Øvlinglia
Hei alle medlemmer av Øvlinglia Hytteforening.
Håper alle har hatt en fin vinter og ser med forventning mot våren og sommeren.
På siste årsmøte i November 2009 ble det diskutert permanent vei inn i feltet. Dette ble det
enstemmighet for å legge på is. Årsmøtet samlet seg om et behov for oppgradering av
eksisterende veier/stier i hyttefeltet. Dette for å bedre tilgjengelighet til feltet, blant annet med
maskinelt utstyr ved behov.
På årsmøtet ble det valgt en ”veikomite” som fikk i fullmakt å jobbe videre med dette.
På årsmøtet ble det orientert om at grunneier, Tydal Kommune, jobbet med en revidert
reguleringsplan for området. Vi i veikomiteen har gjentatte ganger vært i kontakt med
kommunen v/Selbo for å få tilsendt denne planen for gjennomsyn. Dette for å orientere oss
om hvilke planer kommunen har. Til tross for lovnader har vi intet hørt. Så dette ser ut til å ta
tid!
Da vinteren er på hell, og våren på gang, mener vi i veikomiteen at vi bør tenke over
mulighetene for å få gjort noe utbedringer i løpet av sommeren. Noe på dugnad, evt. innleie
av noe maskinhjelp, og forhåpentligvis i samarbeid med kommunen. I alle fall kan vi prøve å
få kommunen til å stille med masse/grus til å ha på de dårligste partiene av stiene.
For å involvere dere hytteeierne ønsker vi i veikomiteen innspill fra dere om hva som er
ønskelig å få gjort i forbindelse med en dugnad (eller to) i løpet av sommeren. Feltet er stort
med nedre, midtre og øvre del. Behovet for utbedringer er det nok i alle deler av feltet. Det er
dere i de enkelte ”områdene” som føler best hva søm bør gjøres.
Vi i veikomiteen vil se på forslagene og lage en prioriteringsliste. Vi bør ikke legge for
ambisiøse planer, men en helg (eller to) i løpet av sommeren kan kanskje være aktuelt?
Da de økonomiske midlene er begrensede, må nok det meste tas på dugnad. Dugnad kan jo
være sosialt. Om ikke alle kan bidra med hard jobbing, må også noen koke kaffe!.
Når kan det passe med dugnad? Er en helg i juni aktuelt?
For en best mulig gjennomføring er det ønskelig med en pådriver/koordinator for hvert av
områdene (nedre, midre og øvre). Tar du den rollen?
Send evt. forslag på hva som bør gjøres (både små og litt større ”prosjekter”) på
”områdeansvarlig” innen 31. mai til: Arve Brenne, gjerne på E. mail: arvbren@online.no
eller pr. post til Bursflata 21,7624 Ekne.
Ha en fortsatt fin vår!
Mvh Veikomiteen
Anne Irene Røddesnes, tlf 980 01303
Egil Tjernvoll, tlf. 994 23089
Arve Brenne, tlf. 916 68922

