INFORMASJON FRA
ØYUNGEN VEL
PÅSKEN 2016

Til hytte- og setereiere på Øyungen og Nysetra

14.mars 2016

Påsken står for døra!
Det nærmer seg igjen påske med mye besøk på hyttene. Styret vil ønske alle hytte- og setereiere velkommen
til fjells og håper at det blir fine dager. Tradisjonen tro ønsker vi å gi dere litt informasjon.

Skiløypene
Årets vinter så lenge ut til å bli relativt snøfattig, men takket
være snøfall de siste ukene meldes det nå om svært gode
løypeforhold
På skisporet.no kan du følge de til enhver tid oppkjørte
løypene i Åstdalen Turløyper sitt nett.
I år er det planlagt at løypene skal kjøres frem til og med 15.
april.

Påskeskirenn
Tradisjonen tro blir det også i år påskeskirenn påskeaften, og
vi ønsker små og store velkommen til skirenn og sosialt
samvær på myra v/ Rasch-hytta. Som tidligere år blir det en
løype på myra for de minste, og en litt lengre løype med 0-løp
for de som er større. Start kl 14.00 – se oppslag i hyttefeltet.
Hvis noen kan bidra med små og litt større premier er vi
veldig glad for det. Send da en mail til eneb@online.no og gi
beskjed om hva du kan bidra med.

Parkering i påsken.
Vegen vil være åpen til den øvre parkeringsplassen. For at denne ordningen skal bli bra for alle, er det viktig
at vi retter oss etter oppsatte skilt. Når plassen blir full, kan vi kjøre dit og lesse av passasjerer og bagasje, for så å
parkere på den nederste plassen. Det må ikke parkeres utenom plassen, langs veien eller i krysset fordi det vil hindre
brøytebilen i å få snudd. For å få plass til så mange som mulig, er det viktig å parkere tett.

Det er ingen som har rett foran andre til parkering på øvre parkeringsplass, og når dere drar bort, er det ikke
lov å reservere plassen til dere kommer tilbake!

Hjelpekorpset
Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps har som vanlig beredskap på Kvarstadsetra i påsken. De vil være på
plass fra torsdag kveld til og med andre påskedag. De vil på forespørsel også utføre transport andre dager.
Kjøring av bagasje eller andre oppdrag kan bestilles ved henvendelse på hytta eller ved å ringe vakthavende
på tlf. 995 84 440. Mail adressen er post@brumunddalrkh.no
Løypeavgift og innbetaling til Åstdalen Turløyper
Vi håper alle er godt fornøyd med de fantastiske skiløypene vi har og at dermed betaler løypeavgiften
med et stort smil.
Mekanismen for betalingen av løypeavgiften er slik at Øyungen vel blir belastet fra Åstdalen turløyper
(som foretar løypekjøringen) for hyttene, dette uavhengig om den enkelte hytteeier betaler dette til velet
eller ei. Det vil si at Øyungen vel påføres et reelt tap dersom ikke hytteeierne innbetaler den frivillige
løypeavgiften som velet krever inn.

Kontakt med styret
Styret er valgt for å arbeide til beste for medlemmene. Vi er derfor interessert i å få innspill fra dere. Gå inn
på www.oyungen.no så finner du navn og kontaktinformasjon på alle i styret.

Styret ønsker alle en god påske!

