Oppgraderingen av buene fortsetter

Den gamle vedovnen i bua på Håkkårabben hadde sett "sine beste dager" - og er nå erstattet med en flunkende ny
ovn. Bildet illustrerer i tillegg at Dalsbygda Jaktlag er nødt til å gjøre noe med utedoen. Hver vinter tettes doen med
hardpakket snø. Prosessen med å få tillatelse til å sette opp et uthus/do på stedet har startet. På bildet: Stig Ole
Henningsmo og Ola Breen. Foto: Vegar Lillebakken

Jobben med oppgraderingen av buene fortsetter. I vinter er det skiftet ovn, pipe og pipehatt
både i Håkkårabbua og Rundflobua. På Håkkårabben er det i tillegg helt nødvendig at det
settes opp et uthus kombinert med ny do-løsning. Prosessen har startet og jaktlagsstyret
håper at nøvendige tillatelser blir gitt. Neste vinter må også bua på Åslifjellet "oppjusteres",
men dette går mer på det innvendige - slik at det ikke er nødvendig å søke om tillatelse for å få
gjort denne jobben.
Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no

I fjor vinter ble det utført et omfattende dugnadsarbeid på Rundflobua og Dalbusjøbua.
Innsatsen var imponerende, og oppgraderingene helt nødvendige. På ettervinteren i år
ble den gamle ovnen i Rundflobua fjernet og erstattet med en flunkende ny. I tillegg ble
det skiftet pipe og pipehatt. Det samme ble gjort på Håkkårabben.

- På Håkkårabben er det i tillegg helt nødvendig at det gjøres noe med doen. Dagens doløsning er på ingen måte god, og hver vinter pakkes doen av hardpakket snø. Dalsbygda
Jaktlag har nå startet prosessen slik at vi kan få satt opp et uthus i nær tilknytning til
bua. I dette uthuset må den nye doen inn, understreker jaktlagsleder Vegar Lillebakken.
Han håper at alle tillatelser blir gitt, slik at det nye uthuset/doen kan kjøres inn
seksjonsvis med snøskuter vinteren 2015.

Ny betalingsordning
Buene (Håkkårabben, Rundfloen, Dalbusjøen og Åslifjellet) er godt utstyrt og står åpne
året rundt. Dette betyr mye for alle som ferdes i fjellet - ikke minst sikkerhetsmessig.
Men det koster å holde buene i stand, og jaktlagsstyret har bestemt at prisen per
overnatting heves til 100 kroner (tidligere 50 kroner), men med gratis overnatting for 16
år og yngre. Ordningen med giroer i buene er fjernet, og erstattet med et info-skriv som
hver bruker tar med hjem for betaling i nettbanken. Oppslag om dette er satt opp i hver
bu. I tillegg står kassa med info-skrivene lett synlig. NB: Per dato (23. april 2014) er
info-skrivet ennå ikke lagt ut i Rundflobua, men dette blir gjort ved første anledning.
- Det er avgjørende at brukerne betaler for oppholdet. Jaktlaget har fått mange positive
tilbakemeldinger etter arbeidet som ble gjort i fjor vinter. Når vi hever standarden, blir
det også hyggeligere for folk å betale, mener jaktlagsleder Vegar Lillebakken, som
understreker at Dalsbygda Jaktlag ikke tjener på ordningen.
- De årlige utgiftene til buene har alltid vært større enn det som kommer inn i form av
overnatting. Det blir situasjonen også i tida framover, mener lederen i Dalsbygda Jaktlag
SA.

NB: Ei side til……………

Den nye ovnen, pipa og pipehatten er på plass i bua på Håkkårabben. Blide karer er fra venstre Stig Ole Henningsmo,
Kristen Gjelten og Ola Breen. Foto: Vegar Lillebakken
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