FORMANNEN HAR ORDET:

Årets juleforberedelser: Har du sjekket hyttetaket?
Vi er på vei inn i en hektisk og hyggelig tid med juleforberedelser, og alle ser fram til fine
dager med julemarkering og familiehygge. Men aller først bør dere tenke på hyttetaket!
Snøforholdene i Hugulia er nå slik at vi må sende ut et varsko. På hyttetak som ikke er
måkt, ligger det nå mellom 1,20 og 1,80 m våt, tung snø. Jo høyere du kommer i hyttefeltet,
jo mer snø, men snøen som har kommet i de lavere områdene har vært dessto våtere. I de siste
14 dagene har vaktmester Odd Harald hatt mer enn nok med å holde veiene noenlunde åpne.
Vi har måttet bytte inn fresen vår til en som takler våt snø mye bedre enn den gamle. Men til
tross for innsats døgnet rundt, har veiene til tider vært dårlig fremkommelige. Brøyting av
parkeringsplassene har måttet vente, trær har brukket og lagt seg over veier og strømlinjer, og
sist helg var strømmen borte flere dager mange steder i hytteområdet. Til og med NetComs
mobilmast på toppen av 8-feltet har brukket, dette gjør det vanskelig å treffe Odd Harald på
mobiltelefon. Så som dere skjønner, er det grunn til å ta en sjekk på hytta. Til deg som skal på
hytta midt i uka er det en fordel at du tar kontakt med vaktmester og hører hvordan forholdene
er, spesielt når det kommer så mye nedbør som nå for tiden.
Vanligvis påtar vaktmester Odd Harald seg takmåking, men det er meget begrenset hva han
har anledning til av slike jobber på mange dager ennå. Dessuten er snømengdene så store og
snøen så tung at det er en veldig strabasiøs jobb å rydde et hyttetak nå. Det vil derfor være
naturlig at dere legger på 75% på de vanlige takstene Odd Harald har, så lenge situasjonen er
som nå. I tillegg til Odd Harald kan Kai-Arne Røstelien tlf. 61 11 86 55/mob. 91 11 03 16
eller Arild Svenstad tlf. 61 11 86 30 - begge postadresse 2880 Nord-Torpa kontaktes, hvis du
ikke kommer oppover selv.

Alle ønskes en riktig G O D J U L - O G E T G O D T N Y T T HUGULIAÅR
Siden vi kom med en fyldig Hugustubb etter generalforsamlingen, hadde vi planer om bare å
sende en kort Hugustubb med juleønsker til alle. Men vi oppfatter sitasjonen slik at vi måtte
gå ut med denne varskoen til medlemmene nå. Det er ikke lett å se for seg nesten to meter snø
for oss her i lavere strøk på Østlandet som har gått i regndress sammenhengende i to måneder.
Men aldri så galt, så er det godt for noe: Snøen som har kommet, vil jo danne en fin såle for
årets skiløyper. Hvit jule- og nyttårshelg i Hugulia er kanskje et alternativ tilgråmørk feiring
andre steder i landet? V i får håpe tiden strekker til litt løypekjøring før julen ringes inn, slik at
det kan bli fine skiforhold.

G O D J U L - G O D T N Y T T ÅR - og du lukker vel bommen i hele 2001?

STYRET 2000/2001
Formann

Lars Lie

Hytte

Tlf.arb.

Tlf. privat

614

22 96 22 69

67 51 83 99
mobil 90 88 47 09

Haukeveien 2B, 1357 Bekkestua
Nestformann

Ole-Jacob Nielsen

22 29 09 44

617

Dovresvingen 21B 1184 Oslo
Driftsansvar

Jon Schrøder

mobil 90 05 43 00
OK

23 14 62 21

Nordlifaret 22,1473 Skårer
Kasserer

Hans Hide

mobil 92 20 68 89
108

66 80 21 93

Røsslyngveien 7, 1412 Sofiemyr
Sekretær

Trond Melvold

67 90 85 52

mobil 91 39 47 79
801

61 31 75 15

Hofsbrovegen 3E, 2750 Gran
Redaktør

1. vararep.

Leif Stavik

602

23 04 84 94

Prost Stabeis vei 380, 2019 Skedsmokorset

mobil 91 62 24 46

Arild Valle

22 21 16 02

802

Linjeveien 74B, 1087 Oslo
2. vararep.

63 87 42 97

Trygve Ollendorif

mobil 94 33 12 44
604

67 90 40 30

Finstadåsen 9, 1475 Finstadjordet

67 90 50 42
mobil

Vaktmester med ekstraservice
Vår vaktmester, Odd Harald Bergli, påtar seg ekstraoppdrag
som snømåking, malmg/beismg,tilkjøring av ved etc.
Har du et slikt oppdrag til Odd Harald, ber vi deg ringe ham
på tlf. nr. 61 11 18 14, mobil 93 43 93 82, evt. sende et brev.
Oppgjør foretas direkte med vaktmesteren. Adresse: Elgfaret 1,
2880 Dokka.

94 20 06 16

