Februar 2019
Til skifolket i Hedalen og Hedalsfjella
Vi velger også denne sesongen å sende ut brev med betalingsoppfordring til dere som på en eller
annen måte har interesse i arbeidet vårt.
Da løypelaget ble stiftet i 2006 var det som et andelslag. Alle hytteeiere ble oppfordret til å kjøpe en
andel à kr 3.000,-. Oppslutningen var stor nok til at vi klarte å kjøpe inn den første løypemaskinen og
bygge garasje til denne på Søbekkseter. Siden har heldigvis flere andelseiere kommet til og vi har
byttet løypemaskin. Etter en nødvendig selskapsendring for noen år siden er vi ikke lengre andelslag
men forening, og tidligere andelseiere betegnes nå som medlemmer. Løypelagets styre jobber for at
alle hytteeiere i området skal være medlemmer av løypelaget! Andels-/medlemskapitalen er våre
investeringsmidler, det er disse pengene som finansierer innkjøp av maskiner og utstyr.
Hvert år ber vi om et frivillig bidrag til driften av løypelaget. Bidraget ønsker vi fra alle brukerne av
løypenettet vårt, enten de er medlemmer eller ikke. De siste årene har anbefalt beløp vært kr 1.000,pr husstand/hytte, men beløpets størrelse er frivillig.
Løypebidrag for sesongen 2018/2019, f.eks. kr 1.000,-, innbetales til løypelagets konto 6185 05
30490 eller du kan bruke VIPPS 79630. I begge tilfelle ber vi om at du skriver i merknadsfeltet hvem
innbetalingen er fra.
Noen veilag og foreninger betaler det årlige driftsbidraget sammen med
vei- eller velavgiften. Dette er en ordning vi gjerne ser at flere benytter, og
dere skal selvsagt ikke betale to ganger.
Medlemskap tegnes ved innbetaling av kr 3.000,- til samme konto. Send
oss en epost med navn, adresse, telefonnummer og hyttas adresse. Epost-adressen vår er
loypelag@hedalen.no
Lurer du på hvordan forholdene er og hvor vi har kjørt? Følg oss på Facebook «Hedalen Løypelag» og
følg løypemaskinen direkte på www.skisporet.no/oppland/hedalen Hjemmesiden vår er
www.hedalen.no/loypelag Der kan du også se oppdateringene fra Facebook selv om du ikke selv er
Facebook-bruker.
Da gjenstår det bare å ønske god tur!
Hilsen styret i Hedalen Løypelag

