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Åpning
Valg av:

dirigent
referent
to til å undertegne protokollen
Styrets beretning
Regnskap for 1993/1994
Budsjett/kontingent for 1994/1995. Forslag til kontingent: kr 2 300,-.
Veibrukere: kr 1 150,- (50 % av driftskontingenten)
Innkomne forslag. Frist for forslag: 14 dager før generalforsamlingen
Hugulia mot år 2000 - Viktig at dette blir lest - SE SIDE 8
Valg
Tid og sted for neste generalforsamling

DUGNAD K L . 11.00 - Lørdag 17. september
Styret ønsker at vi får gjort en dugnad på veiene før vinteren. Ta med 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 det hadde vært veldig positivt å se mange
nye ansikter også. Dessuten - det er en hyggelig måte å bli litt bedre kjent med
hyttenaboen på!!

Årsberetning for Hugulia Velforening 1993/1994
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Styrer og utvalg

Generalforsamlingen 18.09.93 valgte følgende styre og utvalg:
614 (1 år)
Formann:
Lars Lie
Hans Øverby
Nestformann:
617 (2 år)
Dag-Amund
Lie
Kasserer:
401 (Ikke på valg)
Gunnar Evensen
Sekretær:
NPF (Ikke på valg)
Olav Furdal
Redaktør:
710 (2 år)
Bjørn Bakka
1. varamedlem:
612
Arild Valle
2. varamedlem:
802
Nestformann Hans Øverby solgte sin hytte i juni og Bjørn Bakka rykket opp som nestformann.
Revisor:

Gunnar Fjærli

615

Tilsynsutvalg:

Jon Schrøder
Ole Lid
Lars Uren

NPF (formann)
302
Oslo Tollf.

Jakt-og fiskeutv.:

RolfRollheim
Truls Krogh
Arne Axelsen
Johannes Nordsveen

603 (formann)
DnP
212
Veibrukerne

Påskerennskomité:

EvaHolmgren
Olav Furdal
Truls Krogh

309
710
DnP

Valgkomité:

Arne Skyaasen
Stein Fivel
RolfRollheim

DnP
807
603

Det er med sorg vi i juli mottok meldingen om at Alfred Lillesolberg var død etter flere
måneders sykdom. Hans trofaste innsats for Huguliaområdet vil bli husket, og Alfreds lune og
hyggelige person vil bli savnet.
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Drift av hyttefeltet

Ved Lillesolbergs sykemelding i september ble Odd Harald Bergli ansatt som vikar. Etter
styrets oppfatning har Odd Harald fungert meget bra i jobben, og hans tilbud om
ekstratjenester har blitt mye benyttet og er etter styrets oppfatning et fint tilbud for
velforeningens medlemmer. Driften av området har gått uten nevneverdige problemer i
perioden. Veiene er i brukbar forfatning, men vi må på enkelte strekninger kjøre på nytt
toppdekke. Takket være stor innsats fra vaktmester har det ikke vært store problemer på
veiene i vinter, til tross for uvanlig mye snø. Vi har prøvet alle muligheter med filter, ny pumpe
nede i borehullet osv. men vi har ikke fatt tilfredstillende vannkvalitet i pumpehus nr. 3 på
hyttefelt nr. 1. Eneste mulighet til å fa godt vann her ser ut til å være boring av nytt borehull
og bygge nytt pumpehus. Arbeidet håper vi kan bli utført før vinteren.

Bøttetømmeordningen er blitt gjennomført lik tidligere år, og styret oppfatter at de fleste 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.
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Forhold til Nordre Land kommune

Etter en positiv start med møte om kommuneplan for bl.a. Huguliaområdet i 1993 har dette
arbeidet nå stoppet opp. Det har i perioden ikke vært kontakt med kommunen om dette i
perioden.
I forbindelse med påsken opplevet vi det vi har fryktet med en til de grader overfylt container
nede ved Hugulia. Dette viser at ordningen vi har valgt å satse på er den beste for området.
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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 ville gjort avisen enda 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 D U vurderer om du kan bidra med en annonse.
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Samarbeidet med Hugulia Fjellstue

På ny kan vi se tilbake på et problemfritt samarbeidet med styret for Hugulia Fjellstue. Styret
håper det positive samarbeidet vil fortsette til felles beste for alle brukere i Hugulia-området.
Fra 1. september starter Anita Granum og Finn Selmer Olsen opp som nytt bestyrerpar. Blant
mange gode kandidater ble disse valgt på grunn av sine tanker om hvordan driften bør være.
Anita Granum er daglig leder og hun vil stå for regnskap, resepsjon, bestillinger etc. Finn
Selmer Olsen har hotellutdanning og skal stå for kjøkkendrift og markedsføring. Vi ønsker
lykke til med arbeidet.
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Løypekjøring

Velforeningen påtok seg ansvaret for å kjøre løyper i år etter at vi ved nyttårstider merket
løypene i samarbeid med Røde Kors. Med så mye og ofte lett snøfall, var det umulig å holde
ønsket løypestandard. For de som tror snøscooterkjøring i løs nysnø er enkelt og greitt kan vi
forsikre at det er det ikke. Sammen med Røde Kors har vi startet diskusjonen om et tettere
samarbeid om løypekjøring kommende vinter bl.a. ved at vi kjører to scootere sammen når
forholdene er vanskelige og forholdene ligger tilrette for det. Målet er fortsatt nykjørte løyper
hver helg, men vær klar over at løypekjøring i snø og vind bare gir synlige resultater noen
minutter og er derfor bortkastet.
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Økonomi

Årets regnskap viser et overskudd på kr 44 131,-. Årets overskudd er foreslått lagt til
egenkapitalen/driftsfond og brukt til grusing av veier, innkjøp av ny snøfreser og noe av
utgiftene til boring og tilrettelegging av nytt pumpehus.
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Påskeskirenn

Etter diskusjonen på fjorårets generalforsamling ble vårt årlige skirenn også i år arrangert på
tradisjonell måte i samarbeid med Hugulia Fjellstue. Den nye arrangementskomiteen viste at
det går fint å komme nye inn og lage et vellykket arrangement. Så får vi håpe at tradisjonen
fortsetter.
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Jakt og fiske

Jakt- og fiskeutvalget har hatt et lite aktivt år. Manglende resultater av fiskeutsettingen ved at
enkelte "tømmer" vannene med garn- og oterbruk gjør at vi vel bør avvente en plan for
området i samarbeid med kommunen og grunneiere før det blir gjort noe mer på dette området
Jaktstart i år er 15. september. Jaktavgiften er kr 200,- pr. hytte. Kortet gjelder kun for
hytteeier med et familiemedlem eller en gjest. Det er et sterkt ønske om å redusere jakten noe.
til tider har 6-7 jegere fra samme hytte med hund trålet området, og det er etter jakt- og
fiskeutvalget ikke meningen med jakten i området.

Oslo, 20. august 1994

V I L DU VÆRE MED I LØYPEGJENGEN?
Hvis velforeningen skal kunne delta i løypekjøringen, er vi avhengige av at
noen melder seg til innsats. Du vil få opplæring/trening, så håper vi du kan
ta ansvar for å kjøre opp løype en til tre helger i løpet av vinteren. Meld deg
til Jon Schrøder eller Lars Lie snarest.

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 o s s for pristilbud. Du finner neppe noe gunstigere.
Er det snakk om levering av noe omfang leverer vi fraktfritt i
sentrale deler av Østlandet.

2880 Nord-Torpa Tlf. 61119714

VELFORENINGEN HUGULIA HYTTEOMRÅDE.
DRIFTSREGNSKAP FOR TIDEN 15.08.93-15.08.94
REGNSKAP REGNSKAP
INNTEKTER:
9 2/93
91/92

REGNSKAP BUDSJETT
93/94
93/94

Denne delen inneholder
regnskaps- / budsjett-data,
b e r e g n e t f o r årets
Generalforsamling.
Siden inneholder bl.a.
personalsensitive opplysninger og
er derfor fjernet i denne v e r s j o n e n
- s o m l i g g e r åpent t i l g j e n g e l i g på
Internett.

K o l b o t n 30.08.94

1m ti\
formann

kasserer

STATUS PR. 17. AUGUST 1994
EIENDELER

1994

SPESIFIKASJON AV REGNSKAPET FOR 1993/94

1993
Diverse

inntekter:

Denne delen inneholder
regnskaps- / budsjett-data,
b e r e g n e t f o r årets
Generalforsamling.
Siden inneholder bl.a.
personalsensitive opplysninger og
er derfor fjernet i denne v e r s j o n e n
- s o m l i g g e r åpent t i l g j e n g e l i g på
Internett.

VELFORENINGEN HUGULIA HYTTEOMRÅDE.
BUDSJETTFORSLAG FOR 1995
INNTEKTER:

REGNSKAP
93

REGNSKAP BUDSJETT
94
95

Denne delen inneholder
regnskaps- / budsjett-data,
b e r e g n e t f o r årets
Generalforsamling.
Siden inneholder bl.a.
personalsensitive opplysninger og
er derfor fjernet i denne v e r s j o n e n
- s o m l i g g e r åpent t i l g j e n g e l i g på
Internett.

H U G U L I A MOT ÅR 2000
Styret nedsatte i møte 20. januar 1993 følgende utvalg: RolfRollheim, Bjørn Bakka,
Hans Øverby, Jon Schrøder og Lars Lie. Det var målsettingen for utvalgets arbeid at en
til generalforsamlingen 1993 skulle legge fram et diskusjonsgrunnlag, og ut fra diskusjonen utrede de sakene generalforsamlingen ønsket å prioritere fram til generalforsamlingen i 1994.
Nordre Land kommune startet våren 1993 arbeidet med "Kommuneplan for Synnfjell
syd - Nørstelia, Hugulia, Etnedal grense". Dette arbeidet har stoppet opp, og kommunen
kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om den videre framdriftsplanen.
Rekkefølgen på sakene som er tatt med i denne utredningen innebærer ikke noen prioritering fra utvalgets side, men er presentert i tilfeldig rekkefølge. Flere saker vil nødvendigvis virke inn på hverandre og kan ikke sees isolert.
Når man nå skal komme med anbefalinger og fatte vedtak i de ulike sakene, må alle
være klar over den bindingen dette betyr for samtlige medlemmer av Velforeningen.
Utvalget har i samarbeid med styret forsøkt å komme fram til forslag som på en mest
mulig hensiktsmessig måte kan danne grunnlag og retningslinjer for det videre arbeidet
i hytteområdet.

Fremtidig vaktmesterordning
Den eksisterende vaktmesterordningen har fungert i tjue år, og en må kanskje spørre seg om
den er så god at den ikke bør endres. På den annen side bør den tas opp til debatt for at vi skal
være sikre på at vi får det ut av ordningen som vi ønsker, og for å fastslå at medlemmene er
enige i den ordningen som velges for årene fremover.
En endring av eksisterende vaktmesterordning vil kunne gi vesentlige økonomiske besparelser,
men vil kreve en omfattende driftsendring og etter utvalgets mening svekke området sterkt
som rekreasjonsområde. Utgifter til vaktmester står i dag for ca. halvparten av foreningens
driftskostnader.
En regner med at av vaktmesterens tid går i dag ca. 50 - 60 % til veivedlikehold og ca. 30-35
% til bøttetømming. Hvis vi går innn for å avvikle bøtteordningen vår på sikt, vil dette gi
grunnlag for å redusere vaktmesterens tid noe, hvis man ikke ønsker å legge inn andre vaktmestertjenester i stedet. Det er utvalgets oppfatning at vi i utgangspunktet bør beholde nåværende ordning, men at eventuell redusert arbeidstid i Velforeningens tjeneste kan utnyttes
ved at vaktmester tilbyr ekstratjenester med en egen "prisliste" til hytteeierne; f.eks. oppvarming av hytter, kjøring av bagasje og varer med snøscotter, making av hyttetak, hyttemaling
og andre servicefunksjoner. Forutsetningen er at tjenestene gjøres opp direkte mellom vaktmester og brukere. Vi har det siste året hatt en prøveordning for å se hvordan et slikt system
ville fungere, og erfaringener er positive sett fra både styrets og utvalgets side.
Det er etter utvalgets vurdering vesentlig at vi i årene fremover har en vaktmester som tar seg
av det vedlikeholdet som er nødvendig i området, og som ikke minst sikrer et godt veivedlikehold vinterstid. At vi har en fast person tilknyttet området har dessuten en preventiv virkning
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som gjør at vi til nå har sluppet innbrudd og hærverk i området, i motsetning til hva som er tilfelle på andre hyttefelt i nærheten.
Odd Harald Bergli har siden 27. september 1993 vikariert som vaktmester og har utført jobben på en tilfredsstillende måte.
Forslag til vedtak: Odd Harald Bergli ansettes fast med en arbeidstid på inntil 26 uketimer.
Det lages en prisliste på "ekstratilbud" til hytteeierne, i tråd med ordningen som det ble lagt
opp til i 1994.

Søppelordningen i Hugulia hytteområde
Søppelordningen i Hugulia er en sak som er blitt mye diskutert, spesielt etter at kommunen
innførte tvungen renovasjon. Etter en omfattende saksgang og møter med kommunen til liten
nytte må vi akseptere at vi må leve med den innførte ordningen.
Velforeningens medlemmer må ta stilling til om vi ønsker å plassere vår søppel i søppel-/ pumpehus eller være tvunget til å bruke containere som er plassert nede på Hugulia. Ved å stoppe søppelhensetting i pumpehusene blir vaktmesterens oppgaver noe redusert, men tidsbesparelsen vil gi
liten merkbar effekt på vaktmesterens kapasitet da dette utgjør en meget begrenset del av hans
arbeidsoppgaver fordi han kan ta søppel med på hengeren samtidig som dobøtter skiftes ut.
Det er utvalgets mening at en endring av den ordningen vi har i dag, kan bidra til at hytteeiere
fristes til å hensette søppel i hytteområdet, og at vi dermed risikerer en forsøpling som vi hittil har
unngått.
Det har til tider vært klaget over generende søppellukt i enkelte pumpehus. Dette skjedde av og til
mens vi kjørte søppel til fyllplass selv, og måtte "mellomlagre" søppel i pumpehusene inntil en
hadde fullt lass som kunne kjøres til fyllplass. Med dagens ordning med en container på Hugulia
vil dette ikke være noe problem.
Forslag til vedtak: Eksisterende søppelordning opprettholdes. Fordelen med containerne på
Hugulia utnyttes ved hyppig tømming av pumpehusene for å slippe luktplager.

Veivedlikehold
Totalt har Velforeningen ansvar for noe over 6 km med vei. Til å være "hyttevei" må vi si at
standarden gjennomgående er rimelig god. Vinterveivedlikeholdet fungerer meget bra. Den mest
kritiske perioden er teleløsningstiden, da noen veistrekninger "går i oppløsning". Disse områdene
blir utbedret ved at en kjører på pukk når veiene er på sitt dårligste og ved bedring av grøftingen
på disse stedene. Dette har vist seg å være den beste måten å utbedre disse områdene på. De
nærmeste årene må enda bedre grøfting av noen veistrekninger, flere stikkrenner og utbedring av
enkelte parkeringsplasser prioriteres. Dessuten er legging av nytt toppgrusdekke et felt der det må
brukes ressurser de kommende årene. For å beholde toppgrusdekket mest mulig intakt bør det i
tørkeperioder brukes veisalt. Det bør vurderes om fremkommeligheten på vinterstid kan forbedres
ved å rette ut svinger eller foreta andre forbedringer. Etter utvalgets oppfatning bør det ikke
investeres i fast veidekke i området.
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Forslag til vedtak: Det arbeides for å bedre veistandard ved å rydde veikanter, bedre grøfting,
legge ned flere stikkrenner og legge nytt toppgrusdekke. Et strekk om gangen utbedres, med
bakker og områder med dårlig standard i vårløsningen som høyeste prioritet. På sikt vurderes å
rette ut svinger som har skapt problemer for fremkommeligheten.

Parkeringsplass/vei til egen hytte
Velforeningens forpliktelser i forbindelse med veivedlikehold er begrenset til nåværende veisystem/parkeringsplasser. Det er i vedtektene for området fastslått at all parkering skal skje på
parkeringsplassene, og det er dermed ikke lovlig å legge egne parkeringsplasser/stikkveier inn til
hyttene. Det er Hugulia Fjellstue som eier grunnen langs samtlige veier og parkeringsplasser. I
mange andre hytteområder finnes ikke tilsvarende restriksjoner i forbindelse med etablering av
private parkeringsplasser/stikkveier, og en ber i den forbindelse generalforsamlingen ta stilling til
følgende
Forslag til vedtak: Styret tar opp med grunneier om det er mulig å endre reglene for parkeringsplasser/stikkveier til egen hytte, slik at det gis anledning til på privat initiativ fra den enkelte
hytteeier å opparbeide parkeringsplass/stikkvei på grunn som kjøpes/ev. leies fra grunneier. For å
sikre at slike prosjekter får en tilfredsstillende plassering som ikke skaper hindringer for
fellesskapet, opprettes et utvalg bestående av representanter for grunneier og Velforening som
skal godkjenne de forslagene som kommer opp. Den enkelte grunneier har totalansvaret for
anlegging og vedlikehold av egne parkeringsplasser/stikkveier.

Bøtteordninger og alternative løsninger
Alternative doløsninger er en av sakene som har vært mest omfattende utredet og diskutert i
Velforeningen. Den perfekte løsning eksisterer neppe, men det finnes mange tilbud på markedet
som er funksjonelle og gode alternativer til bøttetømmeordningen vi har i dag. I de samtalene
styret har ført med Nordre Land kommune, er det ikke gitt signaler om at vi må endre vår nåværende ordning. Kommunen har et topp moderne renseanlegg på Dokka, og det er der innholdet
fra våre bøtter ender.
Likevel bør vi nå ta stilling til om vi skal avvikle bøtteordningen, og innenfor hvilken tidsramme
dette eventuelt skal skje. Alternativene er å velge en løsning basert på de mange biologiske toalettypene som finnes, eller å satse på innlagt vann og lukkede systemer hvor alt avløpsvann går til
en septiktank som må tømmes med jevne mellomrom. Alternativene er nærmere beskrevet nedenfor.
For ordens skyld: Det finnes en rekke typer biologiske toaletter ut over dem som er listet opp
nedenfor.
BIOLOGISKE TOALETTER
Toga Epoke
Et frittstående, pent toalett til rimelig pris. Gjennomskjæring i gulv er unødvendig. Toalettet
forurenser ikke, er luktfritt og uten vann. Kapsistet: 40 persondøgn per år. To kompostholdere.
Ekstra kompostholder øker kapasiteten. Pris (1993): kr 2 500 - 3 500 + mva.
Toga Lux
Godt alternativ der det ikke er plass til Snurredass el. under gulv. Krever 52 x 52 cm hull i gulv +
63 cm plass under gulvflaten inkl. gulv/bjelkelag. Leveres med to 50 liters kompostbeholdere.
Kapasitet: 100 persondøgn per år. Pris (1993): kr 5 900 - 7 600 + mva.

Toga 50
Rimeligere modell enn Toga Lux. Krever kun 29 cm under gulv. Leveres med to 50 liters kompostbeholdere. Kapasitet: 100 persondøgn per år Pris (1993): kr 4 900 + mva.
Toga 75
Plasseres rett på golvet. Leveres med to 75 liters kompostbeholdere. Kapasitet: 150 persondøgn
per år. Pris (1993): 5 350 - 6 500 + mva.
Snurredassen
Det førende biologiske klosett på markedet. Krever stor plass under hytta, men har til gjengjeld
stor kapasitet. Leveres med beholder med fire kamre som hver har kapasitet til ca. ett års bruk.
Kapasitet: 6 - 8 personer og 220 persondøgn per år. Pris (1993): kr 7 900 - 11 000 + mva.
Prisene over innebærer ca. 25 % rabatt på veil. utsalgspriser fra forhandler. Monterings- og
bygningsmessige arbeider kommer i tillegg, her har vi mottatt to tilbud:
A:
B:

kr 130 per time + mva., kr 3 per km for transport
kr 110 per time + mva., ingen transportkostnader

Miljøklosett: Perdisan
Et interessant nytt alternativ. Løsningen krever utslippstillatelse. Hvis dette lar seg ordne med
kommunen, kan vi regne med et godt pristilbud og skikkelig oppfølging fra importøren, som for
øvrig har et nært samarbeid med SFT og NIVA.

INNLAGT VANN - L U K K E T AVLØP
Vann og avløp er en sak som opptar alle hytteeiere. Hvordan skal man få hentet inn det vannet
man trenger til daglig renhold og matlaging, og hvordan skal man bli kvitt det brukte vannet og
det man gjør fra seg på en renslig og ordentlig måte? I Hugulia har man til nå satset på vannbæring fra pumpehus, og de fleste hytteeierne er fremdeles tilknyttet dobøtteordningen.
Alternativet er innlagt vann og kloakk. Det innebærer en investering i borehull og en del tekniske
innretninger, men øker funksjonaliteten og bruksverdien betraktelig. Dagens regler for vann og
avløp innebærer at man må ha utslippstillatelse for å slippe ut gråvann og kloakk. Det er fylkesmannen som gir de generelle reglene, mens kommunene tilpasser reglene til lokale forhold. Forskriftene tilpasses både område og bebyggelse, og det kan for eksempel være ulike regler for
spredt bebyggelse og hyttefelt i samme geografiske område.
Ifølge Nordre Land kommune er det mulig for hytteeiere i Hugulia hytteområde å få utslippstillatelse. Forutsetningen er at alt utslippsvann går til tett tank som tømmes med jevne mellomrom.
Videre må det være vinterbrøytet vei frem til tanken. Nordre Land har i dag ledig kapasitet til å ta
seg av avfallet.
Hytteeiere som får utslippstillatelse kan bore etter og legge inn helårsvann med dusj, vannklosett
og hva som ellers måtte ønskes. Utslippsvannet må gå til godkjent tank maksimum 50 m fra en av
veiene våre, og tømming må foretas før tanken renner full.

Il
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Tett tank som rommer 3 m , koster ca. kr 6 000 + mva. (1993) og tilsvarende for 6 m koster ca.
kr 9 000 + mva. (1993). Tømming koster ca. kr 500 for inntil 6 m Ved et forbruk på 50 1 vann
per dag og en bruksperiode på tre uker + 20 helger per år må en tank på 6 m tømmes hvert annet
3

3

o

ar.
Et konkret tilbud på boring etter vann ligger på kr 6 000 inkl mva. for de første 20 metrene og
deretter kr 190 per meter. Dagens brønner i pumpehusene er 20 - 50 meter dype. En komplett
teknisk løsning med pumpe, trykktank etc. vil ligge fra kr 2 500 - 7 000 og oppover. I tillegg
kommer eventuelle utgifter til dusj, toalett og annet teknisk utstyr.
Utvalget har sett på alternativene og ber generalforsamlingen ta stilling til følgende
Alternative forslag til vedtak:
1 Nåværende bøtteordning opprettholdes på ubestemt tid fremover.
2

Bøtteordningen avvikles som ordinært tilbud innen 31.12.98. Det blir opp til den enkelte
hytteeier å finne fremtidig løsning som passer sin hytte, men Velforeningen utreder
to - tre alternativer og forhandler fram tilbud fra leverandørene.

Jakt og fiske
Gjennom hele Velforeningens historie er det hvert år på generalforsamlingene blitt nedsatt en
komité for jakt og fiske. Vi har fått innført jakt- og fiskekort, og intensjoner om at denne rekreasjonsmuligheten skulle bli bedre, har alltid vært til stede. Det har stadig blitt satt ut fisk i lokale
vann, men dessverre har vi opplevd at enkelte ikke har villet innrette seg etter de reglene som
gjelder for jakt og fiske.
Etter sigende er det blitt fisket med garn og oter i vannene der det er blitt satt ut fisk, og det
virker nå som det er lite liv der. Den nye kommuneplanen som en begynte å arbeide med, gav håp
om et samarbeid med kommunen og en ny giv for jakt og fiske i området. Dette arbeidet har som
nevnt stoppet opp, og det er utvalgets/styrets oppfatning at vi i tiden fremover fremdeles bør
holde liv i vårjakt- og fiskekomité i påvente av at kommunen igjen kommer i gang med arbeidet,
men uten at det foreløpig brukes ressurser f.eks. på ytterligere utsetting av fisk.
Forslag til vedtak:
Vi fortsetter å nedsette et jakt- og fiskeutvalg som ev. tar seg av løpende saker som måtte komme
på dette området. Det er et ønske fra velforeningen at det blir arbeidet aktivt med jakt og fiske.
Men inntil det blir klarere forhold om bruksrett, og det blir et bedre samarbeid på dette området i
denne delen av kommunen ved at grunneiere, kommune osv. kommer til fornuftige ordninger,
avventer vi å bruke ressurser på dette.

Friluftsliv
Det er viktig at Velforeningen også i fremtiden er aktiv og bidrar til å legge forholdene til rette for
et givende friluftsliv ved å merke og rydde stier og løyper i området. Etter utvalgets/styrets
mening bør vi finne fram til ordninger som gjør at skiløypene kan kjøres opp hver helg fra nyttår
til etter påske. For å få til dette trenger vi flere frivillige som 1 -3 helger i løpet av vinteren vil
bruke fredag ettermiddag eller lørdag morgen til løypekjøring. Det bør legges opp til best mulig
samarbeid med Røde Kors og andre for å få til dette, blant annet for å kunne kjøre to snøscootere

12

sammen når det er mye snø og vanskelige forhold som øker faren for å kjøre seg fast. Løypekjøring er hardt og tidkrevende arbeid, og det bør satses på en viss opplæring av nye snøscooterkj ørere.
Forslag til vedtak:
Det arbeides for at turveier, stier og skiløyper er i best mulig stand. Det er en oppgave for
velforeningen enten alene eller sammen med andre interesserte å forsøke å kjøre løyper også i
tiden fremover.

Hugulitjern
I de opprinnelige planene for hytteområdet ble det foreslått å demme opp Hugulitjern. Dette ville
etter utvalgets mening være meget positivt fordi et vann med både fiske- og bademuligheter ville
øke trivselsfaktoren i området ytterligere På grunnlag av de befaringer som er gjort, kan det fastslås at det teoretisk vil være mulig å heve vannspeilet 1 - 2 meter uten at hele veistrekningen som
går under betegnelsen "demningen" må utbedres. Utvalget foreslår at det avsettes noe penger til å
få foretatt en en faglig og praktisk \wdering av mulighetene, før det eventuelt fattes beslutning
om å gå videre med arbeidet Målsettingen er å få saken opp på generalforsamlingen i 1996.
Forslag til vedtak:
Til generalforsamlingen i 1996 legges det fram forslag for en forhåpentlig bedre utnyttelse av
vannet og området rundt. Styret kan benytte inntil kr 8 000,- i denne perioden for å få
konsulenthjelp til vurderinger.

Samarbeid med Hugulia Fjellstue
Utvalget mener at servicetilbudet ved Hugulia Fjellstua fortsatt kan forbedres på måter som
kommer hytteeierne til gode. Samarbeidet med styret for fjellstua har i alle år vært positivt, men
bør styrkes ytterligere for å bedre tilbudene i området.

Vaktmester med ekstraservice
Vår vaktmester Odd Harald Bergli er innstilt på å påta seg ekstraoppdrag slik som sist vinter.
Han kan utføre oppdrag i tillegg til snømåking etc. som var tilbudet i fjor. Trenger du
maleÆeise, kjøre opp ved, legge nytt tak eller hva det måtte være, så ring og hør om Odd
Harald kan påta seg oppdraget. Du treffer han på tlf. 611 18 656 eller 941 49 220.
Prisliste på vinteroppdragene er som i fjor, men ved ekstra mye sno vil han måtte ta noe tillegg.
Oppkjøring med snøscooter/opptråkking med truger av vei til hytta +
påsetting/opptcnning av ovner:

kr 50,-

Måking av hyttetak, storrelse inntil 60 kvm.:
Måking av hyttetak, storrelse over 60 kvm.:

kr 300,kr 400,-

Kjoring av varer (i første rekke i forbindelse med vinterferie og påske,
men også ellers dersom det er mulig å gjennomføre):

kr 150,-

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

PÅSKESKIRENNET
Renet ble avviklet med så mye snø at det var vansker med å lage løype. Ca 100
deltakere trosset det dårlige været og de vanskelige smøreforhold.
Vi vil rette en takk til de som ordnet premier og fine medaljer.
Her følger en oversikt over deltakerne. Det ble gitt premie til de 3 i hver klasse som kom
nærmest idealtiden.

Klasse 0 - 5 år:
Margrete Møller Pedersen, Lars Fredrik Sletbak, Ragnhild Møller Pedersen. Mathilde
K . Bruland, Martin Tell Bruland, Magnus Wessmann Wirkola, Vegard Nyenget
Løvberg,
Simom Ramskeid, Anette Beistad, Mathias Klinkenberg, Johannes Wærp, Kristian
Bjerke, Mina Færden, Julie Engebretsen, Simen Trøbråten, Michael Bjerke, Daniel
Bjerke, Berit Maria Bjerke, Andrea Nyland Haugen, Linn Løkeland Krebs, Grete
Andreassen Bakken, Martin Andre Kopperud.

Klasse 6-11 år:
Maria Halvorsen, Elisabeth Bjerke, Martin Topaas, Mari Westby, Synnøve Sørgaard,
Anders Skjærseth, Brit Opsahl, Siri Opsahl, Christian Topaas, Caroline Topaas,
Kristine Bettmo, Vibeke Beistad, Camilla Løkeland Krebs, Ina Klinkenberg, Ola
Færden, Marie Færden, Trine Nilsen, Synnøve Tokerud, Stian Engebretsen, Dorthe K.
Svendsen, Camilla Normann, Marius Normann, Caroline Trøbråten, Alexander Bjerke,
Daniel Nyland Haugen, Stine Therese Kopperud, Morten Heimvik, Hanne C . Stolba.

Klasse 12 -15 år:
Petter Stolba, Stefan Ihlen, Andreas Westby, Ole Skjærseth, Maren Lindeberg,
Ole-Ivar Topaas, Karina Halvorsen, Marianne Haaland, Terje Halvorsen, Martin
Henriksen, Thomas Sørensen, Christina Sørensen.

Voksen klasse:
Anne-Berit Nikolaisen, Morten Stokker, Lars Opsahl, Eirik Skjærseth, Ellen Lindeberg,
Stein Lindeberg, Marit Lindeberg, Odd Skjærseth, Brit Skjærseth, Lars Opsahl, Egil
Lyngra, Gøril Floden, Inger Stokker, Heidi Stokker, Roger Sjøli, Roger Rhode Jensen,
Gry Ramskeid, Olav Ramskeid, Heidi Engelien, Tore Andersen, Even Klinkenberg,
Grete Ødegaard, Berit Bjerke, Petter Bjerke, Ola D. Færden, Ragnvald Knutsen, Tone
Myhre, Trond Erik Nilsen, Asbjørn Henriksen, Per Tokerud, Steinar Engebretsen, Kjell
Svendsen, Harald Norman, Synnøve Martinsen, Ole Martinsen, Johan Martinsen,
Vibeke Trøbråten, Ole Petter Trøbråten, Anne Nyland, Steinar Haugen.

Kostyme klasse:
Her ble følgende fantasifulle kostymer premiert, nemlig Synnøve Sørgaard, Anders
Skjærseth, Siri Opsahl, Maria Halvorsen, Terje Halvorsen, Mari Westby.
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S T Y R E T 1993/94
Verv

Navn/adresse

Hytte

Tlf. arb.

Formann

Lars Lie,

614

22 11 60 40
67 53 78 93
mobil 94 46 04 28

612

22 48 80 20

22 29 07 63

OK

22 40 15 80

22 61 01 77

Haukevn. 2B, 1340 BEKKESTUA
Nesrform.

Sekretær

Bjørn Bakka
Langbølgen 50, 1150 OSLO
Gunnar Evensen,
Granebakken 110, 1284 OSLO

Tlf. privat

Kasserer

Dag-Amund Lie,
Vestlivn. 1C, 1415 OPPEGÅRD

401

66 81 89 05

66 99 11 74

Redaktør

Olav Furdal,

710

22 69 37 03

66 79 77 17

Sebjørnsrudvn. 1, 1380 HEGGEDAL
1. vararep.

Tilsynsutvalg

22 21 16 02

802

Arild Valle,
Linjevn. 74B, 1087 OSLO

OK

22 40 71 54

67 90 85 52

Jon Schrøder,
Nordlifaret 22,1473 SKÅRER

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 kl. 08.30 -16.30
fredag
kl. 08.30 - 20.00
lørdag
kl. 08.00-15.00
Vi bringer varer etter avtale

Ulsaker & Nilsen A/S
Alf Nilsen og Asta Ulsaker
2880 NORD-TORPA T L F . 61118540

FLAX

- L O T T O - TIPPING

NYTT VERTSKAP PÅ HUGULIA FJELLSTUE
Anita Granum og Finn Seimer-Olsen er ansatt som nytt vertskap på Hugulia Fjellstue
etter Monica og Sven Moberg. De har flyttet til Hugulia med sine tre barn; Camilla på
snart fire år og tvillingene Kathinka og Sebastian på 11 måneder, og overtok driften
f r a l . september.
Både Anita og Finn har omfattende faglig utdannelse og bakgrunn fra bransjen, og
styret I Hugulia Fjellstue AS vil derfor benytte anledningen til å oppgradere
eiendommen ganske vesentlig i løpet av høsten, ifølge Anita, er det hovedsaklig
miljøet i og rundt spisesalen, samt resepsjonen, som gjestene vil merke den største
miljøforandringen.
Det vil bli lagt mer vekt på et allsidig mat-tilbud, både for selskapsgjester og
feriegjester, hvor målsetningen er å dekke behovet for enhver mave, gane og
pengepung, det vil si • fra Pytt i Panne til Chateaubriand.
Om kort tid vil det også bli anledning for hyttegjestene å benytte Hugullas nye " Take*
away " tilbud, med smørbrød, varme- og kolde retter, samt et innskrenket Stor-kiosktilbud for det mest nødvendige.
For o s s betyr det enormt mye at hyttegjestene verdsetter våre tilbud, og finner det
naturlig at Fjellstua blir en del av ferieoppholdet, sier Anita,
Hver måned vil det bli utgitt en egen "avis", med alle former for informasjon om våre
gjøremål, tilbud og aktiviteter. I tillegg vil vi presentere sentrale personer og
hendelser i lokalmiljøet, samt kryssord og konkurranser for leserene. Hugulia-Posten
vil bli lagt ut til alle våre gjester, og alle hytteeiere i området vil få den lagt i postkassa.
Vi tar gjerne imot tips om innslag vi bør ta med, eller tiltak vi bør gjennomføre på
Hugulia, sier Anita, og ønsker alle hjertelig velkommen til Hugulia Fjellstue.

