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Åpning
Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne protokollen.
Styrets beretning for 2015.
Regnskap for 2015.
Budsjett/kontingent. For perioden 01.01.–31.12. 2016. Forslag til kontingent: kr 4 500,Veibrukere: kr 2 700,- (60 % av fullt medlemskap). Brøyteavtale kr 500,- for medlemmer og
kr 800,- for veibrukere.
Forslag til endring av vedtekter.
Generalforsamling blir gjennom hele vedtekten endret til årsmøte.
§4 - 10 endres til:
Det skal føres protokoll over forhandlingene. Protokollen sendes ut til medlemmer med
elektronisk adresse og legges ut på velforeningens hjemmeside.
§5 – 5.3 endres til:
Behandle alle skriftlige forslag som sendes inn av medlemmene. Ved behandling av saker
av generell interesse, sendes kopi av protokoll ut til medlemmer med elektronisk adresse og
legges ut på velforeningens hjemmeside.
§5 – 5.4 endres til:
Informasjon til medlemmene sendes til medlemmenes elektroniske adresse eller legges ut
på velforeningens hjemmeside. Hvis redaksjon/styret bestemmer, kan Hugustubben sendes
medlemmene i papirutgave eller bare legges ut på velforeningens hjemmeside.
Valg.
Tid og sted for neste generalforsamling:
Forslag: Lørdag 25. februar 2017 kl. 16.00 på Dal Grendehus.
Forslag til dugnadsdatoer: Lørdag 21. eller 28. mai – og lørdag 17. september eller 8.
oktober.

Beretning 01.01.-31.12. 2015
1. Styrer og utvalg
Generalforsamlingen 21.02.2015 valgte følgende styre og utvalg:
Leder
Nestleder
Kasserer
Redaktør
Sekretær
Driftsansvarlig
1 varamedlem
2 varamedlem

Lars Lie
Ketil Elvevold
Steinar Lambech
Arne Bjørnstad
Sissel Pettersson
Ivar Pladsen
Stian Erichsen
Inger Thommesen

614
210
1006
1003
1301
201
502
511

(1 år, gjenvalg)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(1 år, gjenvalg)
(2 år, gjenvalg)
(Ikke på valg)
(1 år, gjenvalg)
(1 år, gjenvalg)

Revisor

Bente Anonsen

1103

(1 år, ny)
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Friluftsutvalg

Hans Jacob Anonsen
Svend Granhaug
Inger Thommesen
Hans Petter Hernes
Hans-Jacob Lundbye

1103
1304
511
033
1105

(2 år, gjenvalg, leder)
(2 år, ny)
(Ikke på valg)
(2 år, ny)
(Ikke på valg)

Påskerennskomite

Ketil Elvevold
Torill Støten
Trond Sandberg
Arne Amundsen
John Steinar Engen

210
221
612
804
203

(2 år, gjenvalg, leder)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(2 år, gjenvalg)
(Ikke på valg)

Driftsutvalg

Ivar Pladsen

201

Jon Schrøder
Lasse Solstad
Erik Uhre Schjelderup

410
1104
616

Vedlikehold av traktor, løypemaskin,
redskaper m.m.
Veier, pumpehus og garasje
Teknisk anlegg
Løyper/stier

Øystein Berger
Gunnar Støten
Lars Mo

814
221
810

(1 år gjenvalg, leder)
(1 år gjenvalg)
(1 år gjenvalg)

Valgkomite

2. Drift av hyttefeltet
Dugnader
Det har vært et meget aktivt år i Hugulia. På ny god oppslutning om dugnadene både vår
og høst hvor over 50 medlemmer møtte til innsats. Løyperydding, løypemerking, rydding
og fjerning av store mengder med greiner med greinkutter, og gjennomgang av
stikkrenner og veivedlikehold ble utført. Det er satt ut nye løypemerker på deler av
løypenettet. Det er mange som gjør en stor jobb år etter år, og det er kanskje feil å trekke
fram enkeltpersoner. Men de fire i driftsutvalget gjør en virkelig kjempejobb. Hele
grunnlaget for en aktiv velforening ligger i den flotte oppslutningen det er om de tiltakene
som settes i gang, og når en i tillegg har enkeltpersoner som melder seg til tjeneste for
enkeltoppdrag utenom dugnadene så blir resultatet bra. Vi må bare håpe at dugnadsånden
fortsatt vil vare i mange år!
Veier
Etter en ny sommer med mye regn, er det vanskelig å holde veiene optimal. Mange
runder med kraftig regn har til tider gått sterkt ut over veiene, og vi har måttet prioritere å
rette opp skader som er blitt påført. Vi har prioritert å holde veiene best mulig, men vi har
ca. 9 000 m til sammen som skal fungere. Dette innebærer et kontinuerlig arbeid. Det er
kjørt ut mange gruslass og jobbet med å bedre grøftingen.
Snøbrøyting er en nærmest kontinuerlig jobb i perioder i året som har gått. Det er nå 168
hytter som har vei helt fram til hytta. Vi ber alle som har brøyteavtale å gi beskjed til
vaktmester Odd Harald to dager før (helst tekstmelding) når du skal opp på hytta
vinterstid. Det er bedre at du gir beskjed en gang for mye, hvis du ombestemmer deg og
ikke reiser. Du kan ikke forvente at vaktmesteren brøyter inn til din hytte når du ringer
fra Dokke langt på kveld en fredag, lørdag eller søndag, og forventer nybrøytet vei.
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Meldinger fra dere gjør at vaktmesteren kan prioritere brøyting til de som kommer opp på
hytta. Vaktmester Odd Harald gjør en meget stor innsats til glede for alle
medlemmer/brukere av området. Hans hjelpsomhet og samarbeidsvilje er uvurderlig.
Vis hensyn når du kjører på veiene våre! Unødig kjøring med motorsykkel/moped på
velveiene er FORBUDT!

Bommen
Den automatiske bommen fungerer etter styrets vurdering meget bra. Har du ikke meldt
deg på ennå, slik at du kan ringe opp og åpne bommen? Ta kontakt med styret v/Ivar
Pladsen. Det koster kr 500,- å få lagt inn inntil tre mobilnumre.
Søppel og bruk av containere
Ordningen med to containere ved bommen gjør at det stort sett er kapasitet til å ta imot
det som er av søppel i vårt nærområde. I de få tilfellene containerne er fulle, ber vi dere ta
med søppelet til containere lenger ned i dalen, og i verste fall helt hjem for å slippe at det
blir satt søppel utenfor containerne. Kast søppelet langt inn i containeren, ofte er det
god plass der. Vi har et felles ansvar for at det er ryddig rundt containerne, og ber alle
bidra! Til orientering: Avtalen kommunen har med tømmefirmaet er at containerne skal
tømmes hver mandag gjennom hele året.
Større gjenstander skal leveres på miljøstasjonen. Avfall som ikke skal i
søppelcontaineren, må leveres på Miljøstasjonen ved siden av Torpa Sag (åpningstider:
tirsdag kl. 14.00-19.00 og lørdag fra kl. 10.00-13.00). Vi henstiller til ALLE om å drive
aktiv kildesortering.
Bruk flaske- og bokscontaineren som er plassert ved butikken! For miljøets skyld er
det viktig at flasker og bokser går til gjenvinning.
Postbokser på Hugulia
Ønsker du postboks – ta kontakt med lederen. Boksen er gratis. Skal du være på hytta
noen dager, er det veldig greit og få omadressert aviser og post til Hugulia.
Hvis du vil omadressere posten din, kan du gå inn på Postens hjemmeside og merke av
for c/o-adresse og ikke postboks. Da blir endringen seende ut slik:
NNNN
c/o Postboks XXX
Hugulia
2880 Nord-Torpa.
Da vil systemet godta adressen, og det vil heller ikke være problemer med 3 siffer i
postboksnummeret.
En henstilling
Ser du ting i området du ønsker å få rettet på, så ta en telefon eller send en mail til
vaktmesteren eller et av styremedlemmene/driftsutvalget, og fortell hva det gjelder, så vil
vi prøve å få rettet det opp snarest mulig. La oss sammen sørge for at alt fungerer best
mulig i hytteområdet vårt - da blir alle fornøyd med sitt hytteopphold.
Parkeringsplassen på Hugulia
Velforeningen har driften av parkeringsplassen ved Hugulia etter at Hugulia Grunneierlag
er lagt ned i 2013. Vi har ansvar for vedlikehold/brøyting men får alle inntektene på

3

parkeringen. Dette har gitt oss ca. kr 15 000,- i inntekter, men dette skal dekke brøyting,
vedlikehold og konvolutter.

3. Hugustubben
Redaktør Arne Bjørnstad og medarbeider Einar Solvoll lager sammen et medlemsblad
som vi virkelig kan være stolte av. Vi oppfordrer alle til å bidra for å gjøre avisen mest
mulig allsidig. Kanskje har du en hyggelig, spennende, trist eller god opplevelse fra
hytte- eller turlivet i Hugulia, eller kanskje du kjenner til noe fra området fra gamle
dager, eller har hørt om nye ting som skjer? Det er fint om du vil dele dette med oss
andre.
Hugustubbens tipstelefon er 906 93 980. Vi takker annonsørene for deres bidrag, og ber
om at også DU vurderer om du kan bidra med stoff eller en annonse.
www.huguliavel.no – Facebook - Hugulia
Vi prøver å informere medlemmene på www.huguliavel.no og det ligger inne en del
opplysninger der som det greit å ha. Redaktør Tore Trollsaas gjør at hjemmesiden vår
virkelig er levende. Du kan gå inn på siden å melde deg på slik at du får melding i
mailboksen din når det legges ut nytt stoff. For raske beskjeder er Facebooksiden
«Hugulia» veldig grei å bruke for å følge med på hva som skjer i Hugulia. Alle med hytte
i Hugulia bør være med på hjemmesiden vår og facebook-siden. Med tanke på å spare
utsendelser i posten er det viktig at vi har korrekt mailadresse til medlemmene.

4. Samarbeidet med grunneier
Samarbeidet med grunneier – forretningsstyret Oslo, Akershus og Østfold i Norsk Postog Kommunikasjonsforbund v/leder Kjell Vidar Hansen er veldig positivt. Alt vi foretar
oss utenfor våre tomter, skjer på grunneiers eiendom, så vi er helt avhengige av deres
aksept for å få gjennomført forskjellige tiltak. MERK: Grunneier ønsker nabovarsel
uansett størrelse på tilbygg/påbygg og ved tiltaksmelding om brønnboring/
utslippssøknader.
Kommunedelplanen for Synnfjell syd – skrevet av Kjell Vidar Hansen
Ved forrige årsskifte var vi så optimistiske at vi antok «kommunedelplanen blir lagt ut til
offentlig høring 1. gang i løpet av vinteren/våren 2015.» Men plan- og bygningsloven
innebærer et meget omfattende arbeid. Uten å gå i detalj utarbeider Plan og Næring
planbeskrivelser, kart over tomteområdene, områder med alun-/svartskifer som utvikler
radon-gass, kulturminner, ras- og flomfare. Videre beskrives krav til infrastruktur (vei,
vann, kloakk, etc.), antallet tomter og byggefelter på de enkelte eiendommer samt
fellestiltak. Kommunen har utarbeidet i alt 26 geologiske og topografiske kart, og ellers
foretatt markarbeid for plassering av tomter og fastsett krav til veier, f.eks. stigning m. v.
etter skogsbilveistandard. Planen omfatter i en konsekvensanalyse for hvert enkelt felt
med konklusjon «egnet/ikke egnet som tomt». Noen kulturminner (kullgroper) som
automatisk blir fredet i flg. lov, er avdekket på innenfor Hugulia, men ikke ved de
foreslåtte tomtene.
Styret i Synnfjell Syd Utmarkslag (SSU) der Postkom er med, har vært og er sterkt
engasjert i planutviklingen. Og undertegnede har tett dialog med Velforeningen v/Lars
Lie som også er medlem av Referansegruppa for k-delplanen. I den nye planen er det
4

krav om å komme til/fra hytteområdet via innkjøring i begge vei-ender, altså
gjennomkjøring i tilfelle hovedveiene i hytteområdet blir sperret ved flom, skogbrann etc.
Vi mener at nytten av en slik veiforbindelse er overdrevet.
Et sentralt tema siden planarbeidet begynte i 2011, har vært kommunens ønske om
allmenn bilvei via Hugulia hytteområde og utfartsparkering på høyde med Hugulitjernet.
Intensjonen er å gjøre fjellet «tilgjengelig for folk flest». Dette har vært et «must» med
tilslutning fra Formannskapet. Ideen er alltid blitt avvist av Postkom i.h.h.t.
Velforeningens syn. Veiene er bratte, smale og svingete og er ikke dimensjonert for slik
trafikk.
SSU, arealplanleggerne, Postkom og eierne av de to naboeiendommene er imidlertid
enige om at utfartsveien legges i en ny trasé via Nersætra, gnr 66/4, og Bjønnberget, gnr
66/451 (litt vest for den provisoriske skogsbilveien her) fram til Hugulias vestre grense.
Veien er helt nødvendig for hyttefeltene på nevnte eiendommer. Parkeringsplassen for
alminnelig utfart til fjellområdet legges på Hugulias grunn vest for hytte 812 ved grensen
til gnr 66/4 Nersætra.
I flg. foreløpig anslag skal Hugulia betale kr 150 000 for veien som da blir «prisen» for at
det ikke blir allmenn bilkjøring via hytteområde i samsvar med Velforeningen ønsker.
Postkom har reservert seg både mot beløp og fordelingsnøkkel. Men Postkom har nå fått
ryddet av veien kravet om gjennomkjøring via Hugulia hytteområde. Som følge av nye
hyttetomter på 66/451 og 66/4 samt utfartstrafikk, blir privatveien Hugulia – Bakkebygda
berørt. Kommunen og SSU vil nå drøfte saken med Veistyret med sikte på eventuelt å
etablere felles veilag med ansvar for drift og veivedlikehold.
Kommunen har laget en kostnadsfordeling for alle fellestiltak. Disse skal ordinært
finansieres ved anleggsbidrag fra tomtesalget mens den nevnte utfartsveien/-parkering
(ca. 1,8 mill.) blir et eget finansieringsprosjekt mellom bl.a. noen grunneiere,
Utmarkslaget og Kommunen som antas å yte skogsbilveitilskudd. Som nevnte i forrige
avsnitt er fordelingen er ikke bestemt, men også Velforeningen må delta fordi
hytteområdet nå blir skjermet for fremmed/allmenn biltrafikk.
For øvrig arbeider Kommunen med å oppheve gamle reguleringsplaner som ikke er
realisert. Dette berører ikke Hugulia i noen grad. Postkom har i samråd med
Velforeningen avgitt uttalelse i denne forbindelse. Formannskapet i Nordre Land
kommune vil bli orientert om kommunedelplanen i 10.02. 2016. Deretter vil planen bli
lagt ut til offentlig høring, og det er fritt for alle å uttale seg om planen.

5. Løypekjøring
Vi startet denne sesongen løypekjøringen først i nyttårshelgen. Men først ut i januar var
det forsvarlig å kjøre opp alle løypene. Vi arbeider for å tilrettelegge for en «tidligløype»
mellom Hugulia og Slåtten Seter slik at vi har et tilbud tidligst mulig. Men det må
selvfølgelig være forsvarlig på tanke på maskinen.
Målet er å kjøre løyper etter følgende retningslinjer: Løypenettet blir kjørt i forbindelse
med helgene fra romjulen. I vinterferie og påske skal det kjøres oftere. Fram til
vinterferien blir nærområdene prioritert. Å kjøre løyper på dager med snø og/eller vind
innover på fjellet er ofte nytteløst. Bare minutter etter at løypene er oppkjørt, blåser de
igjen, og det ser ut som det er flere dager siden siste tur. Man må derfor akseptere at man
ikke får nykjørte og fine løyper overalt i absolutt alle helger. Turen ned til Slåtten Seter
og Langhaugrunden (som går ut fra Slåtten Seter), «Seterrunden» (som går fra Hugulia
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Fjellstua og innover i skogsterreng) og Nørdstelirunden, er tilbud som blir prioritert på
dager med vanskelig vær i fjellet. Vi vil også kjøre nærområdet en ukedag (hvis været og
snøforholdene tillater). Når absolutt alle løypene kjøres, blir det kjørt nærmere 64 km
løype. Det er en jobb på mellom seks og åtte timer. Alle kan sjekke løypekjøringen på
hjemmesiden vår eller www.skisporet.no
Det er en utfordring å få en fornuftig økonomi på løypekjøringen. De tre sameierne
Hugulia Fjellstue, Slåtten Seter hytte- og velforening og Hugulia velforening en stor del
av utgiftene mellom seg. I tillegg bidrar Geitelia Hyttevel, Gammelsetra hytteforening,
Torpa Idrettslag, Brennebækkens Hytteforening, Granvang vel, Miljøetaten i Nordre
Land, og mange privatpersoner til driften. Det kommer inn bidrag fra andre hyttevel etc.
og enkeltpersoner. Nordre Land Kommune bidrar i 2015 med kr 79 300,-, for 2016 er
beløpet økt til kr 119 200,-. Grasrotandelen fra Norsk Tipping hvor det er registrert 210
medlemmer, bidrar med kr 55 415,65,- i 2015. Annonseinntekter på løypelegger og
garasjevegg samt salg av halsvarmere, kart og utsiktoversikt fra Spåtind er øvrige
inntektskilder. Det er jobbet mye for å få til de inntektene vi kan vise til. Jo mer penger vi
får inn, dess oftere kan vi kjøre, og dessuten nedbetale lån som igjen gir oss større
handlefrihet. Hvis du ikke har registrert spillekortet ditt i Grasrotandelen, ber vi deg gjøre
det snarest! Restgjelden på løypeleggeren er pr. 31.12.15 kr 270 779,-. Vi håper at alle
fornøyde brukere bidrar enda sterkere enn det som er tilfelle i dag. Alle forslag til
inntektsbringende tiltak mottas med takk.

6. Økonomi
Regnskapet viser et driftsresultat på kr 36 282,79, men etter finanskostnader og
nedbetaling av lån med kr 100 380,21 ender vi med underskudd på - kr 73 368,99,-.
Restlånet på traktoren pr 31.12.15 kr 378 690,-. På alle poster bortsett fra garasje- og
pumpehusposten har vi holdt oss rundt budsjett. Men på den posten har vi til de grader
overskredet. Grunnen er at leverandøren av byggevarer, til tross for forsikringer om at alt
var betalt da vi la budsjettet, kom med en «oppsamlingsregning» som etter kontroll er
korrekt på over kr 130 000,-. Vi måtte også fornye varmekilden i garasjen med over kr
40 000. Vi legger opp til et nokså stramt budsjett, men ønsker ikke at kontingenten økes i
år igjen. Den eneste nyinvesteringen som ligger i budsjettet er et strøapparat. Alle
opplever at flere ganger i løpet av vinteren kommer det underkjølt regn, og med et slikt
redskap vil vi kunne strø mye enklere. Det er et medlem (har inkassosak gående) som pr.
31.12.15 skylder kontingent. Vi har også i år slitt med noen få sene betalere og
manglende adresseendringer også i år. Det burde være unødvendig at styret bruker mye
tid på purring og jakte på folk som har byttet adresse. Hvis en kommer i
betalingsvansker, er styret villig til å finne fram til en fornuftig nedbetalingsplan. Hører
ikke styret noe om problemene, vil det resultere i at kravene blir sendt til inkasso.

7. Friluftsutvalget
Fisk
Som vanlig ble det sluppet fisk i forbindelse med dugnaden. Vi brukte den vanlige
størrelsesfordelingen som vi har gjort de siste årene. Det er de størrelsene (fra 250 -700
gr) og det antallet fisk (ca 220) hvor vi føler vi får mest for pengene. Når vi ser hvor
mange som fisker, det engasjementet dette skaper og ikke minst at det er mange barn som
deltar, synes vi dette er vel anvendte penger.
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Vi er også fornøyd med at en ukes fredningstid etter utsetting synes å bli overholdt. Ved
at vi fordeler utsettingen over fire plasser i tjernet og at fisken gis tid til å akklimatisere
seg, tror vi er gunstig for utviklingen i tjernet og at man kan få fisk nærmest over alt.
I Høgkampvann vil vi i år igjen gjennomføre et prøvefiske. Resultatet av dette vil
avgjøre hvordan forvaltningen skal skje i årene fremover. Det kan være en mulighet for at
vi har satt ut for mye fisk i forhold til næringsgrunnlaget, noe som hindrer vekstvilkårene
til fisken. Det rapporters stadig om at det er sett vak over hele vannet, men størrelsen
synes å holde seg på samme nivå. Vi kommer tilbake til resultater og videre forvaltning
etter gjennomført prøvefiske.
Alle hytter med medlemskap i velforeningen har fått et gratis fiskekort for fiske i
Hugulitjern og Høgkampvann, ment for alle beboerne i hytta. Andre kan kjøpe fiskekort
for Huguliaområdet hos Nørstelien Landhandel eller bestille kort på SMS til 474 07 900.
Informasjon om dette finner du på oppslagstavler ved utfartsparkeringsplassen ved
Hugulia (100 meter etter ferista), Hugulitjern, Høgkampvann og på oppslagstavlen ved
bommen. Husk at fisken du tar opp, skal være minst 25 cm. Husk også at det er
fiskeforbud fra 1. oktober.
Vi ber igjen innstendig om at utarbeidet fiskeregistreringsskjema blir utfylt ved fangst av
fisk. Registreringsskjemaene er svært viktige elementer i vår forvaltning og utvikling av
egen fisk.
Når det gjelder øvrig informasjon om fiske i Huguliaområdet, se Nytt fra Friluftsutvalget
i første utgave av Hugustubben 2016.
Resultater fra fiske i 2015.
Antall innleverte skjema 17 stk
Hugulitjern:
31 stk settefisk – største fisk 950 gr
17 stk villfisk – største fisk 650 gr
Nedre Høgkampvann:
5 stk villfisk
Total vekt samlet:
19,2 kg
Jeg vil anta at vi fortsatt har et forbedringspotensiale når det gjelder innlevering av
skjema. Det er av stor betydning for vår forvaltning at dette blir gjort. Det at det nå er
fisket 17 stk villfisk som er født og oppvokst i vårt eget tjern, er svært gledelig og stor
betydning for den videre forvaltning. Tusen takk til alle som har fylt ut og levert skjema
til oss!!
Liehuken.
Arbeidet rundt og i Liehuken anses nå å være nesten sluttført. Det gjenstår å få til et
tilfredsstillende underlag inne i og utenfor huken slik at det blir lettere og kanskje litt
penere rundt dette nærområdet. Vi var i ferd med å få tak i flott skiferstein i høst, men på
grunn av kort tidsfrist for avhenting, greide vi ikke å få til henting og transport.
Friluftsutvalget jobber fortsatt videre med denne saken.
Dersom det er mulig vil vi i 2016 også prøve å ta opp brygga og se om det er noe vi kan
få gjort med ett eller to av flyteelementene.
Dessverre må vi også nevne at det IKKE er tillatt å klatre og oppholde seg på taket av
Liehuken. Vi hadde gjentatte tilfeller av dette i sommer, og faktisk nå også i vinter. Vi
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ber om at dette blir respektert. Samtidig må det også nevnes at den pukken og småstein
som ligger der ikke er ment for steinkasting i vannet. Vi liker ikke å påtale forhold som
dette, men dessverre synes det nødvendig.
For øvrig skal alle ha stor ros for at området holdes rent for søppel og annet rask. Det
synes som en veldig fin praksis at den enkelte er ansvarlig for egen søppel. Det er
hyggelig å oppleve at området blir behandlet i fellesskapets interesse. Bruken av
bålpanna og den murte grillpeisen gjennomføres med stort ansvar og fungerer helt
utmerket. Det synes også å være tilstrekkelig med ved lagret i skjulet.

Akekonkurransen
Akekonkurransen i akebakken har nå fått et innhold som synes å passe alle parter. Vi har
tro på at kun fire konkurranseklasser (ski, snowboard, kjelke m/styring og akebrett
m/styreskinner) er tilstrekkelig, samt at det også virker som den sikreste
konkurranseformen.Vi vil fortsette med dette også i 2016. Følg med i forbindelse med
invitasjon til aktiviteter og påmeldinger i forbindelse med påskedagene.
Aktivitetsdag
Friluftsutvalget arrangerte Friluftslivets Dag lørdag 8. august for første gang. Dette må
vel sies å ha vært en stor suksess. I tillegg ble det arrangert en familiefest i
Gunnargarasjen på ettermiddag/kveld samme dag. Der fylte vi faktisk hele garasjen med
feststemte mennesker. Det var stor stemning under både konkurransene i hesteskokasting
og ringspill. . Tusen takk til alle voksne som viste gode holdninger mens barn er til stede
under festlige omgivelser.
Friluftsutvalget vil også i løpet av sommeren 2016 arrangere en slik aktivitetsdag. Dato
for dette er ikke satt ennå, men vi vil sørge for å annonsere dette innen våre
kommunikasjonsformer.
Nye tiltak
Friluftsutvalget er nå i ferd med å planlegge innkjøp av noe som heter Grevlinghuken. De
som er interessert kan søke på dette navnet og finne ut at det er en liten gapahuk hvor det
er plass til en bestefar/bestemor og et barnebarn, eller en mor eller en far og et barn. Ment
for en stille stund mellom to mennesker, likt eller ulikt kjønn, lik eller ulik generasjon.
Denne lille huken er tenkt satt opp på den lille halvøya med furu rett ovenfor Liehuken.
Det er allerede etablert ei lita fiskebrygge der ute, som også kan brukes under et slikt
samvær.
I tillegg vurderes det å sette opp ei varme-/grillstue i akebakken. Den vil i så fall være
sekskantet hvor en vegg er fjernet, med langsgående benker og grill m/røykhette i midten.
Videre er det foreslått å sette opp ca. fire lysstolper i bakken, som gjør at akebakken kan
utvikles til bruk om kvelden, samt med muligheter for å få varmet seg underveis.
Det arbeides med planlegging, budsjettering og gjennomføring i samarbeid med en
sponsor vedrørende dette prosjektet. Først må imidlertid planene tas opp med Postkom
som er grunneier, som må samtykke i tiltakene. Disse må dessuten innarbeides i en ny
reguleringsplan for Hugulia hytteområde, noe som først kan gjøres når den nye
kommunedelplanen for Synnfjell Syd er godkjent.
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Hold naturen fri for søppel!
Vi opplever stadig at det ligger søppel rundt i terrenget. Vær snill – ta med søppel og
bidra til at det er ryddig der vi ferdes i området.

Veien fra Fagerlund til Hugulia
Da vegkontoret i Oppland på forespørsel sa at «Det foreligger ikke midler eller planer om
tiltak de nærmeste årene» på veien mellom Fagerlund og Hugulia, bestemte vi oss for å
prøve å lage en veiaksjon. Det ligger underskriftslister på Nørstelien Landhandel og Joker
Fagerlund som vi håper dere benytter. I tillegg vil det bli sendt en henvendelse til
bedrifter og foreninger som bruker veien, og be dem sende brev til vegkontoret,
samferdselsministeren og ordføreren i Nordre land med argumenter for å utbedre veien
raskest mulig.

Oslo, 3. februar 2016
Hugulia velforening
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