Styrehjørnet
Sommeren går definitivt mot slutten. Noen gleder seg over sopp og blåbær, andre nyter de fine
turmulighetene vi har i Huguliaområdet. Det er litt trist at innlegg fra styret stadig må inneholde
formaninger og påminnelser om at det ikke er bare å ta seg til rette i området så mange bidrar til skal
være et godt sted og være.

Dugnad og friluftslivets dag 17. september
Vi håper du har satt av denne helgen til en fjelltur. Dugnad på formiddagen og aktiviteter på
ettermiddagen, og avslutning med grilling ved Gunnargarasjen. Dette arrangementet ble veldig
hyggelig i fjor – så dette blir forhåpentlig en god oppfølger. Hans-Jacob trenger litt hjelp til
arrangementet, så hvis du vil bidra – ta kontakt med han på telefon 915 11 234 eller på mail:
hja@hoyfjell.no Mer informasjon kommer!

Oppgradering av brygga i Hugulitjern
Som vel de fleste har lagt merke til har brygga blitt oppgradert i løpet av sommeren. Bryggas
flytepontonger var laget i isopor. Disse har etter alle årene i vann mistet flyteevnen og tiden for
utskifting var absolutt påkrevet. Dugnadsinnsats i juni måned bidro til at vi fikk oppgradert brygga, og
når det i tillegg ble lagt heller i og rundt Huken fikk området virkelig et nytt løft.
Når det har blitt tilrettelagt så bra i området er det skuffende at enkelte ikke er med på å holde orden i
området. Det må være mulig å forlate området i den stand man ønsker å finne det når en kommer til
plassen.

Fornuftig vannhøyde i Hugulitjernet
Friluftsutvalget har jobbet med å ha en fornuftig høyde på vannstanden i Hugulitjern. Det er noen som
har ødelagt den justeringen som er gjort i utløpet flere ganger – vær snill å la dette være!

Forbudt med firehjuling i terrenget
Det er nærmest utrolig at noen, til tross for et tydelig forbud, tar seg til rette og bruker firehjuling i
terrenget vårt. Dette er faktisk så alvorlig at vi må be folk som har opplysninger om hva som har
skjedd om å melde fra. OBS! Det er mulig dette skjedde helgen 12.-14. august og ikke 19.-21. som i
har gått ut med tidligere.

Utbedring av løype fra Hugulia til Hugulitjern
For å bedre fremkommeligheten til løypemaskinen er vi i gang med å rydde løypetraséen fra garasjen
for stubber og stein og utbedre den slik at vi kan kjøre løype tidligere. Dette vil også spare maskinen
for mulige skader, og dermed unødige utgifter.

Justering av løypetraseen opp mot Elgsmyra
En av oppgavene som skal utføres på dugnaden i høst er å rydde og merke en ny løypetrasé fra der
løypa krysser Brennebekken og opp til Elgsmyra. Dette vil gi oss en enklere og forhåpentlig mer
snøsikker trasé.
Håper vi sees lørdag 17. september!

