Nå går det mot vinter….
Takk til alle dugnadsdeltakere!
På ny har vi gjennomført en vellykket dugnad. Over femti deltakere også denne
gangen, og hyggelig kaffeprat ved Huken ved Hugulitjern som en fin avslutning.
Styret har tro på at årets to dugnader bidrar til å styrke samholdet og bidra til det
positive miljøet som vi har i Hugulia.
Er informasjonen til medlemmene god nok?
Det er en utfordring å informere medlemmene våre godt nok. Vi har nå klart å samle
inn mailadressen til alle medlemmene (unntatt fire som ikke har mail). Dette gir styret
en mulighet til å komme raskt ut med informasjon. Alle adressatene i
medlemsregisteret får melding når det legges ut noe nytt på hjemmesidene våre. Alle
som er interessert i å få vite nytt fra velforeningens hjemmesider, kan melde seg på
og få disse meldingene. I tillegg til denne kanalen er det hele 850 medlemmer på
Hugulias Facebookside. Forhåpentlig dekker disse to kanalene behovet for
informasjon. Vi vil gjerne ha tilbakemelding hvis noen har andre behov og ideer.
Ny løypelegger klar til bruk
Som vel alle har fått med seg, står det nå en helt ny løypelegger og venter på snøen.
Forhåpentlig blir det en snørik vinter med gode muligheter for å legge gode løyper. I
fjor utbedret vi løypa fra Hugulia til Hugulitjern ved å fjerne steiner og planere løypa,
og vi forbedret løypa ved Slåtten Seter. I år har vi forbedret løypa innover
Seterrunden. Vi hadde håpet at vi skulle finne en løsning på å komme over Tverråa
tidlig og sent på sesongen, slik at vi kunne starte løypekjøringen så tidlig som mulig.
Foreløpig har vi ikke fått til en løsning på dette, så da får vi håpe på mye, tidlig og
stabil snø.
For å trygge økonomien til løypeleggeren håper vi at du har registrert spillekortet ditt i
på Grasrotandelen hos Norsk Tipping på løypeleggeren, og at du gir pantelappen
hos Nørstelien Landhandel til løypekjøringen. Pengene som kommer inn gjennom
disse tiltakene, er helt avgjørende for at løypeleggeren skal ha en fornuftig økonomi.
Amaliestua
«Varmehytta» i akebakken er på plass. Litt finsnekring må til i høstferien, så er den
ferdig. Navnet har kommet fram etter forslag fra styret, med en hyggelig historie som
knytter hytta til «hovedsponsoren», som nettopp har fått sitt første barnebarn. Hun
heter …. ja nettopp Amalie. Vi håper å få opp litt lys både innvendig og utenfor ved
hjelp av solcelle. I hytta er det ildsted, så håper vi på blir ekstra mye liv i akebakken
framover.
Veien Fagerlund – Hugulia
Det var stor glede da Vegvesenet begynte utbedringer av veien i sommer. Mye har
vært gjort, og det var bestemt at en skulle gi hele veien et nytt asfaltdekke. Det som
sies fra Vegvesenet nå er at pengesekken er tom, så det nye asfaltdekket kommer

først i 2018. Men vi får leve med de forbedringene som er gjort, og se fram til nytt
dekke neste år.
Øyer i Hugulitjern
Vi arbeider for at Hugulitjern ikke skal gro igjen, og blant annet fjerne vi øyer i tjernet.
Spesielt den som ligger like ut for Lie-huken ville det vært fin og få fjernet.
Fiskeforbud etter 1. oktober
Vi minner om at det er fiskeforbud i alle fiskevann i området fra 1. oktober til 31.
desember.
Nye tomter
Prosessen med å legge ut nye tomter tar fortsatt tid. Det er håp om et vedtak i
kommunestyret i høst, men nå har en jo jobbet med dette siden 2007, så her får vi
bare vente å se.
Hva ønsker vi med Hugulia velforening?
Styret ønsker tilbakemelding på det som skjer i hytteområdet. Forslag til endringer
eller forbedringer mottas med takk. Notér alt nå at velforeningens årsmøte er lørdag
24. februar 2018.
Styret ønsker alle en GOD HØST!

