
              Lygna 23.09.22 

Infoskriv nr. 4 – september 2022 

 
o Ekstraordinært årsmøte  

På årsmøtet 28. august ble det besluttet å avvikle et ekstraordinært årsmøte for å 

behandle/følge opp saken om Lygnaliveien.  Noen medlemmer har også spurt om det kan 

være aktuelt for vår forening å melde seg inn i Norges Hytteforbund. Dette vil også bli 

forelagt medlemmene på det ekstraordinære årsmøtet. Særskilt innkalling vil bli sendt ut 

senere. Ekstraordinært årsmøte vil bli avholdt søndag 20. november på Lygnasæter hotell. 

 

o Aktiviteter i høstferien 
Som nevnt i forrige infoskriv planlegges det i samarbeid med Brandbu og Tingelstad Jeger- og 

fiskeforening å få arrangert noe aktivitet knyttet til høstferien. Dette planlegges lørdag 

01.10.22 kl. 11.00-14.00, og vil finne sted på Lygna skistadion. Det vil være utlån av utstyr til 

aktivitetene.  

Aktivitetene vil være lerdueskyting og casting sammen med Stonefly på Gran. Her blir det 

konkurranse med finale. Det vil også foregå pilkast på ballonger. 

Kostnad vil være kr. 130 kr pr pers knyttet til lerdueskyting. 

Mange fine premier. Det vil også bli lagt opp til grilling av pølser. 

Gjennomføring av disse aktivitetene betinger at det er en viss interesse, da det er noe 
forberedelse. Vi ønsker derfor en tilbakemelding fra de som ønsker å være med på dette. 
Frist 28.09.22  hytteforeninglygna@gmail.com 

 
o Viltaften 

Den foreløpige interessen for Viltaften på Lygnasæter 22.10.22 var stor og dette vil bli 

gjennomført.  

Kort info: 

o Velkomstdrikke i baren fra kl. 18.30 
o Går til bords kl. 19.00 – fireretters Viltmeny, pris kr. 625 
o Gjestene kjøper drikke i baren selv ved ankomst. 
o Serveres kaffe i salongene etter middagen. 
o Baren er åpen til midnatt, hvis noen ønsker avec og eller annet drikke. 
o Påmelding til Elisabeth@lygna.no og betaling kr. 625 til kto 7251 05 08522 

innen 07.10.22 

 

o Hyttenummer  
Styret anbefaler at alle setter opp et synlig skilt med nummer på hytta. Det vil sikre raskere 

ankomst hvis det er behov for utrykning fra nødetater og andre. 

 

o Nysgjerrige folk/Uønsket trafikk  

Noen hytteeiere har registrert at det går fremmede over tomten, endog titter inn av vinduer. 

Det kan være andre enn oss som eier hytte her. Men uansett en påminnelse om at tomtene 

er private og at vi ikke går inn på andres eiendom. Bruk veier, stier og friområder som er 

ment for dette. 

mailto:hytteforeninglygna@gmail.com
mailto:Elisabeth@lygna.no


o Høgkorsplassen  

Høgkorsplassen planlegger å ha åpent fredag 7. og lørdag 8. oktober, hvor det planlegges 

servering av høstsuppe. Mere info kommer på deres Facebook-side.   

 

o Hjelp til rydding av Sveraløypa 
I forbindelse med siste årsmøte i hytteforeningen ble det spurt om noen var interessert i å 

være med å rydde skiløyper i nærområdet. Dvs. fjerne tilvekst («teinung») i løypene som 

løypemaskinen ikke får presset ned. For oss er det særlig Sveraløypa som er aktuell å rydde. 

Øståsen skiløyper har sagt de kan stille med noen ryddesager og annet nødvendig utstyr.  

 Aktuell dato er lørdag 22.10 fra ca kl. 9.30 – 15.00.  

I første omgang er man ute etter å få en oversikt over hvor mange som har mulighet til å 

være med, og om noen eventuelt har ryddesag, og/eller ryddesaks som kan tas med.  

Det er begrenset hvor mange personer man trenger, men det ideelle er om det blir  

9 - 12 personer, som kan fordeles på 3 til 4 ulike strekninger i løypa.   

Interesserte kan melde seg på med navn og tlf.nr til (hytteforeninglygna@gmail.com), frist 

12.10.22. Johs. Bruvik, Torvmyrvegen 12 har tatt på seg ansvaret med å koordinere 

dugnaden, og vil gi nærmere informasjon til de påmeldte. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Lygna Hytteforening 

v/styret 
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