God påske i Hugulia!
Påsken står for døren. Den siste tiden har det minket mye på snøen, og det kan bli problematisk
å kjøre løyper slik vi ønsker. Men vi får håpe det blir noen gode skiturer for de som ønsker det
allikevel. Med mye folk i fjellet betyr det at vi må ta ekstra hensyn til hverandre, enten vi er ute
på tur i fjellet eller ferdes langs veiene. VIS HENSYN!
Innbetaling av kontingent
Det er skuffende at hele 25 medlemmer ennå ikke har betalt kontingenten. Vi oppfordrer alle til
å betale raskest mulig. Har du betalingsvanskeligheter, så ta kontakt på la-lie@online.no og
avtal en nedbetalingsplan!
Velkommen til Hugulia Påskefestival
Påske i Hugulia betyr også at vi viderefører tradisjonene som er innført gjennom årene, både på
hyttene og ikke minst i velsammenheng. Vi møtes forhåpentlig i akebakken skjærtorsdag fra kl.
15.00 og til skirenn og natursti ved parkeringen i 6-feltet på påskeaften. Dette kan du lese mere
om på våre hjemmesider. Husk å printe ut påmeldingsskjemaer før du reiser til fjells! Det er
veldig viktig at dere overholder påmeldingsfristen og møter opp i god tid og henter startnumre
på påskeaften.
Ny løypelegger
Sameiet Løypelegger i Hugulia/Slåttenområdet har besluttet å skifte ut løypeleggeren vår.
Tidspunktet for fornying er økonomisk gunstig med høy innbyttepris for den løypeleggeren vi
har hatt. De gangene vi har driftsstans, har vi slitt med AdBlue-systemet. Dette er mye bedre i
den nye modellen, og ikke minst vi trenger ikke servicepersonale for å få rettet opp eventuell
feil med dette systemet. Den nye modellen har mindre dieselforbruk, fres på hele
løypebredden og foran hver «løypesko». Det vil gi oss bedre spor.
Vi må ta opp et nytt lån på ca. kr 800 000,- (samme størrelse på lånet som i 2013) etter at vi nå
har nedbetalt den gamle løypeleggeren. Løypeleggeren er på plass til neste sesong.
Det er klart det er en utfordring med et nytt lån, og det jobbes mye for å sikre løypeleggerens
økonomi. Alle bidrag til løypeleggeren tas imot med takk. Grasrotandelen innbrakte i 2016 hele
kr 161 400,- i fjorårets driftsperiode, og det er stadig flere som registrerer seg (i dag 218
personer). Har du ikke registrert spillekortet ditt til vår grasrotandel, så registrer det på Hugulia
velforening org. nr. 971 305 835 hos din tippekommisjonær eller på nettet. 5% av
spilleinnsatsen din går da til løypeleggeren.
Er du fornøyd med løypene og ønsker å bidra, er det bare å sende penger til Løypelegger i
Hugulia/Slåttenområdet - konto 1594.07.40573.
Tomflasker blir penger til løypeleggeren
Vi har inngått et hyggelig samarbeid med Nørstelien Landhandleri, blant annet med en avtale
om at folk kan pantelappen sin i en kasse ved panteautomaten, og beløpet blir godskrevet

løypeleggeren. Hvis butikken ikke er åpen, kan du legge panteflaskene i en egen container
utenfor. Flasker og bokser det ikke er pant på, ber vi deg legge i returcontaineren.
Løypekjøringen i år
Så å si aldri har det vært så lite snø og kjøre løyper på, og det var først langt ut i februar det var
mulig å kjøre til Høgkampvatn og Spåtind. I det siste har det tint mye snø, og det blir spennende
å se hva slags skiforhold det blir i påsken. Vi kjører løyper hvis og der det er mulig. Det er ikke
noe vi heller vil ennå å kjøre løyper, men vi må ha forsvarlig med snø.
For å bedre muligheten i årene framover vil vi gjennom sommeren forsøke å utbedre
Seterrunden ved å legge ned rør over et par store bekker og rydde slik at løypetraseen blir
bedre. Dette vil forhåpentlig bidra til at Seterrunden blir et godt alternativ tidlig og sent på
sesongen.
Vis fjellvett!
Hvert år ønsker vi å oppleve drømmepåsken, med skyfri himmel og glitrende skiføre. Uansett
vær er påsken et kjærkomment avbrekk i hverdagen. Men som alltid må vi huske at fjellet er
lunefullt, og at vi må VISE FJELLVETT. Det er STOR RASFARE i bratte partier i fjellet, så ikke ta
noen sjanser! Fjellvettreglene er til for å overholdes.
Fremdrift nye tomter
Postkom. arbeider ut fra at det vil være klart for å gjøre avtaler om kjøp av nye tomter til
høsten. Hvis noen er interessert eller kjenner noen som er interessert i hyttetomt, ta kontakt
med Kjell Vidar Hansen på mail kjellvhansen@vikenfiber.no
Søppel og miljø
Det er viktig at vi bruker søppelcontainerne ved bommen til matavfall etc. og
boks/flaskecontaineren ved butikken til flasker/glass/bokser, disse SKAL IKKE kastes i
søppelcontaineren. Annet avfall skal leveres på Miljøstasjonen ved Torpa sag som er åpen
tirsdager fra 14.00-19.00 og lørdager fra kl. 10.00 til 13.00.
Vårdugnad lørdag 3. juni kl. 10.30
Vi ber deg alt nå merke deg at årets vårdugnad er på lørdag 1. juni. Vi møtes ved
parkeringsplassen på 6-feltet! Noter deg også tidspunktet for høstdugnaden lørdag 16.
september.

HÅPER ALLE FÅR EN STRÅLENDE OG GOD PÅSKE!
Hilsen
Hugulia velforening

