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DUGNAD - lørdag 4. september kl. 10.00 - Møt opp ved
bommen
Vi trenger å rydde løyper og bedre forholdene rundt Hugulitjern. Alle som har
MOTORSAG - ta med denne, men ellers er handsag, øks og busksaks redskap vi må
bruke. Etter den vellykkede sesongen med løypekjøring trenger vi å justere litt på noen
traseer og utvide løypebredden andre steder. I tillegg vil vi nåfåhøyere vannspeil på
Hugulitjern, og det gjør at vi må rydde noe rundt dette. Den "faste" dugnadsgjengen er
selvfølgelig velkommen, men nå satser vi på STOROPPSLUTNING også fra nve ansikter
(og hender). Dette er en hyggelig måte å bli litt bedre kjent med hyttenaboen på!!
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Beretning 1998/1999
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Styrer og utvalg

Generalforsamlingen 29.08.98 valgte følgende styre og utvalg:
Formann:
614 (1 år - gjenvalg)
Lars Lie
Nestformann:
617 (Ikke på valg)
Ole-Jacob Nielsen
Kasserer:
401 (1 år - gjenvalg)
Dag-Amund Lie
NPF
(Beke på valg)
Driftsansvarlig:
Jon Schrøder
Sekretær.
801 (2 år - gjenvalg)
Trond Melvold
Redaktør:
602 (Ikke på valg)
Leif Stavik
1. varamedlem:
Arild Valle
802 (gjenvalg)
Trygve Ollendorff
2. varamedlem:
604 (gjenvalg)
Da det ikke hadde lykkes åfinneny kasserer, tok den sittende kasserer gjenvalg for 1 ar.
Revisor:

Torvald Valland

Jakt- og fiskeutv.:

Rolf Rollheim
603 (formann) (gjenvalg)
Arild Valle
802 (gjenvalg)
Johannes Nordsveen Veibruker (gjenvalg)

Påskerennskomité:

Sidsel Paulsen 617 (ny)
Egil Nyhus
Gjøvik Røde Kors (gjenvalg)
Svein Olsen
311 (ny)
Eilif Hesjedal
303 (ny)

Valgkomité:

Rolf Rollheim
Stian Møller
Arild Baardlid
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411 (gjenvalg)

603 (formann) (gjenvalg)
809 (gjenvalg)
212 (ny)

Drift av hyttefeltet

Vi kan se tilbake på et forholdsvis normalt driftsår. Det har ikke vært nevneverdige
problemer. I og med at bøtteordningen ble avviklet, har vaktmester fatt redusert
arbeidstiden sin i sommermånedene til 10 timer pr. uke.
Avviklingen av bøtteordningen har gått bra. Det er bare positive tilbakemeldinger på at
do-bøttene er borte fra veikantene, og det virker som om alle er fornøyd med de
løsningene de har valgt Det er viktig at de enkle vedlikeholdsrutinene for de nye doene
blir fulgt, og vi vil presisere at tømming/vedlikehold av de nye doene ikke inngår i
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vaktmesters arbeidsoppgaver. Ønsker en vaktmesterens hjelp i denne forbindelse, må dette
ev. bli et oppdrag vaktmester påtar seg utenom faste arbeidstid.
Det er til tider et problem at noen setter SØPPEL utenfor pumpehus eller
forbrenningshus/garasje nede ved bommen, Vi må be samtlige om at de enten hensetter
søppel i pumpehusene eller kaster den i søppel-containerene kommunen har satt ut. Styret
var i kontakt med kommunen før påske og fikk en ekstra container plassert innenfor
bommen på hyttefeltet, Fra enkelte har det kommet forslag om å avvikle ordningen med å
hensette søppel i pumpehusene. Styret ønsker foreløpig ikke å legge fram et slikt forslag,
men henstiller til hytteeierne om i størst mulig grad å ta med søppelen sin til containerne
ved bommen.
Vi har også tatt opp med kommunen muligheten for å få satt opp containere for retur av
flasker og papir. Foreløpig må vi ta til takke medflaskecontainerved Fagerlund. Papir blir
samlet inn i bygda rast, og detfinnesderfor ikke egne containere til dette. Hvis du har
problemavfall som ikke skal i søppelcontainere, må dette leveres på miljøstasjonen
(åpningstider: mandag W. 12.30- 19.00, tirsdag/torsdag kl. 09.00- 15.00). Vi henstiller til
ALLE om å drive aktiv kildesortering
Til tider har vi fortsatt problemer med at noen ikke låser bommen. Alle må bli flinkere, og
ikke minst har de som har håndverkere på hytta, plikt til å pålegge disse å låse bommen.
Vaktmesteren har pålegg om å låse bommen i alle sammenhenger. Styret vil på
generalforsamlingen leggeframet alternativ til nåværende låssystem, men foreløpig ønsker
ikke Styret og gå inn for å endre dagens system.
Styret har,fått pålegg fra grunneier om å sjekke de hyttene som ikke har blitt med
på fellesinnkjøpene av doløsninger og oppgi hvilken løsning de har valgt, slik at en
er sikker på at alle har lukkede løsninger, og ikke noen har løsninger som renner ut i
grunnen. En ber de som ikke har meldt ifra, om å ta kontakt med styret for å få
godkjent sin løsning.
Styret far en gang i mellom henvendelseframedlemmer som går og irriterer seg, til dels
kraftig, over ting som ikke blir gjort i området. En søppelsekk som står lenge i et
pumpehus og lukter, en lyspære som ikke blir skiftet o.l. blir for enkelte «store saken>.
Hvis vaktmester får beskjed ved en telefon, vil irritasjonsmomentet bli rettet opp i løpet av
en dag eller to. La oss sammen sørge for at alt fungerer best mulig i hytteområdet vårt - da
blir alle fornøyd med sitt hytteopphold,
Postbokser på Hugulia
Vi har som en prøveordning i to år lånt boksanlegget på Hugulia og står for innkrevingen
av leieavgiften på kr 100,- pr. boks pr, år. Det er nå 22 som har betalt leieavgiften. Det er
fortsatt ledige bokser, så de som ønsker at posten skal komme riktig fram, kan bare ta
kontakt med formannen og sikre seg en boks.
N B ! H a r d u i k k e a b o n n e r t på p o s t b o k s før 1. s e p t e m b e r ,
må d u s e l v h e n t e e v t - p o s t på p o s t k o n t o r e t på F a g e r l u n d
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Løypekjøring

Hugulia Fjellstue, Slåtten Seter og Hugulia Velforening inngikk en samarbeidsavtale om
løypekjøring med nyinnkjøpt løypelegger før sesongen 1998/99, Det er også inngått avtale
med grunneier om tillatelse til å rydde løyper i avtalte traseer. Grunneier ser positivt på at
løypetilbudet i området forbedres.
Mye arbeid er nedlagt for å utbedre løypetraseene, men fortsatt er det behov for en del
utbedringer for å forenkle løypekjøringen. I forbindelse med åpningen av skitrekket på
Fjellstua i romjulen ble det behov for en større løypelegger. Som en prøveordning lånte
Fjellstua en slik maskin. En har i løpet av sesongen fatt laget et samarbeid om den nye
løypeleggeren. Vi har laget et sameie som stvres av de tre samarbeidspartene. Den som
kjører løypene, får godtgjort arbeidstiden sin. I tillegg til bidrag fra de tre eierne far
løypekjøringen støtte fra Næringsselskapet i kommunen, noe støtte fra kulturutvalget i
kommunen, bidrag fra Geitelia Hyttevel og over 5-000 kroner fra andre hytteiere som ikke
er tilsluttet noe hyttevel. Dette gjør at vi har tro på å kunne drive løypekjøring med en
forholdsvis høyfrekvensgjennom hele vinteren. Det viste seg også at løypetraseene holdt
seg veldig godt til langt ut i mai måned. Løypenettet blir kjørt i forbindelse med helgene
fra romjulen ogframover,samt i vinterferie og påske. Fram til vinterferien blir
nærområdene prioritert. Vi må være klar over at det å kjøre løyper på dager med snø
og/eller vind innover på fjellet, er 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 kan forvente nykjørte og fine løyper på slike dager. Turen ned til
Slåtten Seter og «Seterrunden» som går fra Fjellstua og innover i skogsterreng, vil være
tilbud som blir prioritert på dager med vanskelig vær i fjellet Hvis en skal kjøre de løypene
vi ønsker å holde best mulig, er det en jobb på mellom 4 og 6 timer. Erfaringene fra årets
løypekjøring er meget positive. Det er ikke ofre styret far skryt for tiltak som blir
gjennomført i området, men for årets løypetilbud har mange medlemmer uttrykt stor
tilfredshet. Men vi må huske - en kan ikke forvente topp løyper til alle tider her oppe. Når
en opplever å bli skjelt ut av et av våre medlemmer når en gjør en frivillig innsats en
morgen når opplegget ikke fungere som det skal, og en må lage en nødløsning, lurer en på
hvor kravstore det går an å bli. Fortsatt er mesteparten av det arbeidet som utføres her, på
frivillighet, uten noen form for kompensasjon.
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Økonomi

Årets regnskap viser et overskudd på kr 82 820,-. Etter fjoråret, hvor vi investerte i både
ny traktor og nytt pumpehus, var alle reserver brukt opp. Derfor er det positivt at vi igjen
kommer på plussiden.
Vi har hatt befaring på veiene som blir meget dårlige i vårløsningen, og konkluderer med
at vi trenger en stor oppgradering av enkelte veistrekninger. Masse må skiftes ut, grøfter
må bedres og stikkrenner er flere steder tette og trenger utskifting.
I løpet av neste år bør vi gjøre en jobb med veiene samt kjøpe ny snøfreser. På denne
bakgrunnen ønsker styret å beholde kontingentens størrelse. Etter at do-tømmeordningen
er avviklet, ønsker styret en utjevning av avgiften mellom veibrukere og medlemmer.
Derfor er avgiften for veibrukere lagt på litt. Vi har som følge av at det kommer til nye
hytteeiere, øket inntektsanslaget noe, men da mange av de nye hytteeierne ikke starter
bygging før neste år, vil vi ikke ta fiill uttelling for alle de nye hyttene i kommende
budsjettperiode.
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Påskeskireon

Påskeskirennet ble for tredje året arrangert på parkeringsplassen ved 6-feltet. Etter styrets
oppfatning fungerer dette bra, og oppslutningen var meget god. Den nyvalgte
rennkomitéen gjorde en flott jobb, og når de også ordnet strålende påskevær, måtte det bli
suksess. Men det trengs mange innsatsvillige for å fa til et vellykket renn, og det er positivt
at så mange stiller opp. At jobben for å få dette til var en hyggelig opplevelse, ser vi av at
flesteparten i rennkomitéen tar gjenvalg eller lover å stille på post også neste år. Til Sidsel
Paulsen og hennes medhjelpere - TAKK FOR EN KJEMPEJOBB!
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Jakt og fiske

Jakt- ogfiskeutvalgethar ikke avholdt noen møter eller tatt initiativ i inneværende år. For
neste år ønsker styret å få hjelp fra eksperter til å se på Hugulitjern nå når vannstanden er
øket ved det nye overløpet. Styret har et håp om at det skal vake noen ørret her, og at vi
skal legge forholdene forfiskenbest mulig til rette i løpet av neste år.

Oslo, 10. august 1999

^orpci y r e og Oijøbler
leverer på bestilling
s p e s i a l i t e t e r er

* furukjøkken

Lages etter mål spesielt for drtt kjøkken

* skapdører

Forny ditt gamle kjøkken med furudører

* klesskap i furu
* framskap og andre
^ o r p f l fururnøbter
yxe og CYQøhlerc, l$$4
yif.

verksted.- 61 11 8 0 0 7

^ust-^orpA

T l f . privat: 61 1f 9 7 2 0

HUGULIA VELFORENING
REGNSKAP 1998/99
REGNSKAP
1998/99

BUDSJETT
1998/9 9

BUDSJETT
199 9/2000

INNTEKTER
GRUPPE 3 0
3010 K o n t i n g e n t i n n t e k t e r
Sum GRUPPE 30

367 . 9 0 0 , 0 0
367. 900,00

370 . 000
370 . 000

410 000
410 000

GRUPPE 31
3100 ANDRE INNTEKTER
Sum GRUPPE 31
Sum INNTEKTER

20. 820,02
20 . 8 2 0 , 0 2
388 . 7 2 0 , 0 2

10. 000
10. 000
380 . 000

10 000
10 000
420 .000

ANSATTE
5010 LØNN
5090 FERIEPENGER
5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT
591D REF. SYKEPENGER
Sum ANSATTE
ØVRIGE KOSTNADER
6110 PUMPEHUS GARASJE
6252 STRØM
6270 RENOVASJON
6310 L E I E MASKINER
6510 VEIVEDLIKEHOLD
6770 BANKOMKO S TNINGER
6780 ADM.KOSTNADER
6790 ÅRMØTE PÅSKERENN
6850 PORTO
6910 TRAKTORKOSTNADER
6920 KOSTNADER SNØSCOOTER
6930 LØYPEMASKIN
6940 KJØR LØYREMASKIN
6950 KJØP AV SNØFRESER
7020 TELEFONGODTGJØRELSE
7410 BEVILGNINGER
7510 FORSIKRINGER
Sum ØVRIGE KOSTNADER
*RESULTAT

-146.
-13.
-15.
35.
-139.

076,73
533,01
868,63
507,00
971,37

-120. 000
- 1 0 . 000
- 2 0 . 000
0
- 1 5 0 . 000

140 ooo
15 000
15 .000
0
170 .000

-3.
-36.
-2
-9.
-5.

434,90
404,00
413,50
963,00
089,50
686,75
100,56
367,00
509,00
738,45
466,50
500,00
000,00

- 2 0 . 000
- 3 5 . 000
- 8 . 000
0
-20 . ooo
- 1 . 000
- 1 4 . 000
- 1 0 . 000
0
- 1 5 . 000
-15 000
-10 000
0
000
000
000
000

10 .000
35 .000
5 .000
0
25 .000
1 .000
11 .000
10 .000
3 .000
15 . 000
10 .000
20 .000
25 . 000
40 .000
2 .000
2 .000
10 .000
224 .000

60 000

26 .000

-7.
-3
-3
-16
-14
-7
-10

-1 8 2 3 , 0 0
0, 00
-7 9 5 8 , 0 0
-30 4 5 4 , 1 6
11 3 . 2 9 4 , 4 9

F I N A N S I E L L E INNTEKTER
8070 RENTEINNTEKTER
4 135,10
Sum F I N A N S I E L L E INNTEKTER 4 . 1 3 5 , 1 0

-2
-10
-10
-170

500
500

4 . 000
4 . 000

AVSETNINGER
8310 AVSETNING MASKINER
8320 AVSETNING PUMPEHUS
Sum AVSETNINGER

-30 . 0 0 0 , 0 0
-10 . 0 0 0 , 0 0
-40 . 0 0 0 , 0 0

-30 .000
-10 .000
-40 .000

2 0 . 000
10. 000
30. 000

BOKSLUTSDISPOSISJONER
8900 o v e r s k u d d

-82 . 4 2 9 , 6 3

-20 .500

0

HUGULIA VELFORENING
BALANSEREGNSKAP 15.08.99

1070
1071
1072
1210
1280
1850

POSTBANKEN
POSTBANK SKATTETREKK
POSTBANK HØYRENTE
REFUSJONER
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRIN
LØYPEMASKIN

Aktiva
2010
2210
2250
2260
2270
2280
2410
2420
2690
2910
2920
2950
2960
2990

LEVERANDØRER
SKYLDIG SKATTETREKK
FAGFORENING
OU-FOND
FORSIKRING
SKYLDIG ARB.GIV. AVG.
SKYLDIG LØNN
SKYLDIG FERIEPENGER
ANNEN KORTS. GJELD
EGENKAPITAL
DRIFTSFOND
TRAKTOR/SNØSCOOTERFOND
PUMPEHUSFOND
AKKUMULERT OVERSKUDD
Passiva

REGNSKAP
15,.08.98

REGNSKAP
15..08.99

10 .013,16
8 .405,52
3 .640,91
15 .677,00
0,00
16 .500,00

20..624,01
8..776,95
97 .948,26
0,00
25 .000/00
0,00

54 .236,59

152 .349,22

0,00
-12 .435,00
-288,00
-17,37
-47,00
-5 .619,00
-9 .992,00
0, 00
-18 .990,00
2 .666,78
-5 .434,00
-4 .081,00
0,00
0,00

-2 .200,00
-5 .500,00
-179,00
-17,33
-61,00
-1 .782,63
-3 .422,67
-9 .908,74
0,00
2 .666,78
-5 .434,00
-34 .081,00
-10 .000,00
-82 .429,63

-54 .236,59

-152 .349,22

O v e r s k u d d e t k r . 82.429,63 foreslås l a g t t i l e g e n k a p i t a l e n

O s l o 15.08.99

Lars L i e
leder

-

^

_

Dag-Amund L i e
kasserer

^7 ~
F O R S L A G

Kjørbar adkomst til hyttene i Hugulia Hytteområde
I forbindelse med etableringen av hyttefeltet i Hugulia ble det nedfelt en del prinsipper som skulle
ivareta ønsket om et best mulig miljø i hytteområdet. En av sakene som ble lagt som en
forutsetning, var at all parkering skal foregå på opparbeidede parkeringsplasser. Ønsket om å
stadfeste dette prinsippet har blitt gjentatt på velforeningens generalforsamling flere ganger - sist i
1994. Det har de senere årene kommet ønsker om kjørbar adkomst og parkeringsplasser nærmere
egne hytter, Noen har det siste året gjort avtaler med grunneier og fatt til ordninger som gir disse
mulighetene, andre befinner seg i grenseland i forhold til reglene ved å parkere eller kjøre tram til
egen hytte, uten formell tillatelse.
I forbindelse med utbyggingen av de nye hyttefeltene har en lagt opp til at hytteeierne parkerer
på egen tomt. I de nye hyttefeltene er hyttene lagt tettere og helt inn til de nyopparbeidede veiene,
så her vil en ikke ha det samme kravet til bruk av parkeringsplasser som vi har i dag på resten av
området. På 8-feltet vil mange hytteeiere som til nå har hatt tungvint adgang til sine hytter, nå fa
muligheten til å kjøre helt inn på egen tomt eller mye nærmere sin hytte, og dermed få en meget
enklere adkomst, og ikke være avhengig av parkeringsplassene slik de har vært til nå.
Styret vil på denne bakgrunn foreslå følgende:
- Hvis forholdene tillater det, gis det tillatelse til å opparbeide kjørbar adkomst/parkeringsplass ved egen hytte,
- Veien/parkeringsplassen skal godkjennes av grunneier/velforening, innarbeides og
godkjennes på kommunens situasjonskart og ikke være til sjenanse for berørte
naboer.
- Alle kostnader i forbindelse opparbeidelse, vedlikehold og grunneiers tomteavståelse
dekkes av hytteeier,
- Stikkrenner etc dimensjoneres Og tilrettelegges slik at det ikke påfører eksisterende
veianlegg skader. Skader betales/rettes opp av hytteeier.
- Styret fastsetter en pris pr. år for making av stikkvei/parkeringsplass som kommer i
tillegg til ordinær kontingent. Vaktmester far ansvar for denne makingen, som
prioriteres etter annen making,
- Parkeringsplassene skal opparbeides slik at vaktmester kan måke det eksisterende
veianlegget uten problemer. Velforeningen/vaktmester har ikke ansvar for ev.
skader på biler som forårsakes av making mens bilene står på disse
parkeringspl assene.

Unngå unødvendig kjøring på veiene i hytteområdene!

TORPESTUGUA HÅNDARBEID
Rosemaling, maling på porselen og terrakotta.
Tovede bilder.
Filleryer.
Lappeteknikk.
Dukker, nisser og hekser.
Blomsterdekorasjoner.
Strikking og hekling.
Mange ander små og store ting.
Vi tar imot bestillinger og lager varen slik du vii ha den.
Vi syr også gardiner på bestilling.

Åpningstider: Fredag 16-20
Lørdag 11-15
Elier ved å kontakte en av o s s :
Inger Berget 61118118
Ingrid Gjerdalen 61119740
Kari Engevold 61118586
Nora Berget 61118223
Gunn Stensvold 61119782

Vaktmester med ekstraservice
Vår vaktmester Odd Harald Bergli er innstilt på å påta seg ekstraoppdrag. Han kan utføre
snømåking, maling/beising, oppkjøring av ved og andre oppdrag som du ønsker utført. Hvis du
har et oppdrag, så ring og spør om Odd Harald kan påta seg det. Du treffer ham på telefon
61 11 18 14 - mobil 941 49220,

Prisliste
Oppkjøring med snøscotter/opptråkking med truger av vei til hytta +
påsetting av/opptenning i ovner:
Making av hyttetak, størrelse inntil 60 m :
Making av hyttetak, størrelse over 60 m :
Varekjøring (i første rekke i forbindelse med vinterferie og påske,
men også ellers dersom det er mulig å gjennomføre):
Ved ekstra mye snø må Odd Harald beregne seg et visst pristillegg.
2

2

kr 50,00
kr 400,00
kr 500,00
kr 200,00

Oppgjør foretas direkte med Odd Harald. Ny adresse: Elgfaret 1, 2 8 8 0 Dokka

_ Hyttetomter ps
c
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til salgs

Hugulia ligger i Synnfjell-området
med Spåtind pd 1414 m.o,b.som
kjent landmerke og innfallsport til
Jotunheimen.

v

Utbygging av nye veler planlegges
utført sommeren/høsten 1999,
Avstand fra Oslo ca 18 mit - 6 mil til
LiUehammer/IlafjeU.

DnP, Oslo og Akershus, selger hyttetomter pd ca 1 -1,5 mål i et velregu- Hugulia Fjellstue A/S byr på
dusj/badstue, kiosk, et hyggelig spiselert og etablert hyttefell i Nord-Torpa.
sted, peisestue og aktivitetstilbud.
Tomtene er s&rvendie med god utsikt,
i fint turterreng sommer som vinter, Henvendelse til
Postbanken Eiendomsmegling
tnerkede løyper og stier kort vei Ul
fjellet, helårsvei til parkeringsplasser. Postboks 115,1340 Bekkestua

Tlf67 51 SO 00, faks 67 51 80 01

Vedlikehold av fellesanlegg og vaktmestertjenester drives av Velforeningen for hytteområdet.

--v
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VI ØNSKER VELKOMMEN T I L EN
H Y G G E L I G HANDEL
Vi fører dagligvarer. Skulle du trenge bensin eller gass fører
vi også dette i forretningens åpningstid.
Åpningstider: mandag-torsdag 0 8 . 3 0 - 1 7 . 0 0
fredag
08.30-20.00
lørdag
08.30-15.00
Vi bringer varer etter avtale

Ulsaker & Nilsen A/S
Alf Nilsen og Asta Ulsaker
2880 NORD-TORPA
Telefon 61 11 85 40 - Telefaks 61 11 85 10

STYRET 1998/99
Hytte

Tlf.arb.
22 96 22 69

Formann

Lars Lie
Haukeveien 2B, 1357 Bekkestua

614

Nestformann

Ole-Jacob Nielsen
Dovresvingen 21B 1184 Oslo

617

Driftsansvar

Jon Schrøder
Nordlifaret 22. 1473 Skårer

OK

23 14 62 21

Kasserer

Dag-Amund Lie
Vestliveien 1C, 1415 Oppegård

401

66 81 89 05

Sekretær

Trond Melvold
Bergljots vei 11C, 0575 Oslo

801

Redaktør

Leif Stavik
602
Prost Stabeis vei 380, 2019 Skedsmokorset

1. vararep.

Arild Valle
Linjeveien 74B, 1087 Oslo

2. vararep.

Trygve Ollendorff
Finstadåsen 9, 1475 Finstadjordet

22 29 09 44
mobil 90 05 43 00
67 90 85 52
mobil 92 20 68 89
66 99 11 74
22 67 86 25
23 04 84 94

63 87 42 97
22 21 16 02
mobil 94 33 12 44

8 0 2

604

Tlf. privat
67 51 83 99
mobil 90 88 47 09

67 90 40 30

67 90 50 42
mobil 94 20 06 16

