Øvlinglia
Hei alle medlemmer av Øvlinglia Hytteforening.
Viser til tidligere informasjon utsendt pr. E.mail/brev:
For å involvere dere hytteeierne ønsket 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.
Det er veldig positivt at flere av medlemmene har sendt inn forslag/ønsker om hva som bør gjøres. Vi i
veikomiteen har sett på forslagene og vurdert hva som kan gjøres nå i sommer. Vi har bevisst ikke lagt
for ambisiøse planer, men en helg (eller to) i løpet av sommeren kan være aktuelt?
Vi har valgt å prioritere opprutning av de mest brukte stier slik at de blir mer brukervennlige blant
annet hvis en bruker trillebår, varekjerre, barnevogn etc.
Større tiltak, som krever både betydelige økonomiske- og maskinressurser, foreslår vi å avvente til
kommunen kommer med sin reviderte reguleringsplan.

Dugnad:
Veikomiteen inviterer til to dugnader i feltet:
Lørdag 19. juni /evt. søndag 20.juni og/eller
Lørdag 10. juli /evt. søndag 11. juli
o Vi starter kl 1000
Fint hvis du gir tilbakemelding til Arve Brenne, E.mail: arvbren@online.no
tlf. 916 68922 om du kan delta og når.
Tydal Kommune har sagt at de leverer masse på nedre og øvre parkeringsplass som vi kan fylle på
parkeringsplass og eksisterende stier. Likeså får vi duk av kommunen.
Veikomiteen sørger for at dette er på plass til lørdag 19.06.

Aktuelle dugnadsoppgaver:
Nedre felt
o Oppgrustning parkeringsplass og sti fra parkeringsplass til bru over Øvlingbekken
o Opprustning av bru over Øvlingbekken
Midtre felt
o Plannering av sti/vei fra Øvlingbekken til hytte 4 (V. Trønsdal) og videre mot hytte 24
(Gundersen). Maskinhjelp vurderes til plannering før grus/subbus legges på.
o Opprustning av parkeringsplass og sti fra parkeringsplass til Øvlingbekken
Øvre felt
o Opprustning av sti/vei fra parkeringsplass og til øvre bru.

Organisering:
Det forventes at de som naturlig er brukere av de enkelte områdene snakker sammen og sørger for
organisering av ”arbeidet”. Jobbene kan selvsagt gjøres på andre tidspunkter enn de foreslåtte
dugnadsdagene.
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