Det blir en fin hvit jul i år! Dette er fra 1 uke tilbake, men nå med mer snø og opphold i værvarselet så
kommer nok julen 2018 til fortone seg ganske likt som bilde over :-)

En ny jul nærmer seg og vi er glade for å melde at det er godt med snø på fjellet. Maskinene går
kontinuerlig på skispor produksjon og skisporet.no blir oppdatert om hvor det kjøres. Alpinbakken
åpnes lørdag 22.desember og holder åpent framover. Trenger du fortsatt juletre så finnes det noen
igjen hos hos Anders. Han finnes ved kontoret på fjellet mellom 9.00-13.00 på lørdag 22, skulle
det ikke passe så ta kontakt med ham på 93073777 eller anders@hogevarde.no
Under følger litt info, og ellers finner man nyheter og oppdateringer på hjemmeside og facebook.

VI ØNSKER DEG & DINE EN RIKTIG GOD JUL FRA ALLE OSS I HØGEVARDE
Skiløype gjennom HV3
Med god hjelp fra velforeningens dugnadsgjeng, ble det i høst ryddet en trasé for å preppe en
etterlengtet skiløype gjennom HV3. Den vil bli kjørt så snart det er nok snø, og vil da dukke opp på
skisporet.no. Løypen går tett på noen hytter og derfor vil vi fortrinnsvis kjøre før helgen eller ved
større snøfall for å skåne beboere i området.

Kulvert ved Fyrisjø parkeringen
Velforeningen fikk i samarbeid med Høgevarde AS innvilget økonomisk støtte fra Flå kommune til
å bygge en planfri kryssing av skiløype ved Fyrisjø parkeringen. Med tilsvarende støtte fra Høgevarde AS blir det nå prosjektert å bygge en kulvert i 2019. Da kommer man seg enda raskere og
sikrere til høyfjellet :-)
Ny bom løsning på Høgevarde
01.11.2018 ble ny bom løsning med skiltgjenkjenning igangsatt på bomveien opp til Høgevarde. De som hadde forhåndsbetalt bomavgift ut 2018 har fått refundert betalingen for november
og desember. Dersom noen ikke har blitt kreditert vær snill å melde i fra til Stine på stine@hogevarde.no. Årsabonnement koster det samme som før, kr 1.200,- nå med inntil 2 biler registrert.
Hver måned kan man endre biler. Noen vil oppleve at fleksibiliteten for å kunne benytte mange
kjøretøyer på samme abonnement har blitt redusert. Samlet vurdering er at fordelene med å slippe
ståtid i bommen på vei opp, unngå dobbeltbetaling når en nedkjørende bil annulerer åpningen,
unngå tekniske problemer med åpnefunksjonen, redusere «sniking» på bilen foran, samt store
admin kostnader ved kort håndtering, er mye større enn ulempene noen få vil oppleve. Youpark
håndterer bom løsningen og det er satt opp godt med skilter før bommen som beskriver hvordan
man betaler eller skaffer seg et abonnement.
Hovedvei nedre del
Det er blitt utført en god del på den nye hovedveien nå på slutten av året. Vi vil fortsette arbeidet
utover vinteren og været vil bli avgjørende for hvor mye kapasitet vi kan sette av og om det lar seg
gjøre å bli tilnærmet ferdig med denne parsellen før våren. Veien blir en del kortere, samt at man
slipper 50 sonen gjennom Seterstøa. Sikrere og raskere vei for alle.
Jakt
Vi sier takk for godt samarbeid med alle som har vært på jakt i høst! Vi merker oss at det fortsatt er
bra med rype i fjellet allikevel om det har blitt laget noen gode måltider på høstens bytte. Fangsten
var bra, og vi gleder oss til neste sesong.
Hytteservice
Vi vil minne om varmekabler til V/A rør, og at det burde innarbeides en god rutine på å få slått de
på hvert år i tide. Gjennom vinteren så skjer det jo ofte også litt med stikkene som markerer brøyting på tomta, så vær snill å sjekk at de står riktig plassert gjennom vinteren.
Jul og nyttår på Høgevarde
- Høgevarde Fjellpark holder åpent fra og med lørdag 22. til og med 1.Nyttårsdag. Følg med på
facebook feller fnugg.no/hogevarde for åpningstider.
- Juleaften så er det igjen besøk av Julenissen på varmestua. Meld dere på arrangement på Høgevarde Vel sine facebook sider.
- Det blir arrangert “Julegøy og konsert” i Høgevarde Fjellpark 29.desember. Trude Kristin Klæboe
kommer for å underholde med musikk, og HallingEventYr underholder med aktiviteter og sprell for
de yngre. Følg med på Facebook siden til Høgevarde Fjellpark for program!

Generell informasjon og telefonnumre:

Høgevarde Velforening: Velforeningen for alle hytte/tomteeiere i Høgevarde Hytteområde. Følg lenke:
http://hogevardevel.no/ og gjør dere kjent med vellet og dens kontaktpersoner. Facebook side: Høgevarde
Vel på Facebook
Facebook: “Høgevarde Hytteområde”på Facebook og “Høgevarde Fjellpark“ på Facebook.
Instagram: Følg oss på @hogevarde Høgevarde hytteområde
E-postadresser: Mottar du ikke felles e-poster i dag, send oss din adresse. Det er viktig for oss å understreke at adressene kun er til internt bruk.
Til dere som snart skal ta i bruk ny hytte, minner vi om å informere oss på forhånd, slik at vi kan sikre
koordineringen av alle installasjoner som vann og pumpestasjoner etc. På forhånd takk!
Hvor finner du oss?
Kontoret for Høgevarde AS er nå den gamle skolen i hvitt, ved avkjøring fra RV7 mot Høgevarde. Kontoret
for Høgevarde Hytteservice er lokalisert ved renseanlegget på fjellet, ca. 300 m nedenfor infotavla. Vi
har åpent de fleste hverdager fra 07:00-16:00 (vær snill og forhåndssjekk over epost/telefon). Er det noe
du lurer på, ta gjerne kontakt med oss på kontoret eller send oss en e-post. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, ris og ros, så send oss gjerne en e-post med dine tanker.
Kontor 09:00 - 16:00: post@hogevarde.no tlf 320 50 330

Erik Gulsvik: Daglig leder: erik.gulsvik@hogevarde.no tlf 900 92 544
Anders Olav Frydenlund: Daglig leder Høgevarde Hytteservice: anders@hogevarde.no tlf 930 73 777
Magnus Aure: Teknisk leder: magnus.aure@hogevarde.no tlf 994 00 999
Trond Gunnerud: Salg og administrasjon: trond@hogevarde.no tlf 934 56 300
Hans H. Gulsvik: Driftsleder Høgevarde Fjellpark, kontaktperson jakt/fiske: hans@hogevarde.no tlf 901 62 344
- Sommervedlikehold/brøyting av veg/løypekjøring om vinteren/vann og avløp;
Ring kontortelefon 320 50 330 (07.00-16.00)
- Kontakt vakttelefonen (for akutte henvendelser utenom kontortid) på 992 99 400.
Hvor du treffer Anders / Terje / Kent / Kjetil / Morten / Truls eller Eivind.
Vakttelefon for Fjellparken/skibakken tlf: 466 00 009

Andre aktuelle telefonnummer:

Lege /legevakt i Flå: 320 53 627
Lensmann Flå/Nesbyen: 333 44 400
Veihjelp/bilberging Flå: 320 50 250 (NAF-medlemmer ring: 08505)
Flå kommune: 320 53 600 eller postmottak@flaa.kommune.no
Hallingdal Container Service leier ut containere under hytteutbygging tlf 993 99 941.
Bjørneparken kjøpesenter åpningstider: 10-18 (mandag til onsdag + lørdag), 10-20 (torsdag og fredag) samt åpent
søndager fra 12-18. Kiwi har noe utvidede åpningstider. For informasjon, se: http://www.bjorneparkenkjopesenter.no/
TV på hytta - Her samarbeider vi med Absolutt Marketing AS, som leverer tv pakke fra Canal Digital. Vi anbefaler
liten, flat antenne, som man kan male i hyttas farge.
Bredbånd - De av dere som ønsker bredbånd på hytta, kontakter Krøderen Elektro AS: 321 47 050.
Nedre Hallingdal Taxi, Gulsvik: 950 08 988
Hallingporten Veikro AS: 915 68 536
Vær og føremeldinger gå til www.hogevarde.no og trykk på “for hytteeiere” for live bilder, og værstasjon.

