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DUGNAD - lørdag 6. september kl. 11.00 -Møt opp ved bommen

Styret ønsker at vi far gjort en dugnad på veiene/løypene før vinteren og beise noen pumpehus.
Ta med malerkost, sag, øks, motorsag, busksaks, rake, spade eller grafs og møt fram ved
bommen. Dette vil være med på å redusere vedlikeholdskostnadene våre. Den "faste"
dugnadsgjengen er velkommen, men i år satser vi på STOROPPSLUTNING fra nye ansikter.
Dette er en hyggelig måte å bli litt bedre kjent med hyttenaboen på!!

DU HAR ANSVAR FOR AT BOMMEN ER LÅST!

TRENGER DU HJELP TIL

Nybygg - Tilbygg - Anneks - Grunnmur - Tak
Montering biotoalett - Elektrisk anlegg - Glass
Vei - Parkeringsplass - Parabolanlegg
Eller helt andre ting?
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Visste du forresten at Nordre Land kommune nå
har åpnet for muligheten til innlagt vann på hytter
TA KONTAKT MED OSS FOR ET
UFORBINDTLIG
TILBUD PA ET TOTALPROSJEKTELLER EN
FILLEJOBB FOR DEN SAKS SKYLD!

Sak 6A

Vaktmesterens arbeidsoppgaver etter avviklingen av
bøtteordningen

På generalforsamlingen 1996 lovet styre å komme med forslag til fremtidige arbeidsoppgaver
for vaktmesteren etter at bøtteordningen blir avviklet i løpet av 1998.
Vi må først ta en prinsipiell debatt i generalforsamling om vi ønsker å ha fast ansatt vaktmester.

Styret går enstemmige inn for at vi skal ha vaktmester i området også i fremtiden. Men
vi må fa til en mer fleksibel arbeidstidsordning enn vi har i dag. Må vaktmesteren ha en form
for tidskonto? Det vil kunne gi kort uke om sommeren og mere belastning om vinteren. Styret
vektlegger at vi haren person i området som kan holde et visst oppsyn, samtidig som
muligheten til å fa satt på varme, måkt tak osv. er tilbud som er positivt for området. Hvis
planene om 25-30 nye hytter i området realiseres vil dette på sikt gi flere å fordele kostnadene
o

pa.
Vi ser for oss en løsning med vedlikehold av traktor, snøscooter, ev. annet utstyr, veier og
pumpehus samt løyperydding på sommeren. Dette vil kunne redusere de totale
vedlikeholdskostnadene våre. Vi vil ikke ansette vikar i ferien, da vil en i styret være ansvarlig
hvis det oppstår noe prekært, og folk legger da ikke søppel i pumpehusene i ferieperioden.
Om vinteren vil snøbrøyting og løypekjøring vær primæroppgaver. Vi kan lage bedre løyper
inne på området for at folk skal slippe å gå på ski i veiene, samt kjører opp løyper i stedet for
Røde Kors som gjør jobben i dag. Dette vil kunne bedre løypetilbudet for hytteeierne, i tillegg
vil vi kunne inntektsføre en del kroner for denne jobben. Vi vil kunne «selge»
vaktmestertjenester til andre.
Utkast til liste over gjøremål:
Daglig
Påse at veiene er fremkommelige.
Påse at all redskapen står i garasjen og at den vedlikeholdes best mulig.
Kjøre løyper etter avtalt løypekart om vinteren.
Påta seg oppdrag for hytteeiere som er villige til å betale for ekstraservice.
Ukentlig
Tømme søppelhus etter behov, oftere ved stort besøk ved varme perioder på sommeren.
Vår
Spesiell gjennomgang av veier, stikkrenner og grøfter.
Lufte og spyle alle vanntanker i pumpehus innen 1. juni.
Vedlikeholde pumpehus utvendig og innvendig.
I løpet av sommeren
Rydde veikanter og utbedre veier.
Beise garasjen hvert 3-4 år - samt 3-5 pumpehus pr. år etter en opparbeidet turnus.
Vedlikeholde og ev. bytte stikkrenner.
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Høst
Sjekke ovner og sette de på i god tid før kuldegradene setter inn.
Sette opp brøytestikker etter behov.
Gå over redskapen i første rekke snøscooter og fres for klargjøring til vinterbruk.
Sette opp skilt som markerer løyper som krysser vei, samt aking forbudsskilt før snøen
kommer, og holde disse i orden gjennom hele vinteren.
SÅ HÅPER VII TILLEGG PÅ MANGE GODE INNSPILL FRA
GENERALFORSAMLINGEN!
SAK 6B
Fullmakt til traktorkjøp
Under forutsetning av at generalforsamlingen vedtar at vi fortsatt ønsker å ha ansatt
vaktmester, ønsker styret at generalforsamlingen gir fullmakt til å fornye traktoren. Traktoren
er seks år og begynner å bli slitt. Styret ønsker å foreta skiftet når det er gunstig for oss. Styret
får ikke fullmakt til og gå ut over traktorfondets størrelse (inkl. avsetning for 1997/98).
SAK 6C
Velforeningen står for driften av postboksene på Fjellstua
Postverket har sagt opp avtalen de har med Hugulia Fjellstue om leie og drift av postboksene
på Fjellstua. Så godt som alle postboksene er belagt av medlemmer i velforeningen. Fjellstua
ønsker at velforeningen står for driften og betaler en viss leie for anlegget. Hvis vi ikke ønsker
det, vil anlegget bli revet og rommet frigjort. Styret mener vi bør gå inn for dette. Alternativet
er at vi setter opp postkasser i området.

Har du noe på hjertet eller ønsker du å
annonsere?
Ta kontakt med redaktøren!

Olav Furdal, Torstadskogen 45B, 1364 Hvalstad
Tlf. pr. 66 84 72 90 - arb. 22 69 37 03
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Beretning 1996/97

1 Styrer og utvalg

Generalforsamlingen
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Driftsansvarlig:
Sekretær:
Redaktør:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

31.08.96 valgte følgende614styre
(1 årog-utvalg:
gjenvalg)
Lars Lie
612 (Ikke på valg)
Bjørn Bakka
401
(2 år - gjenvalg)
Dag-Amund Lie
NPF (Ikke på valg)
Jon Schrøder
801 (2 år- gjenvalg)
Trond Melvold
710 (Ikke på valg)
Olav Furdal
802 (gjenvalg)
Arild Valle
Trygve Ollendorff 604 (gjenvalg)

Revisor:

Torvald Valland
411 (gjenvalg)
603 (formann)
RolfRollheim
802
Arild Valle
Veibruker
Johannes Nordsveen
Hugulia Fjellstue oppnevnte Ruth Tomter som sin representant.

Jakt- og fiskeutv.:

Påskerennskomité:

Bjørn Bakka
Jon Bjerke
Egil Nyhus

Kontaktutvalg med RolfRollheim
Hugulia Fjellstue: Jon Schrøder
Trygve Ollendorff
Lars Lie
Valgkomité:

RolfRollheim
Stian Møller
Thorvald Vallan

612
505
Gjøvik Røde Kors
603
NPF
604
614
603 (formann)
809
411

2 Drift av hyttefeltet

Selv om det kom snø og vi hadde behov for å brøyte veiene også i mai måned, må en si at årets
vinter har forløpt nokså normalt, uten de store utfordringene. 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 søppelcontainerene kommunen har satt ut. FLASKER og RETURPAPIR skal i returcontainere ved
Fagerlund, rett over for Torpa sag.
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VI ØNSKER VELKOMMEN TIL EN
HYGGELIG HANDEL
Vi fører dagligvarer. Skulle du trenge bensin
eller gass fører vi også dette i forretningens
åpningstid.
Åpningstider: mandag-torsdag kl. 08.30-16.30
fredag
kl. 08.30-20.00
lørdag
kl. 08.30-15.00

ULSAKER & NILSEN A/S
Asta Usaker og Alfred Nilsen
Tlf. 61 1185 40
2880 Nord-Torpa

BYGGEPLANER?
Skal du bygge på hytta, eller har du byggeplaner på hjemstedet,
da har du selvfølgelig behov for materialer.
Vi har alle slag, alle dimensjoner, høvlet og uhøvlet, også
dypimpregnerte.
Kontakt oss for pristilbud. Du finner neppe noe gunstigere.
Er det snakk om levering av noe omfang leverer vi fraktfritt i
sentrale deler av Østlandet.

Torpa Sag

2880 Nord-Torpa Tlf. 61119714

Grusingen som ble foretatt i fjor høst har gitt veiene en gjennomgående god standard i
sommer. Det er investert i en salt/sandspreder som skal brukes til å binde grusen i tørre
perioder om sommeren, og strøing om vinteren.
Arbeidet med nytt pumpehus på 7-feltet er satt igang, og det vil være i drift i løpet av
september/oktober måned. Som vi har påpekt tidligere begynner pumpene i pumpehusene etter
hvert å bli slitte, vi bytter ut pumpene som er i pumpehusene med synkepumper som er mer
driftssikre og ikke så utsatte for frostskader. Utskifting av pumpene og arbeidet med å fa vann
tilbake i pumpehusene etter den ekstreme vinteren i fjor har medført overskridelser på
kr 30 000,- i forhold til budsjett på pumpehusene.
Vi har på ny hatt en gjennomgang med vaktmester om hans arbeidsoppgaver. Til tider har ikke
alt fungert 100% i forhold til hva vi forveneter, selv om en stort sett må si at tjenesten fungerer
etter hensikten. Styret har arbeidet for å klargjøre vaktmesterens oppgaver slik at den alltid
fungere etter målene som er satt opp.
Til tross for mye fokusering på problemet har vi fortsatt til tider problemer med at noen ikke
låser bommen. Å finne ordninger som gjør det umulig å komme igjennom bommen uten å låse
er etter de undersøkelser styret har gjort dyre og ikke så driftssikre som er ønsklig. Vi 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.
Bøttetømmeordningen er blitt gjennomført lik tidligere år, og styret oppfatter at de som bruker
den, er tilfreds med ordningen. For at den skal fungere, er en avhengig av at tidsfristen for
utsetting av bøtter overholdes av alle, spesielt i påske- og vinterferie. I løpet av sommeren har
70-80 bestilt ny doløsning gjennom opplegget som som styret har lagt opp til, og som Rolf
Rollheim har gjennomført med sin vanlige entusiasme, ryddighet og ikke minst prisgunstig
løsning for medlemmene. Takk til Rolf for enda et godt gjennomført jobb til beste for
velforeningens medlemmer. Og du som enda ikke har bestilt, fristen er 31.12.98 for dobytte.
HUSK FRISTEN 25. AUGUST 1997 FOR BESTILLING TIL TILBUDSPRIS! Styret har
fått pålegg fra grunneier om å sjekke de hyttene som ikke har blitt med på
fellesinnkjøpene av doløsninger, slik at en er sikker på at alle har lukkede løsninger og
ikke noen har løsninger som renner ut i grunnen. En ber disse snarest ta kontakt med
styret for å få godkjent sin løsning.
Styret opplever en gang imellom at medlemmer går og irriterer seg, til dels kraftig, over ting
som ikke blir gjort i området. En søppelsekk som står lenge i et punpehus og lukter, en lyspære
som ikke blir skiftet o.l. blir for enkelte «store saker». Hvis vaktmester får beskjed enten ved
en lapp i dolapp-kassen eller en telefon så vil irritasjonsmomentet bli rettet opp senest neste
dag. La oss sammen sørge for at alt fungerer best mulig i hytteområdet vårt - da blir alle
fornøyd med sitt hytteopphold. For at ting skal fungere best mulig har styret gått igjennom
vaktmesterens arbeidsinstruks og presisert en del oppgaver og lagt opp forbedrede rutiner.

3 Hugustubben

Hugustubben er kommet med tre nummer i perioden. Styret ser på vår velavis som en fin måte
å holde kontakt med medlemmene, men en liten innsats fra DEG kunne gjort avisen bedre.
Våre trofaste annonsører og kostnadsfri trykking bidrar til at Hugustubben påfører
velforeningen minimalt med utgifter. Vi takker annonsørene for deres bidrag, og ber om at
også DU vurderer om du kan bidra med en annonse eller stoff.
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4 Samarbeidet med Hugulia Fjellstue

På ny kan vi se tilbake på et problemfritt samarbeidet med styret for Hugulia Fjellstue.
Kontaktutvalget som ble opprettet for to år siden har ikke hatt noen møter, og styret ser ingen
grunn til at utvalget forsetter. Den kontakten som er nødvendig skjer på styreplan. Som en
prøveordning har driften det siste året blitt lagt om. Dette er en minimumsløsning med hensyn
til bemanning etc, men hvis den er formålstjenlig for eierne er dette en form som kan fungere
tilfredstiltende. Fjellstuas styre vil gi en orientering om situasjonen på generalforsamlingen.

5 Løypekjøring

Hugulia Fjellstue, Slåtten Sæter, Hugulia Velforening og Nordre Land kommune inngikk også
i år avtale med Røde Kors om at de i sesongen 1997 skulle kjøre løyper i området i helgene.
For neste år ønsker vi at løypenettet blir kjørt i forbindelse med helgene fra tidlig i januar
uansett nysnø eller ikke, samt i vinterferie og påske. Fram til vinterferien vil nærområdet bli
prioritert. Vi ber alle 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. Vi bør kanskje i noe større grad finne
løypetraseer i hytteområdet som blir kjørt når forholdne i fjellet ikke er gode. Dette må vi
samarbeide med grunneiere og Fjellstua om, med tanke på fa dette etablert i løpet av
kommende år.

6 Økonomi

Årets regnskap viser et overskudd på kr 3 609,- som foreslås overført til driftsfond som ved
årets regnskapsavslutning er på kr 33 911,-. Med årets overskudd, opparbeidet beholdning og
avsetning i fonds må en si at foreningen har en tilfredstillende økonomi. Den økonomiske
situasjonen gir oss handlefrihet hvis det skulle oppstå ekstraordinære utgifter, og det er styrets
oppfatning at det er fornuftig og forsette denne forsiktige økonomiske linjen. Videre er
traktorfondet på kr 154 000,- etter årets avsetninger.Traktoren er nå seks år gammel, og det
kan være aktuelt å bytte den ut hvis vi far et godt tilbud på en ny, styret ber om fullmakt til
dette på årets generalforsamling

7 Påskes ki renn

Årets påskeskirenn fikk en vri i år ved at arrangementsted ble flyttet til parkeringsplassen på 6feltet. Etter styrets oppfatning var dette en positiv endring, og oppslutningen var meget god.
Med litt videreutvikling av dette opplegget kan dette bli en fremtidig løsning. Litt dårlig
merking gjorde at noen fikk en ekstra lang skitur, men det er slike ting det er lett å rette på.
Rennkomitéen gjorde en strålende jobb - men det trengs flere innsatsvillige for å fa til et
vellykket renn.

8 Jakt og fiske

Jakt- og fiskeutvalget har i påvente av en utvikling i saken ikke avholdt noen møter eller tatt
initiativ i inneværende år. På den annen side er det et sterkt ønske om å gjøre en innsats på
dette området, men det betinger et forpliktende samarbeid med alle involverte. Styret er innstilt
på å ha et utvalg som kan arbeide med denne saken så snart det er mulighet og vilje til å fa
gjort noe.
Oslo, 10. august 1997
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VELFORENINGEN HUGULIA HYTTEOMRÅDE

DRIFTSREGNSKAP

1

16.08.96 - 15.08.97

1

Denne delen inneholder regnskaps-/
b u d s j e t t d a t a b e r e g n e t f o r årsmøtet.
Dette inneholder bl.a. p e r s o n a l s e n s i t i v e
opplysninger, og e r derfor fjernet fra
d e n n e v e r s j o n e n - s o m ligger åpent
t i l g j e n g e l i g på I n t e r n e t t e t .
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VELFORENINGEN HUGULIA HYTTEOMRÅDE
STATUS PR.

15.08.97
1

Denne delen inneholder regnskaps-/
b u d s j e t t d a t a b e r e g n e t f o r årsmøtet.
Dette inneholder bl.a. p e r s o n a l s e n s i t i v e
opplysninger, og e r derfor fjernet fra
d e n n e v e r s j o n e n - s o m ligger åpent
t i l g j e n g e l i g på I n t e r n e t t e t .

O s l o 10.08.97
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STYRET 1996/97

Hytte

Tlf.arb.

614

22 96 22 69

Tlf. privat

Formann

Lars Lie
Haukeveien 2B, 1340 Bekkestua

Nestformann

Bjørn Bakka
Langbølgen 50,1150 Oslo

612

Driftsansvar

Jon Schrøder
Nordlifaret 22,1473 Skårer

OK

23 14 71 54

67 90 85 52
mobil 90 12 71 80

Kasserer

Dag-Amund Lie
Vestliveien 1C, 1415 Oppegård

401

66 81 89 05

66 99 11 74

Sekretær

Trond Metvold
Bergljots vei 11C, 0575 Oslo

801

Redaktør

Olav Furdal
Torstadskogen 45B, 1364 Hvalstad

710

1. vararep.

Arild Valle
Linjeveien 74B, 1087 Oslo

802

2. vararep.

Trygve Ollendorff
Finstadåsen 9,1475 Finstadjordet

604

67 53 78 93
mobil 90 88 47 09
22 06 73 41
22 29 07 63
mobil 93 05 93 00

22 67 86 25

22 69 37 03

66 84 72 90

22 21 16 02
mobil 94 33 12 44
67 90 40 30

67 90 50 42
mobil 94 20 0616

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 86 56 - mobil 92 40 48 47.
Prisliste
Oppkjøring med snøscotter/opptråkking med truger av vei til hytta +
påsetting av/opptenning i ovner:
Making av hyttetak, størrelse inntil 60 m2:
Making av hyttetak, størrelse over 60 m2:
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.
Oppgjør skjer direkte med Odd Harald. Adressen er 2880 Nord-Torpa.

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

Torpestugua
Håndarbeid
•
•
•
•
•
•
•
•

rosemaling, maling på porselen og terrakotta
tovede bilder
filleryer
lappeteknikk
dukker, nisser og hekser
blomsterdekorasjoner
strikking og hekling
mange andre små og store ting

Åpningtider: fredag kl. 16 - 20 og lørdag kl. 11 -15
Utenom åpningstidene kan disse kontaktes:
Inger Berget, tlf. 61 1181 18
Ingrid Gjerdalen, tlf. 61 11 97 40
Kari Engevold, tlf. 61 11 85 86

Nora Berget, tlf. 61 11 82 23
Gunn Stensvold, tlf. 61 11 97 82

leverer pa bestilling

spesialiteter er
•

Furukjøkkén
Lages etter mål spesielt for ditt kjøkken

•

Skapdører
Forny ditt gamle kjøkken med furudører

• Klesskap i furu
• Framskap og andre

furumøbler

yorp* J^re o g

Wjøbler, 2884

yif. verksted. 61 ff 80 07

cA****-y°*?*

Tlf- privat; 6f ff 97 20

