Takk for flott dugnadsinnsats og friluftsarrangement
Enda en veldig vellykket dugnadsdag er gjennomført i Hugulia velforening! Ca. 60
fremmøtte må vi si oss riktig så fornøyde med. Og resultatene var mange: Veiene fikk
en skikkelig justering, det ble ryddet ved garasjen, ved «posthuset» ble det laget nytt
sauegjerde, og den nye løypetraséen opp til Elgsmyra ble både ryddet og merket.
Kakeutvalget til dugnadskaffen var kanskje enda litt større enn vanlig, og utrolig bra –
all ære til bakerne. Positivt var det også at Kjell Vidar Hansen fra Post.kom stilte opp
og orienterte om utviklingen i arbeidet med kommunedelsplanen og fremdriften til de
nye hyttetomtene som skal legges ut.
I god kombinasjon med dugnaden fikk vi oppleve nok en fint gjennomført friluftsdag.
Selv om Hans-Jacob, som egentlig skulle lede arrangementet, måtte holde sengen,
gikk det hele av stabelen på beste måte med flott innsats av i første rekke Hans
Petter Hernæs som tok den jobben «på sparket». En hyggelig tradisjon er det blitt
etter bare to år, og mange synes vi bør fortsette med dette. Spørsmålet er bare
hvilken tid på året som egner seg best til en slik dag?
Dugnad vår og høst?
Det har etter hvert blitt en tradisjon med dugnad både vår og høst. Er dette en form
som dere synes fungerer tilfredsstillende? Er det andre måter å organisere
dugnadsarbeidet på? Og hvordan trekker vi inn nye frivillige? Det som er helt sikkert,
er at vi gjennom dugnadene får utført mange oppgaver som er nyttige for
velforeningens medlemmer, og som det ellers ville kostet en god del penger å få
gjort. I tillegg er den sosiale avslutningen både ved vannet og om kvelden utvilsomt
en viktig miljøskaper.
Veiinnsats tas imot med takk
Noen av dem som ikke kunne reise til fjells denne helgen, har meldt seg og bedt om
å få arbeidsoppgaver som de kan utføre når de er oppover neste gang. Her er en
oppgave som både de og alle andre arbeidsvillige kan ta del i, nemlig rydding av
veikantene. Med vårt fuktige norske klima må vi sørge for vannet renner ut av veiene
raskest mulig. Derfor er det fint jo fler som tar med seg greinsaks eller annen redskap
og klipper små trær og busker som vokser i veikanten, eller drar grus som har rent ut
mot sidene av veien, inn på selve veibanen igjen. Slik enkel veijobbing er et fint
bidrag hvis du vil gjøre en liten ekstrainnsats for området vårt i høst.
Styret takker alle innsatsvillige Hugulia-boere, enten de bidrar med
dugnadarbeid, på friluftsarrangement eller på annen måte!
Vær oppdatert med det som skjer. Gå inn på www.huguliavel.no og marker «Nyhetsvarsel», da
får du mail når det legges ut noe nytt på hjemmesiden vår. Send gjerne mailadressen din til:
la-lie@online.no for velforeningens medlemsregister og nyhetsmeldinger.

