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FORMANNEN H A R O R D E T :

Et nytt Hugulia-år!
Vi kan se tilbake på en ny rolig og positiv generalforsamling. På ny er det låsing eller nærmere
sagt manglende låsing av bommen som fikk det mest engasjerte innlegget på møtet. Det er bare
én måte å holde bommen stengt til enhver tid, og det er at alle låser bommen hver gang de
kjører igjennom.
Referat fra generalforsamlingen finner du annet sted i Hugustubben. Det ble valgt ny
viseformann og ny redaktør av Hugustubben: Ole-Jacob Nielsen ble viseformann, og Leif
Stavik er nå redaktør. Styret syntes det var gledelig at det er bred enighet om å ha vaktmester i
området, selv om vi avvikler bøtteordningen vår i løpet av 1998. Vi må etter styrets oppfatning
på den ene siden leve opp til vårt ansvar som arbeidsgiver, og på den andre siden få best mulig
utnyttelse til enhver tid av den ordningen vi har. Med ca. 30 nye medlemmer i forbindelse med
de nye hyttefeltene som blir bygd ut blir det flere å fordele kostnadene på etter hvert.
Ny traktor er på plass
På generalforsamlingen ba styret om, og fikk fullmakt til å bruke traktorfondet til, å kjøpe ny
traktor hvis det var fornuftig å bytte ut den vi hadde. Nesten før vi var kommet hjem fra
generalforsamlingen, meldte det seg problemer med traktoren, og en mente vi ville måtte bruke
mellom 35 og 45 000 kroner for å sikre forsvarlig drift av traktoren i vinter. Styret vedtok da
enstemmig å gå ut over generalforsamlingens vedtak med kr 20 000,- og byttet inn traktoren.
Det gjør at vi får en litt mindre, men kraftigere traktor som er i tipp topp stand. Samtidig gir
det styret en utfordring med å spare inn kr 20 000,- på årets budsjett.
Løypekjøring i vinter
Samarbeidet mellom Hugulia Fjellstue, Slåtten hytte- og velforening, Røde Kors og oss gjør at
vi også i år forhåpentlig får et bra løypetilbud i området. Men vær klar over at det er umulig å
holde løypene nyoppkjørte når det snør og blåser. I dårlig vær er det rett og slett umulig å finne
igjen sporet bare minutter etter at løypene er kjørt. Teksten i samarbeidsavtalen finner du annet
sted i Hugustubben.
Nye eiere på Hugulia Fjellstue
Oslo og Akershus krets av Den Norske Postorganisasjon har bestemt seg for å selge Hugulia
Fjellstue, og i skrivende stund gjenstår bare noe formalia før alt er i orden med salget. De nye
eierne, Anja og Erik Stamnes, ønsker å få til best mulig kontakt med alle brukere av området,
og vi ser fram til et positivt og konstruktivt samarbeid.

Oppsigelse av samarbeidsavtale med grunneier
På bakgrunn av at en har vedtatt å selge Fjellstua, har vi mottatt oppsigelse av
samarbeidsavtalen som vi undertegnet i november 1991. Pkt. 19 i avtalen lyder «Hugulia
Feriehjem kan ikke avhende hytteområdet uten at festerne/tomteeierne sikres samme rett til
bruk som festekontrakt, kjøpekontrakt og denne avtalen innebæren>. Styret går ut ifra at
realitetene i avtalen ikke vil bli endret, men at en tar med Hugulias forpliktelser overfor
Velforeningen når avtalen med nye eierne utformes, og at en tilpasser dette et nytt avtaleverk.
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SAK 1 -ÅPNING
Formann, Lars Lie, åpnet Generalforsamlingen for 1997.
Det ble stilt spørsmål om Generalforsamlingen var lovlig innkalt. Ingen hadde kommentarer
til dette og Generalforsamlingen for 1997 ble derfor lovlig satt.
Lars Lie redegjorde kort for årets drift i Velforeningen og minte samtidig på at alle må huske
å låse bommen. Det ble presisert at alle har et felles ansvar for å holde bommen låst, også når
man har besøk, benytter håndtverkere osv.
Pumpehuset i hyttefelt 7 ble lovet nå plass før saøen kommer
Det var pr. dato 90 hytteeiere som hadde gått til anskaffelse av nye do-løsninger. Det ble
understreket at for de hytteeiere som ikke har benyttet Velforeningens system for bestilling
gjennom Rolf Rollheim, har Grunneier bedt om opplysning om hvilke løsninger som da
eventuelt er valgt. Det ble oppfordret til å gi Velforeningens styre melding om dette slik at
disse hytteeieres løsninger også blir registrert.
SAK 2 - V A L G AV: DIRIGENT, R E F E R E N T , T O TEL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN
Som dirigent ble vaiet: Lars Lie
Som referent ble valgt: Trond Melvold
Som to til å undertegne protokollen ble valgt: Stian Møller (809) og Rolf Rollheim (603)
SAK 3 - S T Y R E T S ÅRSBERETNING
Styrets årsberetning ble gjennomgått av dirigenten.
Det ble rettet en kommentar til at plassering av pumpehus i 7'ern som gikk på at brukerne
ikke var blitt spurt om hvor pumpehuset burde plasseres.
Med ovennevnte kommentar ble styrets årsberetning godkjent av Generalforsamlingen.
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SAK 4 - REGNSKAP FOR 1996/1997
Dag Amund Lie gikk igjennom og kommenterte driftsregnskapet.
Status pr. 15.8.-97 ble gått igjennom, og det var ingen kommentarer til rengskapet eller
statusrapporten.
Revisors melding ble opplest for Generalforsamlingen av dirigenten.
Regskapet ble deretter godkjent av Generalforsamlingen og styret ble gitt ansvarsfrihet
SAK 5 - BUDSJETT/KONTINGENT F O R 1997/1998
Styrets forslag til budsjett og forslag til kontingent på kr. 2.600,- (uendret) for Velforeningens
medlemmer og forslag til kontingent på kr. 1.300,- (50% av driftskontingenten) - UENDRET,
ble gått igjennom av Dag Amund Lie.
Rolf Rollheim hadde en kommentar på at det var satt av lite midler til vegvedlikehold i
forslaget.
Dag Amund Lie refererte til at vegene er blitt vesentlig utbedret og utgiftene til
vegvedlikehold derfor er forventet redusert.
Stian Møller stilte spørsmål om hvorfor posten til renovasjon er gått ned, og Dag Amund Lie
forklarte at det ble innkjøpt toalettvæske i inneværende år, og at dette sannsynligvis ikke
trengs mer.
Styrets forslae til budsjett/kontineent for 1997/1998 ble godkjent av Generalforsamlingen.
SAK 6 - INNKOMNE F O R S L A G :
- 6 A - V A K T M E S T E R E N S OPPGAVER E T T E R A V V I K L I N G E N AV
DOTØMMENGEN
Lars Lie redegjorde for styrets forslag.
Følgende avstemningsgrunnlag ble framlagt for Generalforsamlingen:
Skal Velforeningen ha egen vaktmester etter 31.12.-98?
Det ble stilt en del spørsmål og utvekslet meninger om eventuelt å få utført arbeidet gjennom
å sende det ut på anbud.
Styret er av den formening at en slik løsning vil ligge atskillig høyere enn det
vaktmesterordningen koster i dag, og beredskapen som vaktmesteren innebærer vil bli
dårligere ved å legge dette ut på anbud.
Styrets forslae om å ha vaktmester i området også i fremtiden ble vedtatt av
Generalforsamlingen, MOT 1 stemme.

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. 08.30-17.00
fredag
kl. 08.30-20.00
lørdag
kl. 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

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.

T o r p a

S a g

2880 Nord-Torpa Tlf. 61119714

SAK 6 - INNKOMNE F O R S L A G :
- 6 B - F U L L M A K T T I L F O R N Y E L S E AV T R A K T O R
Det ble en meningsutveksling om kostnader og innbyttepris på gammel traktor, og anskaffelse
av ny traktor.
Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å fornye traktoren, under forutsetning av at.
dette ikke går ut over traktorfondets størrelse (inkl, avsetning for 1997/1998).
SAK 6 - INNKOMNE F O R S L A G :
- 6 C DRIFT AV P O S T B O K S A N L E G G E T PÅ HUGULIA F J E L L S T U E
Lars Lie redegjorde for styrets forslag om at velforeningen skal stå for driften og betale leie
for anlegget.
Representant for Hugulia Fjellstue kom med opplysninger om størrelse på et eventuelt
leiebeløp for boksanlegget som var ukjent for styret i Velforeningen.
Det ble deretter en meningsutveksling/diskusjon i Generalforsamlingen om behov for
boksanlegget og muligheter for eventuelt å finne andre løsninger på postutdeling til
hytteeierne.
Det ble foretatt en prøveavstemning i Generalforsamlingen om behovet for postomdeling, og
denne avstemning resulterte i at halvparten var for omdeling, og halvparten var imot slik
omdeling til hytteeierne.
Generalforsamlingen vedtok deretter følgende:
Styret i Velforeningen får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Hugulia Fjellstue
om størrelse på leie, og administrasjon av postboksanlegget
Styret i Velforeningen får fullmakt til å utrede alternative løsninger nå postomdeling til
hytteeierne som er best og billigst for medlemmene
Begge fullmakter baserer seg på frivillighet fra medlemmene.
SAK 7 - V A L G
Rolf Rollheim redegjorde for valgkommiteens innstilling.
Som ny redaktør av Hugustubben ble enstemming valgt: Leif Stavik (602)
Som ny nestformann ble enstemmig valgt: Ole Jakob Nilsen (617)
Det resterende styret, inkludert formann for ett år, samt medlemmer i jakt- og fiskeuPsalget,
påskerennkommite, valgkommite og revisor, ble av Generalforsamlingen enstemmig
gjenvalgt
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SAK 8 - TID O G S I L D F O R NESTE G E N E R A L F O R S A M L I N G
Styret foreslo at Generalforsamlingen for 1998 blir lagt til lørdag 5 september kl 15.00 på
Hugulia Fjellstue.
Styrets forslae ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen.
Det var 52 stemmeberettigede representert på Generalforsamlingen.
Lars Lie takket for tilliten på vegne av det nyvalgte styret.
Generalforsamlingen for 1997 ble formelt avsluttet kl 16.41
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Stian N4ø!ler

V

T O R P E S T U G U A 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 vil ha den.
Vi syr også gardiner på bestilling.

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

yorp*

yre og MQøbler

leverer p å

bestilling

s p e s i a l i t e t e r er

• furukjøkken

Lages etter mål spesielt for ditt kjøkken

• skapdører
Forny ditt gamle kjøkken med furudører

• klesskap i furu
• framskap og andre furumøbler
yoteptt yve

Jtf.

og

WJøbler, 2834

verksted: 61 11 SO 0 7

^ust-Torpi»

Tlf. privat: 61 11 97 20

Avtale o m stikking og oppkjøring av løyper
i Hugulia- og Slåtten turområde sesongen 1998
Det er inngått følgende avtale mellom Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps og Hugulia Fjellstue/Hugulia
velforening/Slåtten hytte- og velforening:
1. Avtalen gjelder løypenettet opptegnet i forbindelse med avtalen i 1996, samt kjøring av
Seterrunden med vektlegging av kjøring i velforeningenes og Fjellstuas nærområder og spesielt
hovedløypa til Slåtten seter (Slåtten - Rundkampen/Høgkampen) fra og med romjula/nyttårshelga. På tidlig vinter er nærområdene og flæene de viktigste turområdene.
2. Tidsaspekt: Stikking av samtlige løyper i området skal foretas i forbindelse med romjul/nyttår.
I helgene fram til 15.2. skal en prioritere nærområdet for velforeningene, inkludert hovedløypa
til Slåtten seter og Seterrunden. Fra 15.2. til etter påske skal en også prioritere det kommunale
løypenettet, samt områder som er viktige for Hugulia Fjellstue og velforeningenes medlemmer.
I tillegg til helgene skal Røde Kors forestå løypekjøring i rimelig grad undeer skolenes vinterferier i Oppland, Akershus og Oslo. I påsken skal løyper kjøres minst hver annen dag. Ved snøvær skal det kjøres daglig så sant forholdene tillater det. Løypekjøringen skal starte senest kl.
09.00. Selv om det ikke har kommet nedbør siste uke, skal en kjøre løype lørdag morgen. Så
langt det er mulig, skal løvpelegger brukes.
3. Utstyr: Røde Kors skal benytte eget utstyr. Etter avtale kan Hugulias utstyr benyttes, mot at
driftsutgifter dekkes.
4. Områdebegrensninger: I Henhold til lov om utmark kan ferdsel med scooter kun finne sted på
de på forhånd godkjente løyper, og kun med førere som er godkjente.
5. Rapport: Røde Kors plikter å rapportere til Hugulia Fjellstua eller Hugulia velforening hvis de
ikke oppfyller avtalen. Hvis avtalen ikke kan overholdes i forbindelse med en helg, skal Røde
Kors gi beskjed senest fem dager i forkant. Røde Kors har to frihelger i løpet av sesongen. Tidspunkt for disse avtales tidligst mulig og senest fem dager i forkant. Hugulia Fjellstue og Hugulia
velforening har ansvaret for løypekjøring hver sin av de to helgene som Røde Kors har fri, omkostningsfritt for de andre samarbeidspartnerne.
6. Vederlag: Hugulia Fjellstue, Hugulia velforening og Slåtten hytte- og velforening betaler i sin
helhet hver kr 4 000,-, etter regning fra Røde Kors og med forfall 10. mars. Eventuelt kommunalt bidrag betales også til Røde Kors per denne dato. Hvis Røde Kors ikke gjennomfører
løypekjøring etter avtalen utenom de avtalte frihelgene, reduseres vederlaget med kr 700,- per
helg (Bestemmelsen gjelder fra 10.1.98.). T i l hytteeiere langs Seterrunden sendes det ut et brev
med henstilling om å innbetale kr 300,- per hytte. Disse bidragene tilfaller i sin helhet Gjøvik
Røde Kors, som forplikter seg til å dekke portoutgiftene ved utsendelsen, samt å føre oversikt
over innbetalingene og legge denne fram for samarbeidspartnerne.
Avtalen er utferdiget i fire eksemplarer, ett til hver av partene.
Det er Hugulia velforening som administrerer avtalen.
Hugulia,

Hugulia Fjellstue AS

Huglia velforening

Slåtten
hytte- og velforening

Gjøvik Røde Kors
Hjelpekorps

S T Y R E T 1997/98
Hytte
614

Tlf.arb.
22 96 22 69

Formann

Lars Lie
Haukeveien 2B, 1340 Bekkestua

Nestformann

Ole-Jacob Nielsen
Dovresvingen 21B 1184 Oslo

617

Driftsansvar

Jon Schrøder
Nordlifaret 22, 1473 Skårer

OK

23 14 71 54

Kasserer

Dag-Amund Lie
Vestliveien 1C, 1415 Oppegård

401

66 81 89 05

Sekretær

Trond Mel vold
Bergljots vei 11C, 0575 Oslo

801

Redaktør

Leif Stavik
602
Prost Stabeis vei 380, 2020 Skedsmokorset

1. vararep.

Arild Valle
Linjeveien 74B, 1087 Oslo

802

2. vararep.

Trygve Ollendorff
Finstadåsen 9,1475 Finstadjordet

604

Tlf. privat
67 51 83 99
mobil 90 88 47 09
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
67 90 40 30

67 90 50 42
mobil 94 20 06 16

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 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

Oppgjør skjer direkte med Odd Harald. Adressen er 2880 Nord-Torpa.

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

Fjellstuas nye eiere hilser Hugustubbens lesere!
Anja og Erik Stamnes med adresse Askim har overtatt Hugulia Fjellstue.
De har sendt oss følgende hilsen:

Hvis alt går etter planen, overtar vi Hugulia Fjellstue tidlig på nyåret, men
flytter fysisk til Hugulia sommeren 1998.
Som bakgrunn har vi et aktivt arbeidsliv innenfor det private næringsliv.
Vår målsetning privat er å endre livsførsel, og vår målsetning for Fjellstua
er å åpne den for bygdefolket og for hyttefolket.
Vi har noen ideer om hva vi kan tilføre området. Dette kommer vi tilbake til
litt senere med en informasjonsfolder, men vi kan bl. a. nevne Hytteservice
med ett telefonnummer, storkiosk med matvarer, nyoppusset badstue, dusjanlegg o.s.v.

Vi ønsker dere alle velkommen til oss på "stua", og vi skal
gjøre hva vi kan for at dere skal trives.

Med vennlig hilsen
Anja og Erik

TELEFONNUMMER DET ER KJEKT Å HA
110
Brann
112
Politi
113
Medisinsk nødhjelp
- Røde Kors "Spjelken

61 11 42
6111 05
61 1142
61 11 85

00
00 - Lensmannen i Nordre Land
00
35 alt. 91 16 90 18

Dokka taxisentral
Toipa drosjesentral
Torpa Bilruter
NSB Dokka, ruteopplysning

61
61
61
61

11 00
11 98
11 12
11 01

02
00
11
06

Nordre Land Kommune
Vest-Oppland kraftselskap
- Feilmelding
- Feilmelding Torpa

61
61
61
61

11 40 00
11 27 00
11 1688
11 80 75

Hugulia Fjellstue

61 11 85 14-Faks 61 11 85 01

Vaktmester Odd Harald Bergli

61 11 86 56 - Mobil 94 14 92 20

1

Dikt ved et årsskifte
Vinterlandskap
I en grantopp sitter varsleren
med streng sort maske
og lytter til en munter flokk med stjertmeis
som flyr forbi, én og én, som sneballer
med fjaer stukket inn på siden og bak.
Ingen menneskeord bryter stillheten,
bare en svak summing i telefonstolpen.
T y n n røyk fra en fjern bondegård
løser seg opp i vinterdagens tusmørke.
Med milliarder mennesker på jorden
finner vi fortsatt dette grå bilde
av varsler, meiser, ensom røyk.

H v a har vi gjort
Vannet er et dikt.
Å drikke et glass vann er et dikt.
Solen behøver ikke skinne gjennom vannet
for at det skal bli et dikt.
Gresset er et dikt.
Dyrene tygger grønne dikt.
Det behøver ikke være blomster i engen
for at det skal bli et dikt.
Luften er et dikt.
Å puste langsomt inn er et dikt.
Regnbuen behøver ikke lyse på himmelen
for at det skal bli et dikt.
Å ta på hverandre, å gi hverandre ord,
er et dikt.
Den store kjærlighet behøver ikke
gjennomlyse vårt liv
for at det skal bli et dikt.
H v a har vi gjort med diktet?

Harald Sverdrup

Velforeningens styre
ønsker dere alle en god
jul og et godt nytt å r, et
år som forhåpentligvis
vil gi oss mange gode
opplevelser i vårt kjære
rekreasjonsområde.
Skriv gjerne noen ord
til Hugustubben!
Redaktørens adresse
m.m. inne i bladet.
Vel møtt i Hugulia og husk: Lås bommen!

