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UBBEN

NYTT FRA STYRET
FOR HUGULIA

ningen har nå innhentet tillatelse fra
Helserådet i Nordre Land t i l å ta i
bruk biologiske klossetter.
Etter konferanse med forsker Guttormsen, mener han at vi for ca. kr
2.000,- v i l få et meget bra biologisk
klossett. Denne typen krever imidlerSiden førsteutgaven av «Velavi- ser av de enkelte merker, hva kapasitid strømtilkobling. A v typer uten tilsen» utkom, har v i hatt 2 s t y r e m ø t e r . tet og funksjonssikkerhet angår forekobling av strøm, m å det bli noe mer
På sakslisten har spesielt problemet ligger.
omfattende installering. (Det må taes
med tørrklosettene vært oppe t i l bePå grunnlag av statistikk ført etter
hull i gulvet). Priser p å disse levert
handling. Jeg synes det er riktig å in- lappene som legges i kassa ved for- fra detaljist er ca 3.000 kroner.
formere hytteeierene o m resultatet brenningshuset ser det ut t i l at flere
Pristilbud fra forskjellige produsenter
av dette arbeidet pr. idag.
merker kan egne seg hva kapasitet
vil bli innhentet.
På forrige generalforsamling rede- angår.
H v a v i l v i o p p n å etter en slik omgjorde forsker Guttormsen fra NorHyttefeltet i Hugulia ble i sin t i d legging?
ges L a n d b r u k s h ø y s k o l e , Mikrologisk godkjent utbygget under forutsetning
Vaktmesterordningen er kostbar.
Institutt om biologiske klossetter, av at tørrklossetter skulle benyttes. Ved innføring av biologiske klossetfunksjon og v i r k e m å t e . U n d e r s ø k e l - Disse skal t ø m m e s sentralt. VelforeForts. neste side.

FRA FOREGÅENDE SIDE

i

ter og oppsamling av ikke nedbrytbart avfall, bokser, plast og glass i
foreksempel forbrenningshuset (ved
bommen) er vårt behov for leiet hjelp
knyttet kun til snøbrøyting og veivedlikehold. Avfall blir idag hentet
med lastebil og fraktet t i l kommunal
søppelfylleplass.
Kostnadene pr. hytte etter omleggingen vil komme på ca kr 550.- pr.
år. (Administrasjonskomiténs tall i
1975 var kr 520,-).
Priveteringen blir hygienisk og
funksjonell.
Skal ordningen vi idag har opprettholdes, må en bemerkes at det ikke
er avsatt midler til fornyelse av maskinelt utstyr. I desember 1975 innhentet vi tilbud på ny traktor, tilsvarende den vi har idag. Mellomlaget
blir kr 63.960,- bare på traktoren!
En investering pr. hytteeier fra to
til tretusen kroner må anses som meget fornuftig, idet vi kan forvente ^
innsparing på minst kr 600,- pr. a..
( K r . 500,- direkte driftsutg. og kr,
200,- avskriving/slitasje på eget maskinelt utstyr).
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INTERESSEN
LITEN?

Ja, så er allerede andre nummer av Hu gullas egen avis en realitet.
Likevel har jeg lyst til å dvele hare et lite øyeblikk ved fortiden,
nærmere bestemt ved det første nummeret av avisen. Jeg antydet der
at publikum måtte være engasjert i en viss monn dersom
avisen
skulle være interessant, og mine bange anelser i den anledning har
dessverre ikke slått feil: Ikke en eneste av de mange hundre menneskene avisen rekker ut til har reagert, hverken på den ene eller den
andre måten, slik at det er blitt et lite avisinnlegg av det. Hva kan
dette skyldes? Jeg tror det er en av to muligheter; 1) Hyttefolket
stiller seg likegyldig til om det kommer ut noen avis eller ikke, 2) de
samme må ha et spark bak for å komme i gang. Jeg velger å tro det
siste, og gir dem herved sparket: Avisen er nå en realitet, så hvis det
er frykt for at det første nummeret også skulle bli det siste som har
avholdt folk fra å skrive, så er altså ikke det noen grunn lenger. I
rettferdighetens
navn får jeg legge til at det er kommet inn en del
forslag til navn på avisen, men som sagt: Ikke ett leserinnlegg!
En kanskje liten ting som kunne være egnet til debatt i denne avisen er merking av parkeringsplasser.
Det har vært snakket en del om
delte hytte joik imellom, så det kunne være bra a lufte det her kanskje. Saken er altså at det i hvert fall på felt 2 og 8 er nummererte
parkeringsplasser,
arrangert henholdsvis ved snorer spent i luften og
små skilt slått ned i bakken. Argumentet for dette synes å være at
folk kan være sikre på å få «sin» parkeringsplass
når de kommer på
hytta, mens motargumentene
går på at det ikke kan være
nødvendig
a merke sa store parkeringsplasser,
og særlig ikke i et område som
skal være så uberørt som mulig. Denne saken har, så vidt jeg forstår, vært såvidt omtalt i styret i velforeningen også, så jeg synes det
hadde vært fint å f å samlet argumentene til en debatt her i avisen.
Så, selv om saken kanskje er liten, så er det spalteplass til de som
ønsker å agitere for eller imot nummerering av
parkeringsplassene.
Det er nå en gruppe på 2 mann som er i ferd med å registrere alle
hyttene i Hugulia. Disse er nylig valgt inn i styret for Hug ul ia feriehjem, og skal bl.a. gjøre det lettere å skape kommunikasjon
mellom
grunneier og hyttefolk. Mer om dette registreringsarbeidet
annetsteds i bladet.

Is

HUGU STUBBEN
trenger illustrasjoner, og alle som har et sort I hvitt
bilde eller to med motiv som kan passe til en avis som vår bedes
sende disse inn til redaksjonen. En morsom tekst eller en beskrivelse
er også velkommen, men avisen må forbeholde seg retten til å bruke
bilder i en annen sammenheng enn den de er sendt for.
Trykkeriet kan også ta imot fargebilder, men det stilles da store
krav til skarphet og kontrast.
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Et problem som dukker opp hvert
år er «det miserable» damanlegget.
Konsulentuttalelser for 2 år siden går
ut pa at dersom denne skal kunne
tåle oppdemming av vann må den påkostes kr 50.000,- (1974 kr.) Det ser
ut til at dammen er av så dårlig kvalitet at den i teleløsningen om våren og
ved store n e d b ø r s m e n g d e r om høsten
heller ikke er egnet som veg til 7er
feltet. Det er derfor påkrevet å gjøre
noe i denne saken. Administrasjonskomitéens forslag om ikke å nedlegge
mer penger i damanlegget må støttes.
For å sikre hytteeierene i 7er feltet
en sikker og god adkomst er det i n n hentet bindende tilbud fram i
30/9-76 på anlegg av veg fra nedlagt
grustak syd for parkeringsplass 6 i
nordvestlig retning fram til parkeringsplass 7.
For å unngå vanskeligheter med
snøbrøyting på sydsiden av Hugulitjernet og å sikre skiløypa ned til feltene 1 og 2, foreslåes ny vei på nordsiden av Hugulitjern fram til 8er feltet. Ved en slik omlegging av veien
vil vi redusere veisystemet med ca Vi
km. eller ca 10% som igjen v i l gi utslag p å vedlikehold og kostnadssiden. Anbudssummen på ny vei opparbeidet i bedre standard enn det eksisterende lyder på kr 34.500,-. Dette
kan finansieres delvis ved det som
kan o p p n å e s ved salg av det maskinelle utstyret. (Antatt salgsverdi kr
28.000,-).

Formannen
har ordet

Trivsel i hyttefeltet.
Til styret er innkommet klager p å
unødvendig motorsykkel kjøring. Tokatmotoren har som kjent en inntrengende og langtrekkende l y d . Det er
satt opp skilt ved bommen om at kjøring med motorsykkel er forbudt i
hyttefeltet. Dette må ikke tolkes slik
at all kjøring er forbudt. Det er selvfølgelig tillatt når man kommer på tohjuling t i l Hugulia å ta denne med
opp til parkeringsplassen for sitt hyttefelt. Det som ikke kan aksepteres
er lystbetont kjøring på veisystemet
(gjelder også bil).
Som sagt er totaktsmotoren en
støykilde t i l ergelse for de fleste.
Dette gjelder også motorsager. Denne må få hvile i helga!
Apropos hugging av trær. På befaringa i pinsen hilste styret på den nye
tilsynsmannen hos bortfester ( Ø . K . ) ,
uls Krogh. Han ga uttrykk for
missnøye med en del felling av trær.
Et råd: «spør først - hugg siden».
Han nevnte også at Ø . K . (endelig)
hadde tatt kontakt med den tekniske
etat på Dokka for befaring i skogso m r å d e t . Jeg håper inderlig at styret
og sist men ikke minst Herredsskogsmesteren blir invitert på befaringen:
Det skulle bli fint om tynningshugst
kunne bli foretatt i hyttefeltet i samarbeide med bygsler. Det er også
mange flotte partier i skogen som
nærmest
er ufremkommelige p å
grunn av den tette krattskogen. Man
må sikkert være forsiktig med hugst
(værneskog), men alle er interessert i
trivelige og pene omgivelser.
Håkon Wattum.

Hundeeiere!
ask at det er bandtvang.
Om våren og sommeren må viltet få
lov t i l å ferdes trygt, uten å bli
skremt nettopp av din hund. Buskapet på beite må heller ikke jages av
løshund. Respekter bandtvangen.

Det er for tiden ledig stilling
som redaktør av familiesiden i
avisen H U G U S T U B B E N . Sø- kere bør være innstilt på å forfatte en voksen og en barne
x-ord til hvert nummer, samt å
tilrettelegge annet underholdningsstoff. Lønn varierende fra
gleden over arbeidet til ros for
god innsats. Skriftlig henv. D.
Lillethun, Sverdrupsgt. 12, Oslo
5.

REGISTRERING AV HYTTENE

Grunneieren (ØK) lager register til eget bruk.
Som en del av hytteeierne vil ha
registrert, har det i den senere tid
foregått en del «tråkk» i hytteområdene. Dette er et ledd i en pågående
registrering av hyttefeltene. Formålet
med registreringen er å lage et kartotek med bilde og beskrivelse av hver
enkelt hytte og o m r å d e t rundt denne.
V i v i l for ordens skyld gjøre oppmerksom p å at dette «materialet» er
til bruk for Ø . K . , som et hjelpemiddel for driften av o m r å d e t .

bestemmelsene
i
festkontraktene
v e d r ø r e n d e dette.
Vi vil ellers informere om at styret
for Hugulia har opprettet en kontaktordning for de av hytteeierne
som ø n s k e r å drøfte enkeltstående
problemer vedrørende de enkelte
hyttetomter. Henvendelser kan skje
på en av følgende måter:
1. Beskjed (skriftlig) legges igjen på
pensjonatet

Det vil ta noen tid før arbeidet er 2. Henvendelse direkte til styret for
avsluttet. Noen endelig rapport kan
Hugulia feriehjem, postboks 1078
derfor ikke fremlegges n å . V i v i l
Sentrum, Oslo l .
imidlertid komme tilbake t i l rappor3. Pr. telefon enten t i l J.R. Johanten på et senere tidspunkt.
sen, Oslo postdistrikt, AdministFeriehjemstyret har forøvrig t i l
rasjonsavdelingen, eller T. Krogh,
hensikt å inspisere hyttefeltene samPostdirektoratet, Eiendomskontomen med fylkesskogsjefen i løpet av
ret. Begge kan n å s over telefon
sommeren. V i håper at en represen41 77 00.
tant fra styret i Velforeningen kan
Styret for Hugulia feriehjem
delta i befaringen.
Hensikten med inspeksjonen er
først og fremst å få brakt på det rene
hvilke regler v i som grunneiere skal
følge med hensyn t i l hogst i o m r å d e t .
Inntil resultatet av befaringen foreligger m å v i derfor be o m at det ikke
foretas noen form for hogst eller beskjæring av trær i området.
I denne
forbindelse viser vi til og minner om

«Hugulia s nærmeste butikk
- har godt utvalg i dagligvarer, dessuten
sportsartikler, byggevarer og propan.»

Tiils

H U G U S T U B B E N forfølger suksessen med navnekonkurransen og
utfordrer alle aktive eller passive
poeter blant hyttefolket til å dikte en
sang om Hugulia. Huguliasangen bør
vel gå på en kjent melodi, slik at den
kan avsynges til enkelt gitar/trekkspillakkompagnement i sitt rette miljø.
V i kan allerede nå avsløre at den som
skriver den beste sangen vil bli betenkt med en liten premie. Og.bare
det skulle vel være nok til å gi slumrende poetiske årer nytt l i v ! Forslag
sendes redaktøren.

Ttørsielien

Tlf. 19344 Nord-TorpaTlf. 19344

Av neste nummers innhold
Hvordan Hugulia ble feriehjem og
rekreasjonsområde,
velst off, rapport
fra generalforsamlingen,
ØK spalte
m.m. Vi vil også forsøke en lettere
side, og kanskje vi kan trykke Huguliasangen?

I pinsen hadde styret befaring av
veisystemet. En del arbeide med
grøfterens m å utføres. V i m å få
ryddet opp etter
anleggsperioden.
Langs vei og parkeringsplasser m å
røtter, kvister o . l . fjernes. Skjæringene må pyntes og tilsåes. Det meste
av dette arbeidet m å kunne utføres
på dugnad. Kunngjøring o m tidspunkt for dugnad vil b l i kjenntgjort
senere.

Resultatet av
navnekonkurransen:

FERIEFOLK
Vær fortsatt velkommen i vår forretning.
Vi anbefaler gode varer - riktige priser - rask og grei betjening.
Foruten dagligvarer også bencin, oljer og parafin fra
tank.
Varer bringes fortrinsvis mandag, onsdag og fredag, da vi
får nye melkeprodukter og ferske ass. brødvarer.
Bestillingslister.

Det har som sagt kommet inn en
del forslag til navn på avisa vår, og
det er det navnet som nå pryder forsiden som tydeligvis har flest tilhengere. Det var flere som, uavhengig av
hverandre, kom med forslag om å
kalle avisen for H U G U S T U B B E N ,
mens alle de andre forslagene kom
inn alene. Valget var derfor ikke så
vanskelig, selv om fler av de andre
også var velegnet.
H U G U S T U B B E N bekrefter påstanden om at navnet skjemmer ingen.
For det første antyder navnet noe om
den geografiske plasseringen, for det
andre ligger det i stavelsen Stubben
at det er noe kort og butt noe, og at
skogen ikke er så langt unna. Og det
må vei passe bra på vår korte og
«butte» avis.

LAlsaker

&

Telefon lokal 19340. Riks 061 - 19340.
1 dette nummer har v i derfor gleden og æ r e n av å døpe avisa vår H U G U S T U B B E N . Måtte hell og skrivekløe følge deg!

HUGUSTUBBENS H0STKRYSS0RD

Dette er en kryssord for de som liker å kose seg inne, og som bærer over med
at den er laget av en amatør. . .
L Y K K E TIL!!!
VANNRETT:
1. Organ
9. Lage
i.
10. Fr. elv
11. Fork.
o.
13. Insekt.
14. Stoff
17. Temp.stign.
18. Drikkeredskap
20. Eremitt
22. Slyngplanter
24. Vokaler
25. Terrengformasjon
i*.
26. Enkel bygning
28. Ytre
29. Grind
31. F o r t ø r n e t
32. Kraftig
33. Tone
34. Fordel
Hi.
35. Leve
36. Grip
39. Enkelte
40. Frastjele (omv)
41. Fugl
42. Tone
43. Reim
44. Spile
46. Vekst

3.

i.

*
*

LODDRETT:
1. Gnager
2. Lektyre
3. Reale
4. Skitt
5. Skitt

*

<4.

6.

?.

9.

a.

iC.

it.

1*.

*

3<.

3*.

33.

*

Ho.

4$:

4*.

Stater
Fisk
Sikkert ikke
Leder
Fork.
Usaklige
M.navn
Skrike (omv)
Tall
Hop
Grannelag
Fork.

1
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Hva sier
forsikringen
om ruteknusing
og innbrudd?
For å ta det siste først;
innbruddstyveri og hærverk i forbindelse
med innbrudd i bygning eller rom i
bygning er medtatt i vilkårene for de
kombinerte forsikringene
fra hytte/
landsted.

Dersom tyveri blir begått fra hytta
når denne er bebodd (tyveri uten innbrudd) dekker forsikringen
med inntil
kr 2000,-.

19.

it.

6.
7.
8.
9.
10.
I3a
15.
16.
19.
21.
23.
26.

i Isen

27. Stolt
28. Bruke gammelt v å p e n .
30.Jeg
31a Diktet
34a Kvinne
35. Kjøretøy
37. Helsedrikk (omv)
38. H u l l
39. Tall
41. Grave
42a gjøn
44. Flertall

Ved erstatningsoppgjøret
fratrekkes en egenandel på kr 200,-. Hytteforsikringen
dekker ikke spirituosa.
Erfaringsmessig er det dette i n n ^
bruddstyvene er på jakt etter når ^
forlater denne. Mot et tillegg i premien kan også glassforsikring medtas
i polisen. Glassforsikring for hytter
dekker glassruter i vinduer, dører og
innvendige vegger ferdig innsatt på
sin første plass i forsikret bygning.
Omkostninger til transport og innsetting av glass er begrenset til 50% av
glassprisen.
For glassforsikringen svares ingen
selvassuranse.
I neste nr. av avisen vil jeg forsøke
å ta for meg fullverdiforsikring - forsikringsverdi.
Skulle eventuelt noen ha spørsmål
v e d r ø r e n d e forsikring, treffes jeg på
Storebrand - Idun's kontor i Askim.
Tlf. 88 29 44.
Med hilsen
H å k o n Wattum.

