Nyhetsbrev fra Ustaoset Vel julen 2021
20 desember 2021
Kjære alle velmedlemmer,
Da har vi vært gjennom nok et år dominert av covid-bølger og vi er vel alle uendelig takknemlige for at vi
har hatt Ustaoset å dra til for opplevelser, hjemmekontor og ro. Det har vært et rekordår for mange når
det gjelder antall overnattingsdøgn, noe som både Bua og kiosken kan bekrefte. De har nå fylt opp med
varer av alle slag og er klare for storinnrykk til jul. Løypekjører Jan gjør så godt han kan med den snøen
som er og værforholdene ellers, men noen fine skiturer vil helt sikkert være mulig.

Styrets oppgaver og initiativ
Styret har hatt et travelt første halvår, og vi har nytt godt av det tidligere styrets solide arbeid og en god
overrekkelsesprosess.
Ansettelse av ny løypekjører har hatt høy prioritet, og vi er glade for å kunne informere om at Vellets
administrative leder Jan Henning Waldal vil ta over ansvaret som løypekjører når Jan Holden pensjonerer
seg 1 februar. Jan Henning er godt kvalifisert til jobben, og har bla lang erfaring som tråkkemaskinkjører
på Geilo og flere år som rennleder/løypesjef for Skarverennet. Han kommer nå fra stillingen som bilselger
på Nesbyen. Styret er veldig glade for at Jan Henning har takket ja til denne jobben, og vi føler oss trygge
på at han er en god arvtager etter Jan Holden.
Den nye garasjen er nå ferdig og har blitt et solid og pent bygg til både tråkkemaskinen og scooteren.
Denne investeringen, samt den nye tråkkemaskinen som ble innkjøpt i fjor, har vært betydelige
økonomiske løft for vellet. Vellet er helt avhengig av medlemmenes innbetalinger og løypebidragene, og
vi benytter anledningen til å takke alle medlemmer for støtten.
I oktober leverte styret inn høringsuttalelse til utbyggingsplanene for Karivollen. Den ligger nå på vår
hjemmeside hvis noen ønsker å lese igjennom.
Styret planlegger flere nye initiativ. Vi ønsker blant annet å bidra til at flere av oss er trenet i å håndtere
akutte livredningsaksjoner, hvis ulykken skjer teller sekundene. Planen var opprinnelig å invitere Røde
Kors til å holde livredningskurs og kursing i bruk av hjertestarteren nå i julen. Vi håper istedenfor å kunne
gjennomføre noen kurs i vinterferien og eventuelt Påsken. Informasjon om dette vil bli delt på vår
hjemmeside.
Videre ønsker styret å gjennomføre to årlige fellesmøter med dugnadsgjengen. Gjengen gjør en uvurderlig
innsats på stier og løyper, sommer som vinter. Vi ønsker å arrangere møter hvor vi kan planlegge, drøfte
tiltak, skryte litt av hverandre og la praten gå. Vi hadde planlagt å gjennomføre første møtet i romjulen,
men vi legger nå opp til å arrangere samling i helgen mellom vinterferien for øst og vest. Vi ønsker nye
deltagere velkommen, og interesse kan meldes inn ved å bruke vellets epost. Vi gleder oss til å møte dere
alle så snart vi igjen får lov til å gjennomføre fysiske møter.

Utegudstjeneste
Det blir utegudstjeneste på julaften kl. 12.00 ved prest Stein Arne Larsson hvis været tillater det.
Påmelding for inntil 100 personer innenfor gjerdet. Påmelding på Hol.kirken.no - kalender Utegudstjeneste Ustaoset.

Joker Ustaoset
Butikken ønsker alle kunder hjertelig velkommen til en trygg handel. De forventer storinnrykk i julen og
har begrenset kapasitet for pakking av varer. Vi oppfordrer derfor til å bruke hele åpningstiden og gjerne
kun en fra familien som handler om gangen. Vi har åpent hver eneste dag hele julen for å spre
handlingen så mye som mulig og også ekstra bemannet i kassen så vi skal unngå for mye kø. Og husk at
vi selger både juletre og fyrverkeri
Forhåndsbestillinger må være hos oss minst 3 dager før avhenting. Pakkegebyr kr 200 gjelder påske,
vinterferie og jul, ellers kr 100. Trykk her for bestillingsliste
ÅPNINGSTIDER I JULEN:
Bua Ustaoset
23. des:
Julaften:
1. juledag:
2. juledag:
Man-tors:
Nyttårsaften:
1. nyttårsdag:

10-20
09-16
09-16
11-18
10-18
09-16
11-16

Kiosken
23 des:
Julaften:
1. juledag:
2. juledag
Man-tors:
Nyttårsaften:
1. nyttårsdag:

9.30 – 17.00
9.30 – 18.00
stengt
9.30 - 18.00
9.30 – 18.00
10.30 - 16.00
9.30 – 18.00

Café Presttun
27 des-1 jan: 12:00-19:00
Nyttårsaften: 12:00-17:00

Sjekk vær og føre på Ustaoset Vels hjemmeside
På nettsidene våre (øverst på forsiden) har vi til enhver tid oppdaterte trafikkmeldinger fra Statens
Vegvesen. Under nyttige lenker finner dere webkamera fra Haugastøl og Dyranut. Følg med på
Skisporet.no for å se hvor løypemaskinen er til enhver tid.
Og til slutt en liten påminnelse: juletrær skal ikke skal kastes ved konteinerne.

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
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