Nytt fra Hugulia
Jakt, fiske og trefelling i Hugulia
Som vi informerte om tidligere, har Post.kom overføre administrasjonen av dette til
velforeningen.
Hans Petter Hernæs tlf. 930 25 167 mail: hphernes1@gmail.com vil følge opp jakt og fiske.
Som meddelt blir det ikke rypejakt i år, men det er solgt noen jaktkort til harejakt. Det vil bli
gitt tillatelse til å felle rev og mår for å hjelpe på rypebestanden. Det kan også søkes på
tillatelse til å trene hunder i området.
Vi oppfordrer de som får fisk om å registrere fangsten sin i Hugulitjern og Høgkampvann
(skjemaer i boks ved Liehuken og ved hytta på Høgkampvann eller under Jakt og fiske på
hjemmesiden vår).
Jon Schrøder tlf. 928 28 937 mail: jonh.schroder@gmail og Lars Lie tlf. 908 84 709 mail:
la-lie@online.no kan kontaktes hvis dere ønsker å felle trær i nærheten av egen hytte, men på
Post.kom.’s eiendom.

Friluftslivets dag 12. august – Oppmøte ved Liehuken
Tidligere års arrangementer har vært veldig positive, og vi håper på god oppslutning også i år.
Fiskekonkurranse
Registrering kl. 13.45
Konkurranse kl. 14.00-15.30.
Gåtur Hugulietjern rundt på idealtid fra kl. 14.00
Familiefest i garasjen fra kl. 18.30
Det vil bli fyrt i grillen, ta med grillmat og drikke.
Det vil bli konkurranser med ringspill og pilkast.
Ta med venner og kjente for en hyggelig kveld.
Premiering i de forskjellige konkurransene vil bli
utdelt i løpet av kvelden.

Hytte i akebakken
Hytta er levert og det er klart til å sette i gang arbeidet med å sette den opp. Det må gjøres
noen grunnarbeider før oppsettingen kan starte. Byggeleder Gunnar Støten vil ønske seg litt
dugnadsinnsats etter hvert, og mener at hytta er på plass i løpet av august.

Ny løypemaskin er på plass
Den nye løypemaskinen er på plass. Litt tidlig å ønske seg snø ennå, men vi håper veldig på
en skikkelig vinter slik at vi virkelig får glede av den. Ikke glem å gi flaskepanten deres til
løypeleggeren! Enten kan du legge panteflaskene i en kontainer utenfor Nørstelien

Landhandel, eller pante på panteautomaten og legge pantelappen i en kasse ved siden av
automaten. Hittil har pantingen innbrakt over kr 6 000,-.
Vi har nå registrert 227 deltakere på Grasrotandelen til Norsk Tipping. Har du ikke registrert
spillekortet ditt, er det veldig positivt om du gjør det, slik at også ditt bidrag kommer
løypekjøringen til gode.

Mailadresser til medlemsarkivet
For å kunne informere om det som skjer i Hugulia og forenkle utsendelser til medlemmene
har vi jobbet med å samle inn mailadresser. Vi har nå 12 som vi mangler adressen på, i tillegg
har vi registrert at fire ikke er på mail.

Forbedrer Seterrunden
Vi har allerede gjort en god del og skal fortsette å oppgradere Seterrunden-løypa. Det er
ryddet langs løypa, og vi håper å få på plass rør i to forholdsvis store bekker slik at vi kan
starte løypekjøringen tidligere, og kjøre lenger utover våren. Men ennå gjenstår det en del
arbeid. Alt vi gjør, skjer i samråd med grunneierne.
Trenger to-tre med motorsag til en ryddejobb onsdag 9. august kl. 10.00. «Meld deg på»
til Erik Uhre Schjelderup tlf. 980 84 814 eller Espen Nes tlf. 980 16 337 så snart som mulig.

Nye turkart er utplassert
Det er i løpet av sommeren blitt satt opp nye sommersti-kart i området. Løypesjef Erik Uhre
Schjelderup har (som vanlig) gjort en stor jobb for å få dette på plass.

Veien Fagerlund – Hugulia
Det ble utbedret noe på veien i fjor, men det er fortsatt veldig mange dårlige partier. Nå er
arbeidene i gang igjen, det skal legges ned noen nye stikkrenner, byttes masse noen steder, og
midt i september skal det legges ny asfalt!

En gledelig melding til slutt
Alle har nå betalt kontingenten for 2017. Hyggelig også at en som til nå har vært veibruker,
mener at velforeningen gjør så mye positivt for området at de ønsker å bli fult betalende
medlem.

Husk dugnadslørdag den 16. september!

Fortsatt GOD SOMMER!

