FORMANNEN HAR ORDET:

GOD PÅSKE - BRUK F J E L L V E T T !
Vi står på ny foran en forhåpentlig god, hyggelig og solfylt fjellpåske i Hugulia. Med forårets
nesten sammenhengende snøvær hele påsken må vi vel i år kunne regne med mange fine dager?
Men en vellykket fjellferie betinger at en tar hensyn til fjellets luner. Det store snøfallet i
begynnelsen av mars kan gi skråninger med skredfare, derfor er der viktig at alle bruker
fjellvett. Med så tidlig påske bør kjøreforholdene bli gode, og det frister sikkert noen til å ta
bilen opp til de øvre parkeringsplassene. Parkeringsplassen på 8-feltet er erfaringsmessig
overfylt, og det er feltets hytteeiere som har krav på plass der - så vær snill og benytt andre
plasser hvis du ønsker å lette starten på dagens skitur. HUSK: Det er F O R B U D T å bruke
veiene til aking eller skigåing!

Påskeskirenn ved parkeringsplassen på 6-feltet påskeaften kl. 13.00
V i bevarer tradisjonen og arrangerer skirenn på påskeaften. Alle over 14 år går nå i voksen
klasse. Ellers er det tre klasser fra nyfødte og oppover. Det er viktig at fristen for påmelding
overholdes (skjærtorsdag kl. 18.00), og at en slipper etteranmeldelser på renndagen. Det er ny
rennkomité i år med Sidsel Paulsen - tlf. pr. 22 29 09 44, Eilif Hesjedal, Svein Olsen og Egil
Nyhus (Gjøvik Røde kors) som medlemmer. Det er hyggelig hvis D U melder deg som
medhjelper til arrangementet på forhånd, eller i det minst sier JA - DET GJØR JEG GJERNE,
når du blir spurt om å hjelpe til litt på renndagen.

Skjærtorsdag lager Anja og Erik middagen din - vel møtt på Fjellstua!
Skjærtorsdag er dagen da alle middagslagere i hyttene kan ta fri. Vi satser på en
Velforeningsmiddag på Hugulia Fjellstue kl. 18.00. Menyen er reinsdyrstek og dessert for
kr 200,- til de voksne, og pizza (så mye du orker), brus og is for kr 100,- til barna. V i ønsker
oss et medlemstreff med ett enkelt hovedmål - at alle hygger seg. Påmelding senest mandag
29. mars til Fjellstua tlf. 61 11 85 14, faks 61 11 85 01, eller stikk innom. Men dette
forhindrer ikke at du kan bruke Fjellstua også andre dager

Hvorfor i svarte f..... er det ikke nykjørt løype nå når jeg skal gå turen min?
Denne overskriften illustrerer hva enkelte tydeligvis tenker når de har spent på seg skiene. Ved
flere anledninger har jeg fått denne eller lignende uttalelser fra noen av medlemmene våre som
ikke har kommet til nykjørte løyper. Igjen må vi få lov til å presisere: Det kan aldri forventes
at det til enhver tid er nykjørte løyper i løypenettet vårt. På dager med snø og vind er det
umulig å se at det er kjørt løyper bare minutter etter at løypemaskinen har passert. Det som er
målet, er at løypenettet skal være best mulig ut fra de mulighetene som finnes med hensyn til
økonomiske ressurser og hva værgudene tillater. Det er viktig at vi gleder oss når løypene
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ligger nykjørte, og tar det som en annen type skiopplevelse de gangene vi må kjempe litt med
værgudene og tråkke løype selv.
Gjennom vinteren er det gjort mye på dette området. V i har aldri hatt så gode løyper så ofte
som i vinter, og ambisjonene nå rundt påsketider er høye, men en er avhengig av at været ikke
blir for håpløst. I alle år har løypekjøringen foregått ved hjelp av dugnad fra Fjellstua og
Velforeningen og i godt samarbeid med Gjøvik Røde Kors. I de siste årene har også Slåtten
hytte- og velforening kommet med i samarbeidet. Som alle vel vet, gikk disse partene sammen
og kjøpte en løypeleggemaskin i fjor. Det viste seg at denne ikke egnet seg til prepping av
alpinbakken på Hugulia Fjellstue, og Fjellstua har derfor gått til innkjøp av en større og bedre
maskin. Med den nye maskinen som grunnlag, noe støtte fra Næringsselskapet i kommunen og
bidrag fra velforeninger og hytteeiere i området ser det ut til at en kan få til en mye mer stabil
løypekjøring ved at eierne på Fjellstua påtar seg denne jobben gjennom et eget driftselskap. De
vil da kunne lønne den som bruker fra 4 til 7 timer på en runde for å kjøre løyper i området. V i
har ikke inngått noen endelig avtale om en slik ordning ennå, men arbeider som om saken skal
gå i orden. Målet er at vi skal selge løypeleggeren som ble kjøpt inn i fjor å gå inn på tilbudet
som Fjellstua vil gi fremover. Erfaringene så langt har vært veldig positive, selv om altså ikke
alle til enhver tid har kommet til nykjørt løype. Det er lagt ned mye dugnadsarbeid i
løyperydding i høst/vinter. Seterrunden som starter fra Fjellstua, kan anbefales på dager med
dårlig vær, og turen ned mot Slåtten Seter og opp mot skaret i bunnen av Olavskampen og
videre gjennom Midtstrangen kan anbefales som et alternativ på pene dager. Så: GOD TUR I
FINE LØYPER. Og til slutt: Du med hund. Det er du som har ansvar for at hunden din er
under kontroll når du er ute på tur - og ta med pose, så vi slipper hundemøkk som skismøring.

Postbokser på Hugulia - du som ikke har betalt - returner nøklene!
I forbindelse med forrige Hugustubben sendte vi ut innbetalingsblanketter på kr 100,- til de
som er registret som innehavere av postbokser på Hugulia. Mange har betalt, noen har
returnert nøklene sine, men fortsatt er det noen vi ikke har hørt ifra. Vær snill og kontakt
formannen hvis du er av de som ikke har gjort opp for deg, og for å få avklart hva du ønsker
med din postboks. Pengene går inn i velforeningens kasse for administrasjon av jobben, derfor
vær snill - la det bli minst mulig ekstra-arbeid.

Alpintilbudet på Fjellstua
I romjulen ble alpinanlegget på Hugulia åpnet og mange er overrasket over hvor fint dette
tilbud har blitt for småalpinister og de som ikke vil ha det så bratt. Et fint alternativ for mange,
og for deg som er ledsager for noen småalpinister - f.eks. kaffe og vafler på Fjellstua kan
anbefales.

Flytt bilen din på parkeringsplassen ved snøfall
Hvis det skulle komme snø i påsken ber vaktmesteren om at du, der det er mulig, flytter på
bilen din slik at det blir mulig å måke parkeringsplassen best mulig. Det er selvfølgelig da viktig
at det blir litt system i forflyttingene, med det finner dere vel ut av.

Byggemelding til grunneier
Selv om en ved påbygging inntil 30 kvadratmeter bruker forenklet byggemelding presiserer
grunneier at også de er nabo som skal ha nabovarsel. Det er foretatt en del påbygg uten at
denne rutinen er fulgt.

Fremdrift på utbyggingen
Entreprenøren sier nå at arbeidet med ny vei ved 8-feltet blir satt igang etter påske. I
anleggsperioden vil det bli laget flomoverløp ved demningen på Hugulitjera. I de dagene dette
arbeidet pågår vil veien være stengt. Arbeidet vil bli utført i løpet av noen få dager midt i uka,
og ulempene vil forhåpentlig ikke berøre mange.

Halvannen til to meter snø - holder hyttetaket?
De store nedbørsmengdene den siste tiden gjør at utsatte hyttetak nå bør sjekkes. Sjekking og
eventuell making av hyttetak er av de ekstra-oppgavene vaktmesteren påtar seg mot en avtalt
godtgjøring i sin fritid. Er du usikker og ikke skal til fjells i nær fremtid, snakk med Odd
Harald.

Røde Kors på Spjelken i påsken - Torpa sykebil
Forhåpentlig får du ikke behov for legehjelp/sykebil hverken i påsken eller ellers når du er i
Hugulia, men det er jo betryggende å vite at: Røde Kors har bemannet Spjelken hele døgnet i
påsken, de har også lege tilgjengelig. Spjelken er ofte bemannet også i helgene. Telefon
61 11 85 35. En av våre medlemmer fikk behov for sykebil i nyttårshelgen. Han opplevet det
problemet at sykebilen ikke hadde nøkkel til bommen, og det ble en utfordring på natten og fa
åpnet bommen. V i har nå vært i kontakt med Torpa Sykebil tlf. 61 11 95 35 og de har nå
nøkkel så de kommer igjennom bommen, de har en ordning med andre ambulanser i området
som gjør at alle sykebiler i området nå vil ha tilgang på bomnøkkelen vår.

T O R P E S T U G U A HÅNDARBEID
Rosemaling, maling på porselen og terrakotta.
Tovede bilder.
Filleryer.
Lappeteknikk.
Dukker, nisser og hekser.
Blomsterdekorasjoner.
Strikking og hekling. Mange ander små og store ting.
Vi tar imot bestillinger og lager varen slik du vil ha den.
Vi syr også gardiner på bestilling.

Åpningstider: Fredag 16-20
Lørdag 11-15
Elier ved å kontakte en av oss:
Inger Berget 61118118
Ingrid Gjerdalen 61119740
Kari Engevold 61118586
Nora Berget 61118223
Gunn Stensvold 61119782
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Montering biotoalett - Elektrisk anlegg - Glass
Vei - Parkeringsplass - Parabolanlegg
Eller helt andre ting?
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Vi har som regel anneks/stabbur
i håndlafipå "lager"!
TA KONTAKT MED OSS FOR ET
UFORBINDTLIG
TILBUD PÅ ET TOTALPROSJEKTELLER
EN
FILLEJOBB FOR DEN SAKS SKYLD!
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n vinterhilsen fra Hugulia Fjellstue
Nok en periode er gått siden siste Hugustubben og vi her på Hugulia går inn i vår
andre sesong som fjellstuedrivere. Og, jada - VI TRIVES ! Og det er nok takket være
mange gode besøk, god oppslutning og mange gode tilbakemeldinger. Det gleder oss stadig å
få høre positive ting om «nye» Hugulia -(vi blir nesten litt forlegne.)
Det vi setter så stor pris på er at dere tydeligvis tar oss som vi er - uerfarne i bransjen - til tider
utmattet og med vafler langt opp i halsen - det er til og med noen som tilbyr seg å ta
oppvasken for oss - slå den sier vi! Joda - vi trives !

E

n dusj for en lilla femmer.
eller to...
Kjære hyttefolk. Noen av dere bruker Hugulia blant annet til å få seg en dusj. Vi tror
det er viktig for dere at denne muligheten finnes - men vi må nok dessverre ta oss
betalt for dette.
Vi har hele døgnet en 800 liters varmtvannstank som holdes varm - og som dere vet er
varmtvann dyrt. Da de gamle femmerne ble ugyldigefikkvi et problem - skulle vi bytte ut eller
bygge om automatene og skaffe polerter - noe som ville bli uforholdmessig dyrt - eller skulle vi
prøve en annen løsning. Vi (Erik) fant da ut at de gamle femmerne kunne brukes som polerter
- men for å være sikre på å få dem igjen sprayet vi dem i en nokså gyselig lillafarge. For å
kunne opprettholde dusjtilbudet og kanskje få råd til en sårt trengt oppussing av dusjen tar vi
altså kr 10,- for hver lilla femmer som gir dusj i 2 minutter. Med det relativt lille antall som
dusjer her er det det vi må ha for å kunne opprettholde tilbudet. (Men dere må gjeme få lov til
å le av femmerne våre fordét
!)
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leverer på bestilling
s p e s i a l i t e t e r er

• furukjøkken
Lages etter mål spesielt for ditt kjøkken

• skapdører
Forny ditt gamle kjøkken med furudører

• klesskap I furu
• framskap og andre
furu møbler
yorptt 7*e og Wjøbler, 2884 ^ u s t - ^ o r p n
T l f . verksted: 6f ff 80 07

T l f . privat: 6f ff 97 20
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S

kiheisen
Går så det suser
det var virkelig moro å se så mange små og (store) barn i skiheisen
i vinterferien. Vi hadde også et slalåmrenn i vinterferien der de små meldte på sine
foreldre - det var lov å stille med altfraakebrett til langrennski. Etter en forholdsvis jevn
konkurranse - meget god sportsånd - et par utforkjøringer og nedrivning av porter, var det med
reneste Lasse Kjus stil at det bare var hundredeler som skilte gull, sølv og bronse diplomene.
To deltakere stilte med akebrett - første omgang med porter i slalåm og andre omgang utfor
«fri stil». Gikk D U glipp av moroa - vi prøver igjen neste år - og i påsken så alle barn kom
ned på fjellstua og meld på mor og far.

L

angrennsløp - barn - på «hestejordet».
Vi hadde også en skikkelig spennende langrennskonkurranse med yngste deltaker på 2
Vi år og eldste på 13. Det var to grupper 2-6 og 7-14 år. Det var ca 20 deltakere og
innstatsen var upåklagelig til tross for skikkelig blåse vær. En ekstra honnør til lille Henriette
som kom for sent til konkurransen men som allikevel som en liten Fritjof Nansen gikk hun hele
runden alene i et forrykende vær og fikk den ærlig fortjente premien. Flott innstas av alle
sammen!

H

va skjer så i påsken.
Som i fjor skal vi ha full fart i hele påsken med både skiaktiviteter, afterski med
vafler, kaffe, kakao, brus og annen drikke, skirenn, påskefest og ungdomskveld med
pizza og disco. V i lager en (tror vi i hvertfall at det er da ...) quarterpipe for de ivrige snow
board kjørerne som det har blitt mange av. For de som er engstelige for å ta heisen så kan vi
forsikre om at det alltid er en voksen i heisen som kan hjelpe de som føler seg usikre i førsten.
Vi har bestilt sol og fint vær så det er bare å glede seg.
Påskeaften: Det blir i år satt en aldersgrense på 21 år - men barn i følge med voksne har
adgang. Vi vet at mange har bam / unge som selvfølgelig vil være med.. Husk bordbestilling det blir mange her! Nærmere program for påsken blir hengt opp på pufnpehus og andre
passende steder samt lagt ut på fjellstua.

L

øypene.
Som mange har erfart har det skjedd noe med løypene i vinter - de er kjempefine.
Doble spor kjørt med skikkelig løypelegger. Mange, mange kjemepegode
tilbakemeldinger! Vi har investert i en ny prepareringsmaskin og vil bruke 99 - sesongen som
en prøveperiode for løypekjøringen. Mye avhenger av økonomi men vi tror det vil gagne hele
området å ha gode løyper.
Når det er skikklig snø og føykevær kan vi ikke alltid holde løypenettet åpnet. Sporene vil være
føyket igjen fortere enn vi får kjørt og vi har tilmålte timer som vi kan kjøre. V i gjør vårt beste
innenfor de rammene vi har og håper på forståelse for dette.

H

ugulia hytteservice.
Sitter du i Oslo og er bekymret for hyttetaket, skulle du ha beiset hytta i sommer men
skal på ferie til Maldivene, skulle du har kjørt opp materialer eller reparert noe, skal
på hytta med påskeproviant og ingen bilvei frem? - ring Hugulia Hytteservice og kanskje vi
kan hjelpe deg. Allerede i vinter er det mange som har benyttet denne tjenesten.

Følg med på hjemmesidene våre : www.hugulia.no

ennlig^feeT ^"""^
Anja og Erik
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VI ØNSKER VELKOMMEN T I L EN
HYGGELIG HANDEL
Vi fører dagligvarer. Skulle du trenge bensin eller gass fører
vi også dette i forretningens åpningstid.

Åpningstider:

fredag

26.mars

kl.08.30-20.00

lørdag

27.mars

"08.30-15.00

mandag 29.mars

"08.30-18.00

tirsdag 3 0 . mars
onsdag

31.mars

"08.30-18.00
"

p å s k e a f t e n , 3.april

08.30-20.00
08.30-15.00

Vi bringer varer etter avtale

Ulsaker & Nilsen A/S
Alf Nilsen og Asta Ulsaker
2880 NORD-TORPA
Telefon 61 11 85 40 - Telefaks 61 11 85 10

BYGGEPLANER?
Skal du bygge på hytta, eller har du byggeplaner på hjemstedet,
da har du selvfølgelig behov for materialer.
Vi har alle slag, alle dimensjoner, høvlet og uhøvlet, også
dypimpregnerte.
Kontakt oss for pristilbud. Du finner neppe noe gunstigere.
Er det snakk om levering av noe omfang leverer vi fraktfritt i
sentrale deler av Østlandet.

Torpa

Sag

2880 Nord-Torpa Tlf. 61119714
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Aking eller skigåing på veiene F O R B U D T !

STYRET
Hytte
614

Tlf.arb.
22 96 22 69

Tlf. privat
67 51 83 99
mobil 90 88 47 09

Formann

Lars Lie
Haukeveien 2B, 1340 Bekkestua

Nestformann

Ole-Jacob Nielsen
Dovresvingen 21B 1184 Oslo

617

Driftsansvar

Jon Schrøder
Nordiifaret 22, 1473 Skårer

OK

23 14 71 54

67 90 85 52
mobil 92 20 68 89

Kasserer

Dag-Amund Lie
Vestliveien 1C, 1415 Oppegård

401

66 81 89 05

66 99 11 74

Sekretær

Trond Melvold
Bergljots vei 11C, 0575 Oslo

801

Redaktør

Leif Stavik
602
Prost Stabeis vei 380, 2019 Skedsmokorset

1. vararep.

Arild Valle
Linjeveien 74B, 1087 Oslo

802

2. vararep.

Trygve Ollendorff
Finstadåsen 9, 1475 Finstadjordet

604

22 29 09 44
mobil 90 05 43 00

22 67 86 25

23 04 84 94

63 87 42 97

22 21 16 02
mobil 94 33 12 44
67 90 40 30

67 90 50 42
mobil 94 20 06 16

Vaktmester med ekstraservice
Vår vaktmester Odd Harald Bergli er innstilt på å påta seg ekstraoppdrag. Han kan utføre
snømåking, maling/beising, oppkjøring av ved og andre oppdrag som du ønsker utført. Hvis du
har et oppdrag, så ring og spør om Odd Harald kan påta seg det. Du treffer ham på telefon
61 11 18 14 - mobil 941 4 9 2 2 0 eller 950 50861

Prisliste
Oppkjøring med snøscotter/opptråkking med truger av vei til hytta +
påsetting av/opptenning i ovner:
Making av hyttetak, størrelse inntil 60 m :
Making av hyttetak, størrelse over 60 m :
Varekjøring (i første rekke i forbindelse med vinterferie og påske,
men også ellers dersom det er mulig å gjennomføre):
Ved ekstra mye snø må Odd Harald beregne seg et visst pristillegg.
2

2

kr 50,00
kr 400,00
kr 500,00
kr 200,00

Oppgjør foretas direkte med Odd Harald. Ny adresse: Elgfaret 1, 2880 Dokka

U n n g å u n ø d v e n d i g kjøring p å v e i e n e i h y t t e o m r å d e n e !

Hyttetomter

_
c

herlige Hugufia
til salgs

Hugulia ligger i Sjmnfjell-området
med Spåtindpå 1414 m.o.h.sotn
kjent landmerke og innfallsport til
Jotunheimen.

Utbygging av nye veierplanlegges
utført sommeren/høsten 1999.
Avstand fra Oslo ca 18 mil - 6 mil til
lillehammer/Hafjell.

DnP, Oslo og Akershus, selger hyttetomterpå ca 1-1,5 mål i el velregu- Hugulia Fjellstue A/S byr på
lert og etablert hyttefelt i Nord-Torpa.dusj/badstue, kiosk, et hyggelig spisested, peisestue og aktivitetstilbud.
Tomtene er sørvendte med god utsikt,
i fint turterreng sommer som vinlen Henvendelse til
Postbanken Eiendomsmegling
merkede løyper og stier kort vei til
fjellet, helårsvei til Jjarkeringsplasset: Postboks 115, 1340 Bekkestua

Tlf 67 51 80 00, faks 67 51 80 01

Vedlikehold av fellesanlegg og vaktmestertjenester drives av Velforeningen for hytteområdet.

HUGULIA VELFORENINGS
SKIFESTIVAL 1999
Vi inviterer til skifestival påskeaften - 13.00
Start fra parkeringsplassen nedenfor hyttefelt 6.
Arrangementet er åpent for alle velforeningens
medlemmer .og veibrukere med gjester samt
beboere på Fjellstua Det er idealtid i alle klasser.
kl

Påmelding: Fyll ut påmeldingskupongen og legg den i grønn kasse på
forbrenningshuset ved bommen (tilsynsutvalgets kasse) så tidlig som
mulig og senest kl. 18.00 skjærtorsdag
Premiering: Premieutdeling skjer umiddelbart etter rennet. Her blir det
også tradisjonell pølsekos.
Ingen etteranmelding. For å lette arbeidet med avviklingen er det av
stor betydning at ingen melder seg på etter påmeldingsfristen.

Vel møtt til en stor sportsdag på Hugulia !!
Arrangementskomiteen

PÅMELDING:

Navn

Hytte Voksne Barn
f r a 1 4 år 0-4
nr.

5-8 år 9-13 år

