Mot vintersesong i Hugulia
Den første snøen har absolutt kommet til Hugulia. Løypeleggerens første tur gikk 19. november, så nå
får vi håpe værforholdene gjør at vi kan kjøre løyper jevnlig fremover. Med det snøfallet som har
kommet, har det vært mulig å kjøre de fleste løypene slik at det har blitt en god såle. Det skal mye
regn og mildvær for å få ødelagt dette.
Økonomi i løypelaget
Løypelaget er jo et spleiselag hvor nærområdet bidrar på mange måter. Trofast panting og jobben
Nørstelien Landhandleri gjør ved å ta imot panteflasker, bidrar i år med over kr 30 000. Fint hvis du
passer på at flaskene/boksene du legger i «innsamlingskassen» ved butikken er helt tomme. Det er
også til god hjelp hvis du tar en titt i kassa og tar med det som ligger i der inn til panteautomaten.
Håper alle som har spillekort i Norsk Tipping har registrert dette i Grasrotandelen på Hugulia
velforening. Hvis ikke, kan du sende en SMS til 6000 med teksten: Grasrotandelen 971305835
Da vil en del av Norsk Tippings overskudd (svarende til 7 % av din spilleinnsats) gå til løypeleggingen.
Hvis du er fornøyd med løypene og vil støtte litt ekstra, er bankkontoen til Løypelegger Hugulia Slåtten
Seter 1594 07 40573.
Rydd i løypa
Det er fint hvis du bidrar til å fjerne kjerr, busker og trær som vokser inn i løypetraseen når du er på
tur. Du har vel en sammenleggbar sag eller greinsaks liggende i sekken når du er ute?
Skal du på hytta – send en SMS til Odd Harald
På vinteren når du skal på hytta, er det til stor hjelp hvis du sender en SMS til Odd Harald på nummer
934 39 382 dagen før du kommer. Da kan din hytte bli prioritert slik at du er sikker på at det er måkt
inn når du kommer opp. Du kan ikke forvente at det er måkt hvis du ikke har meldt din ankomst.
Odd Harald ber også om at vi ringer eller sender SMS i stedet for å spørre om forhold i Hugulia på
Facebook, men generelle spørsmål hører ofte hjemme på Facebookssiden. Vi vil forsøke å få lagt ut
på hjemmesidene hvilke planer Odd Harald har for kjøringen fremover, slik at vi kan redusere
henvendelsene til Odd Harald.
Ny bom
Som vel alle har registrert, har vi montert ny bom. Det har vært en stor jobb å få lagt inn alle
nummerere og ajourføre tilganger til bommen. Ambulanse, brannvesen, politi, Røde Kors og VOKKS
har tilgang, slik at de ikke skal ha problemer med å komme gjennom bommen ved en eventuell
utrykning.
Hærverk ved Hugulitjern
Tror det er mange som ble overrasket når vi ser resultatet av hærverk på ildstedet ved Hugulitjern,
Håper alle bidrar til at slike ting ikke skjer, og at vi samlet bevarer Huguliaområdet som det gode
friluftsområdet det skal være.
Årsmøte lørdag 22. februar
Sett av denne dagen til velforeningens Årsmøte! Ønsker du å fremme et forslag, skal det etter
vedtektene være mottatt av styret innen 31.12.2019.
Styret ønsker alle medlemmer en

RIKTIG GOD JUL
OG
ALT GODT
FOR DET NYE ÅRET!

