Nyhetsbrev fra Eidsbugarden Vel påska 2021

Transport til Eidsbugarden
Beltebilen mellom Tyin – Tyinholmen – Eidsbugarden (Fondsbu) kjører fra 18. februar til 2. mai 2021.
Dere finner nærmere opplysninger om rutetider mv. på JVBs hjemmeside:
https://jvb.no/nb/beltebil/rutetider/
Merk at billetter bestilles og betales når man bestiller:
https://www.nor-way.no/ruter/beltebil/#/?step=2

Joker Tyinkrysset
Vi har fått denne meldingen fra Joker Tyinkrysset:
«Heisan!
Nå nærmer vi oss påske, og alle kunder ønskes velkommen til en trivelig påskehandel på Joker
Tyinkrysset.
Da koronasituasjonen ikke er under kontroll så ønsker vi å gjøre noen grep, slik at du skal føle deg
trygg når du handler på butikken. Alle kunder må ha munnbind på seg fra FRE 26.3 – MAN 5.4 for å
handle i butikken. Vi ønsker at maks to fra pr familie handler på butikken samtidig, dette må gjøres
for at vi skal ivareta alle kunder på en god måtte, og få til en god gjennomstrøm av folk på butikken.
Og at en skal føle seg trygg å handle her. Vi følger alle smitterutiner og butikken er lengre oppe om
kvelden.
Se: Joker.no for våre åpningstider»
I tillegg gjelder dette om utkjøring av varer mv.:
Det blir kjørt ut varer palmelørdag og onsdagen i påskeuka. Det må sendes vareliste til e-postadresse:
«joker.tyinkrysset@joker.no» seinest 48 timer i forveien. Husk å oppgi navn, adresse og
mobiltelefonnummer.
Det koster 650.- kroner å få tilsendt varene. Dette dekker varepakk og transport inn til hytta som
kommer tillegg til det varene koster.
Joker sender opplysning om summen på mobiltelefonnummeret ditt og dere får oppgitt et
vippsnummer som dere «vippser» summen over på. Varene blir så transportert inn i fjellet.

Koronasituasjonen
Det blir en annerledes påske i år også. Vi kan bruke hyttene våre, men Fondsbu vil være stengt resten
av sesongen og er planlagt åpnet igjen 24 juni i år.
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Per nå skal vi forholde oss til de strengeste reglene av stedet vi skal til og stedet vi kommer fra. For
Oslo og Viken har frem til 9 april strengere regler enn resten av landet. Disse reglene gjelder på
Eidsbugarden og. Vi oppfordrer folk til å vise hensyn og overholde reglene. Ikke minst i beltebil og
ved handling av matvarer på Joker Tyin.

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 framtida også. Matavfall kan bringes med tilbake til
vinterparteringen på Tyin og kastes der. Eventuelt kastes i do.

Parkering på Tyin
Vi viser til vedlagte orientering fra Tyin Parkering.

Utelys
Mange hytteeiere har nå fått utelys på hyttene sine. Dette bidrar til økt lysforurensning på
Eidsbugarden. Vi minner om at utelyset bør slokkes om natten og framfor alt når hytta ikke brukes.

Årsmøtet
Som meldt tidligere i e-post 11. januar 2021 ble årsmøtet utsatt. Styret vil innkalle til årsmøte over
påske. Møtet vil avholdes via Teams eller Zoom. Vi kommer tilbake med innkalling med dato, tid lenke
til møtet.

Vinjerock 2021
Vi har fått opplyst følgende fra Vinjerock:
«Alle som hadde festivalpass til Vinjerock 2020 har forkjøpsrett til 2021.
Vi har trukket ut halvparten av billettene som har fått tilgang i første omgang.
De hytteeierne som hadde kjøpt billett til 2020 har vært med i trekningen til 2021 på lik linje som
alle andre som har festivalpass.»
Nærmere opplysninger:
https://www.vinjerock.no/nyheiter/vegen-mot-vinjerock-2021/

Riktig god og smittefri påske ønskes alle!

Styret i Eidsbugarden Vel
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