres også til å like og følge Sysendalen Hyttevelforbund sin åpne facebook gruppe:
https://www.facebook.com/Sysendalen.hyttevelforbund. Sysendalen Hyttevelforbund sitt styre oppfordrer alle til å bidra med
løypebidrag slik at vi sammen sikrer økonomi for løypekjøring de neste sesongene.
Du kan betale med Vipps: Vippsnummer 82372 Sysendalen Skisenter AS (siden Sysendalen Løypelag er en avdeling av
Sysendalen Skisenter AS)

På forhand takk!
Vennlig hilsen
Lilliann Høyvang Andreassen
Daglig leder Sysendalen Skisenter AS
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