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LJOSLAND VEST VELFORENING 

Org.nr. 912 655 830 

 

 

LJOSLAND 1041 

 

Til 

Velforeningens medlemmer      Arendal, 4.juli 2022 

 

Ljosland Vest Velforening kjøper ny løypemaskin 

 

Styret har enstemmig vedtatt å inngå kjøpekontrakt med ANTRA AS om levering av Pisten 

Bully 400 F med 2 sporsettere og fres med levering november 2022. 

Maskinen har samme løypemål som dagens. 

Avtalen er i tråd med årsmøtets vedtak om at  

• det i forkant skal være undertegnet driftsavtale mellom Ljosland Skisenter AS og 

Ljosland Vest Velforening om drift, vedlikehold og service  av løypemaskinen. 

• Ljosland Vest Velforening bidrar med kr 1.000.000,-  og i tillegg et lån på tilsvarende 

beløp. 

Økonomi: 

Pris tilbud: Pisten Bully 400 F     347.000,- Euro, ex mva 

Forhandlet til : 340.000,- Euro = ca kr 3.500.000,- ex mva  (dagens kurs) 

Inkluderer ekstrautstyr, service-avtaler  og rabatt med total verdi ca kr 125.000,- 

Bidrag: 

• Åseral Kommune 10% av kjøpesum  

(muntlig tilsagn, søknad sendes september)    Ca kr    350.000 

• Grunneiere/utbyggere:      kr 500.000,- 

(Kjell Ljosland, Oddmund Ljosland, Ole Tommy Egenes 

og  TT Anlegg) 

• Sørmegleren        kr   45.000,- 

• Eikås Hytter og Hus       kr   20.000,- 

• Eiken Hytter        kr  10.000,- 

• COOP Åseral        kr   35.000,- 
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• Bidrag  ca 100 hytteeiere      kr 260.000,- 

• Totalt         Kr        1.220.000,- 

 

Pisten Bully 400 F     Kr  3.500.000,- 

- Bidrag      Kr  1.220..000,- 

- LVV      Kr  2.000.000,- 

- Manglende  finansiering   Kr     280.000,- 

 

Manglende finansiering skyldes i hovedsak manglende bidrag fra hytteeiere og eksterne 

bidragsytere i forhold til oppsatt budsjett . Styret har budsjettert med at ca 50% av 

hytteeiere bidrar med kr 2.000 hver til finansieringen av løypemaskin. Ca 100 av 440 

hytteeierne har bidratt. Vi håper derfor at ytterligere 100 kan bidra med ovennevnte 

engangsbeløp til bankkonto 3000 55 59258 , merket med navn og hytteadresse innen 

kommende årsmøte i oktober 2022.    

Dersom LVV ikke får dekket inn manglende finansiering forslår styret på kommende årsmøte  

å bruke egne midler. Dette kan forsvares ved å bruke midler fra brøytebudsjettet da utgifter 

til brøyting ble kr 409.000 ,- lavere enn budsjettert pga lite snø siste sesong. Kjøpsavtale 

med ANTRA AS har forbehold om at årsmøtet godkjenner styrets forslag dersom ikke 

manglende finansiering dekkes inn av frivillige bidrag. 

 

For styret 

Jan-Wiggo Mjøllner 

sekretær 

 


