Vår og dugnad i Hugulia
Selv om det ennå er noen netter med kuldegrader og litt mer snø i Hugulia, går det definitivt
mot vår og. Men nå ser vi fremover mot sommersesongen.
Dugnad lørdag 3. juni kl. 10.00 – fremmøte på parkeringsplassen ved 6-feltet
Vi håper på god oppslutning om vårdugnaden. Ta med motorsag, greinsaks, grafs, rake og
spade! I tillegg til veivedlikehold vil vi gjøre en innsats for at Seterrunden, som går fra
Hugulia og innover mot Gamlestølen og tilbake skal få en oppgradering. Det er behov for
rydding mange steder, og vi håper at vi i løpet av sommeren, i samarbeid med grunneierne,
skal få lagt ned rør i noen bekker, slik at det går an å kjøre løyper tidligere. Til nå har det i
første rekke vært bekkene som har hindret oss i å kjøre denne løypa tidlig. Nå håper vi at
dugnaden og innsats med graver skal bedre dette. Vi håper også at tomte-/hytteeierne innover
langs Seterrunden slutter opp om dugnaden.
Mange mener at noe av det viktigste med dugnaden er kaffepraten etter dugnaden. Vi samles
ved gapahuken ved Hugulitjernet kl. 15.00. Håper at noen bidrar med kaffe og kaker! Fint
hvis dere tar kontakt på mail eller SMS til 908 84 709 hvis du vil gjøre en bakeinnsats, slik at
vi får en oversikt over kakebordet.
Mailadresser fra deg
Siden Hugustubben ikke kommer ut lenger, ønsker vi å sende informasjonen elektronisk til
medlemmer og andre som er interessert i hva som hender i Huguliaområdet. Så hvis du ikke
har sendt mailadressen inn, så vær snill å sende den til la-lie@online.no
Når blir de nye tomtene lagt ut?
Etter en prosess om ny kommunedelplan som startet i 2007, ser det nå endelig ut til at planen
kan vedtas i kommunen på ettersommeren/høsten. Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til
hva kommunen setter av krav til vann og avløp, men der kommer det en snarlig avklaring.
Post.kom håper og tror at de kan begynne å tenke salg av tomter til høsten. Hvis noen er
interessert, kan de ta kontakt med Kjell Vidar Hansen på mail: kjellvhansen@vikenfiber.no
Jakt, fiske og trefelling på Post.koms eiendom
Post.kom har et ønske om å redusere administrasjonsoppgavene sine på Huguliaeiendommen. De ønsker at velforeningen skal ta ansvar for administrasjon av jaktkort,
fiskekort og tillatelse til å felle trær på Post.kom sin eiendom. Det har styret sagt ja til, og vi
vil komme tilbake med det praktiske rundt dette om ikke lenge.
Ny løypelegger på plass til neste sesong
Løypelaget har, som vel de fleste har hørt eller sett, fornyet løypeleggeren. En særdeles bra
innbyttepris, ferdig nedbetalt gammelmaskin og en fornyet teknologi var avgjørende for den
beslutningen. Kanskje litt tidlig å ønske seg skiføre igjen, men forhåpentlig blir det en snørik
vinter 2017/2018 slik at vi virkelig får glede av nyanskaffelsen. De fire første månedene i år
har grasrotandel innbrakt kr 49 000,- og pantepenger hos Nørstelien Landhandel fra midten av
februar rundt kr 5 000,-. Fortsett slik - alle som bidrar!

