Desember 2018

Mot vintersesong i Hugulia
Den første snøen har kommet til Hugulia, og forhåpentlig kommer det mer slik at vi får skiløyper til jul.
Vi vil i første omgang prøve å kjøre opp løypene med scooter slik at vi får en best mulig såle.
Når vi ser på Skisporet at det er kjørt løyper i nærområdet vårt, så er dette løyper som går på
skogsbilveier, og da trenger en ikke mer enn 20-25 cm snø. Det må mere til i våre løyper i terrenget.
Vi har gjort mye for å kunne kjøre tidligst mulig. I sommer har det blitt laget broer i «Trekanten» og
«Flæenderunden» og lagt ned rør i «Seterrunden» slik at vi kommer over bekkene tidligere på året.
Men vi bør nok ha 40-50 cm snø før det er forsvarlig å kjøre løypeleggeren. Det jobbes for å få kjørt
noe løyper i romjula. Det vil ikke bli kjørt noe i juledagene.
Økonomi i løypelaget
Løypelaget er jo et spleiselag hvor nærområdet bidrar på mange måter. Jobben Nørstelien
Landhandleri gjør ved å ta imot panteflasker bidrar i år med hele kr 25 000. Fint hvis du passer på at
flaskene/boksene som legges i «innsamlingskassen» ved butikken er helt tomme. Det er også god
hjelp hvis du titter i kassa og tar med det som ligger i kassa inn til panteautomaten.
Løypelaget bruker jo alle muligheter til å bedre økonomien. I løpet av noen dager vil du motta en
«tiggergiro» på mail. Alle medlemmer bidrar til løypekjøringen gjennom kontingenten, men vil du bidra
litt ekstra så får du muligheten.
Skal du på hytta – send en SMS til Odd Harald
På vinteren når du skal på hytta, er det til stor hjelp hvis dere sender en SMS til Odd Harald på
nummer 934 39 382 dagen før du kommer. Da kan din hytte bli prioritert slik at du er sikker på at det
er måkt inn til din hytte når du kommer opp. Du kan ikke forvente at det er måkt hvis du ikke har meldt
din ankomst.
Odd Harald ber også om at vi ringer eller sender SMS i stedet for å spørre om forhold i Hugulia på
Facebook, men generelle spørsmål hører ofte hjemme på Facebooksiden.
Nødetatene og tilgang til bommen
Vi opplevet i påsken at nødetatene måtte bryte seg gjennom bommen, og dette til tross for at
Alarmsentralen for flere år siden hadde fått tilgang de har behov for. Men i den senere tiden har
alarmsentralene blitt omorganisert, derfor fungerte ikke den tilgangen vi trodde var i orden når det ble
behov. Nå har ambulanse og brannvesenet fått de tilgangene de trenger, slik at det nå ikke skal være
noe problem å komme gjennom bommen ved en eventuell utrykning.
Veien fra Fagerlund endelig kjørbar
Vi trodde nesten ikke at det var sant når veien fra Fagerlund til Hugulia lå nyasfaltert og uten humper i
høst. Mange hadde engasjert seg for å få gjort noe med denne veien, og vi må tro at denne innsatsen
var medvirkende til et så bra resultat. Når vi også fikk i stand en kronerulling, slik at veien rundt ferista
også kunne oppgraderes, så håper vi nå på gode veier i mange år fremover.
Årsmøte lørdag 23. februar
Sett av denne dagen til velforeningens Årsmøte. Forslag som en ønsker fremmet skal etter vedtektene
være styret i hende innen 31.12.2018.
Styret ønsker alle medlemmer en RIKTIG GOD JUL, OG ALT GODT FOR DET NYE ÅRET!

