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• Ekstraordinært årsmøte 

På årsmøtet 18.06.22 ble styret pålagt å avholde et ekstraordinært årsmøte i høst, hvor tema 

er trafikksituasjonen i Lygnaliveien. Vi planlegger å avholde dette i slutten av 

oktober/begynnelsen av november. Fastsatt tidspunkt samt dokumentasjon/informasjon vil 

bli sendt ut i god tid.  

• Aktiviteter 
o Gjennom kontakt med Brandbu og Tingelstad Jeger og fiskeforening planlegges det å 

få arrangert noe aktivitet knyttet til høstferien. Dette kan være lerdueskyting og 
casting (lengde- og presisjonsøvelser med fiskestang). Dette vil i så fall finne sted på 
Lygna skistadion. Det vil være utlån av utstyr til aktivitetene. Hvis dette lar seg 
gjennomføre vil ytterligere info bli sendt ut nærmere høstferien.   

• Sosiale tiltak 
o Nyttårsfest blir arrangert i servicebygget på campingplassen lørdag 21.01.23. 

Nærmere informasjon kommer senere.  
o Lygnasæter planlegger å arrangere en Viltaften i høst for hytteeierne. Dette vil bestå 

av en 4 retters viltmeny. Pris vil være kr. 625 inkl. kaffe til dessert. Dato er satt til 
22.10.22. For å gå videre med planlegging av dette ønskes en tilbakemelding fra de 
som kan tenke seg å være med. Frist 09.09.22 (hytteforeninglygna@gmail.com) 

• Jakt 
Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA) tilbyr småviltjakt til hytteeierne i BTA sitt terreng på 

Øståsen. Ta kontakt med Almennings‐kontoret ved interesse. 

• Den Norske Potetfestivalen 2022 
Dette finner sted 15.09-17.09 i Gran. Se https://www.potetfestivalen.ghh.no. Egen avis vil bli 

sendt ut i begynnelsen av uke 37.  

• Oktoberfest i Brandbu 30.09. og 01.10. 2022. Se egen side på Facebook. 

• Sykkelløpet Lygna Opp arrangeres 24.09.22. Se vedlagte flyer 

• Elvelangs Vigga torsdag 22.09.22. For nærmere info, se 
https://www.kulturhadeland.no/elvelangs-vigga-wr9z1s/ 

• Hadeland Kultursal. Det er mye som skjer i Kultursalen utover høsten. For nærmere info se 
https://kulturhadeland.no 

• DNT Hadeland arrangerer mange flotte turer på Hadeland. For nærmere info se 
https://hadeland.dnt.no/ 

 

 

Med vennlig hilsen 

Lygna Hytteforening 

v/styret 
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