INFO OM BRUK AV BRØYTET RIASTVEI, SESONGEN 2012/2013.
Dato: 30.10.2012.
Deltakere av ordningen: Oppsittere ved Riastvegen, Langtjønnområdet, Tjønnvollia Hyttefelt
og Øvlinglia Hyttefelt.
Vi har som kjent 5 års brøyteavtale med Einar Aas og 1 års leieavtale av bomstasjon med Foraas
Områdesikring.
For sesongen 2012/2013 har dere mottatt faktura som omfatter brøyte- og bomavgift og noe
adm.kostander. Dette skal være betalt til konto 4202.3556183.
For inneværende sesong er de totale avgiften kr. 1.620 pr. hytte.
58 hytter har bekreftet at de deltar i ordningen.
Innmeldte mobilnummer som kan brukes til å ringe opp bommen for åpning er innlagt i systemet.
Mobilnummer til bommen: 591 86907.
Ved betaling av brøyte- og bomavgiften betyr det at betaler har akseptert avtalen og forplikter seg
til å stå økonomisk solidarisk med de øvrige hytteeiere/brukere ved skader eller nødvendige tiltak
etter punktene 4 og 5 i avtalen. Betaler mottar parkeringsoblat som kvittering/bekreftelse på at
han/hun er med på brøyteordningen.
For å ivareta ordningen på en best mulig måte er det satt opp noen regler som skal følges av alle
brukere;
Tilsendt oblat skal ligge godt synlig i bilvinduet. (kontroller kan bli foretatt)
Betalt avgift gir adgang til en (1) bil. Ved besøk skal besøkende fortrinnsvis hentes på
parkeringsplass ved Tya Bru. Hvis ingen parkeringsproblemer, tillates bommen åpnet fra
hytten som får besøk.
Det skal utvises respekt for den enkeltes etablering av parkeringsplass.
Hver enkelt skal parkere på en måte slik at det ikke er til hinder for brøyting og/eller
alminnelig ferdsel.
Hver enkelt skal, så langt som mulig, unngå unødig kjøring i perioder da vegen er hardt
belastet.
Vennligst ikke parker på snuplass slik at brøyting blir hindret.
Brøyteansvarlig tar forbehold om døgnåpen vei ved dårlig vær i vinterferien og påsken.
Brøyteansvarlig har ansvar for å stenge veien. Evt. stenging blir varslet og dessuten
merket ved bom/Tya Bru.
-

Spørsmål ang. brøyting rettes til:

Brøyteansvarlig:

Einar Aas
Tlf. 950 26129

Denne informasjonen sendes alle deltakere av ordningen.
Det vises også til Øvlinglia Hytteforening’s hjemmeside: www.ovlinglia.com .
Nyheter vil løpende bli lagt ut på hjemmesida – så det anbefales å ta en sjekk …..

Ta kontakt med undertegnede hvis spørsmål.
Mvh
Arve Brenne, Øvlinglia Hytteforening
(administrator av brøyteordningen)
Mobil: 916 68922
E-mail: arvbren@online.no

