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Hei,
 
Det er bra at det er mange som er engasjert i å ivareta Stav.
Saken som skal behandles i formannskapet i morgen er på bakgrunn av en anmodning fra styret i Stavsplassen SA.
En eventuell henvendelse om kjøp må skje til styret i Stavsplassen SA ved Svein Reistad.
 
Vennlig hilsen
 
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør
Øyer kommune
Tlf: 47719712
 
 
 

Fra: Håvard Johanssen <Haavardjohans@hotmail.com> 
Sendt: lørdag 14. januar 2023 16:07
Til: Åsmund Sandvik <asmund.sandvik@oyer.kommune.no>
Emne: Vedr kjøp av stavsplassen og stav camping. STAVSPLASSEN SA
 
Vedrørende kjøp av Stavsplassen SA
I forbindelse med at Stavsplassen nå ligger ute for salg ønsker vi å melde vår interesse, for å kjøpe
Stavsplassen samt Stav camping. Har både tilknytning og relasjon og nært forhold til Stavsplassen når det
gjelder selve plassen og for campingen. 
Stedet betyr mye for oss personlig og ikke minst historisk og veldig viktig for lokalsamfunnet og alle de som
bruker Stav, at den ikke blir lagt ned og blir historie. Men at den blir drevet videre i god stavs ånd av noen som
vet hva stavsplassen betyr for brukerne. 
Stavsplassen må bevares å må opp og frem for å beholdes. 
Ut i fra dette ønsker vi å bli tatt med i betraktning når saken skal opp i formannskapet 17.01.23. 
Ønsker informasjon om pris og minste budet på anlegget. 
Fått svar av Eivind Buhaug på stavsplassen om at de ikke ønsker å selge til private. 
Noe jeg finner underlig da jeg ut i fra opplysningene som foreligger var å få oppkjøpere slik at stavsplassen kan
bestå. Ønsker en tilbakemelding på vår interesse på kjøp av stavsplassen på forhånd tak. 
 
Forretningsplan for Stavsplassen SA og Stav Camping. 
Bevare stavsplassen slik den er: 

Julemarked
Stavsmartn 2 ganger i året. 
Diverse hesteutstillinger / aktiviteter som har vært for hesteinteresserte opprettholdes. 
Pusse opp sanitær o.l /få i gang kiosk på campingen
Enkelte retter ‐ pølser ‐ burger og pizza
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Stekeboller, rundstykker og brød for salg
Dagens avis
Iskrembar ved salg av is, milkshake, belgiske vafler og brownie med is. 
Åpen pub hver helg i sesongen
Levende musikk en gang i mnd
bruke musikk anlegg og karaoke 
Diverse arrangementer
Grillkvelder/bålkos 
Sankt hans feiring
påskearrangement med grilling
Familie aktiviteter 
Oppgradere lekeplass 
Oppgradere og bygge om sanitær anlegget 
Oppgradere hytter og bygge flere hytter
Sosial fra stav til å bli attraktivt for barnefamilier, voksne og ungdom. 
Få lagd svømmebasseng. 

Dette er da forretningsplanen vi har, og vil gjøre stavsplassen mer populær og ha åpent i sesongen for
gjennomreisende. 
Vi har vært i kontakt med flere beboere på campingen som da vil at vi skal kjøpe opp dette og få Stav opp å gå
og få en mer samlet gjeng enn det det er på stav nå. Beboere har også sagt dem er med på dugnader for å
pusse opp på stav. 
Vi har også tenkt å ha dørkort på sanitær anlegget der beboere får ett kort og det kortet bruker de på dusj og alt
og får en fast regning hver mnd for bruk av dusj. Og hvis ukjente skal bruke sanitær feks hyttefolk så må de
betale stavsplassen en sum i mnd for leie pluss dusj utgifter. Vi vil oppgradere campingen så folk får mer lyst til
å være på campingen. og at det blir enklere for hesteentusiaster å ha ett sted å sove under arrangement mtp
flere hytter og bedre plasser til bobil/campingvogner. 
 
Vi kommer da også til å gå opp litt i pris på leie i året for å få plassen mer oppgradert. 
 
Håper på å få en positiv tilbakemelding fra dere. 
 
Med vennlig hilsen 
Håvard Johanssen.  
 


