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Nyhetsbrev fra Eidsbugarden vel julen 2020 

 

Transport til Eidsbugarden i jule- og nyttårshelgen  

Også denne jule- og nyttårshelgen er det muligheter for scootertransport til og fra Eidsbugarden. 

Dette skjer som et samarbeid mellom Joker på Filefjell ved Anders Hermundstad og JVB ved Magnus 

Kvame, som med tråkkemaskinen preparerer en kjørbar trasé for snøscooteren. Prisen hver vei er 

2000 kroner, der 500 kroner går til tråkkemaskinen. 

Kjøringen i år er gjort med nødvendige smitteverntiltak i samarbeid med kommuneoverlege Marit Tuv 

i Vang. Det kjøres bare med åpen slede og med maksimum fem personer fra samme familie (kohort) 

på hver tur. Det vil ikke bli tillatt å være passasjerer på selve scooteren. Passasjerene må selv 

håndtere bagasjen opp i og ut av sleden. Det forutsettes selvsagt at personer med symptomer holder 

seg hjemme. 

All transport må avtales på 913 46 491, mobilen til Anders Hermundstad. Det kan gjøres avtale om 

avganger mellom klokken 11 og 16 på følgende dager: 

Det kjøres inn til Eidsbugarden tirsdag 22/12, søndag 27/12 og tirsdag 29/12.  

Det kjøres ut fra Eidsbugarden lørdag 2/1 og søndag 3/1, men det vil være mulig å komme seg ut 

27. desember eller 29. desember på innreisereturer disse dagene. 

Joker Tyinkrysset 

Joker Tyinkrysset har åpent slik i jule- og nyttårshelgen: 

 22.12 kl.09-18               27.12 kl.10-18              01.01.21 kl. 12 -18               

 23.12 kl.09-18               28.12 kl.09-18              02.01.21 kl. 09 -18  

 24.12 kl.09-15               29.12 kl.09-18              03.01.21 kl. 10 -18 

 25.12 lukket                  30.12 kl.09-18  

 26.12 kl.10 -18              31.12 kl.09-16 

Søppelhåndtering 

Som i fjor kan matavfall ikke kastes i søppelkontainerne. Styrets inntrykk er at dette gikk relativt 

greit i fjor. Vi anmoder hytteeierne om at denne praksisen fortsetter. Det bidrar til at vi får beholde 

søppelkontainerne inne på Eidsbugarden i framtiden også. Matavfall kan bringes med tilbake til 

vinterparteringen på Tyin og kastes der. Eventuelt kastes i do. 

Parkering på Tyin 

Som vi tidligere har informert om er det nå kommet nytt parkeringssystem på Tyin. Vi viser til tidligere 

utsendt informasjon om dette ved e-post 24. november 2020. 
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Utelys 

Mange hytteeiere har nå fått utelys på hyttene sine. Vi minner om at utelyset bør slokkes om natten 

og framfor alt når hytta ikke brukes. Dette for å redusere lysforurensningen på Eidsbugarden. 

Årsmøtet 

Årsmøtet i Eidsbugarden vel blir den 19. januar 2021 kl. 19.00. På grunn av koronasituasjonen må vi 

denne gangen holde møtet som «Teams-møte». Vi håper på at dette vil fungere greit. Vi sender 

seinere ut nærmere innkalling og vanlige årsmøtepapirer.  

Vinjerock 2021 

Det er ikke avklart hvordan Vinjerock blir  sommeren 2021. Billettsalget er satt på vent til utpå våren. 

Nærmere opplysninger: 

https://www.vinjerock.no/nyheiter/vegen-mot-vinjerock-2021/ 
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