BRUK AV BRØYTET RIASTVEI,

Sesongen 2010/2011

Fra: Gunnar Trønsdal
Dato: 07.12.2010
Emne: Info til alle brukere av ordningen BRØYTET RIASTVEI - sesongen 2010/2011
Deltakere: Oppsittere ved Langtjønnområdet Hyttefelt , Tjønnvollia Hyttefelt og Øvlinglia Hytteforening.
Vi har som kjent 5 års brøyteavtale med Einar Aas og 1 års leieavtale av bomstasjon med Foraas Områdesikring.

For denne sesongen skal dere betale inn brøyte-og bomavgift til konto
9900.03.66508.
For inneværende sesong er brøyteavgiften kr 1350 per hytte, mens bomavgiften fordeler seg på leieavgift
kr 175 per hytte og kr 15 i programmeringsavgift per mobilnummer.
NB! De som betaler med nettbank må huske å skrive avsender.
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 vil motta parkeringsoblat som kvittering/bekreftelse på at han/hun er med på brøyteordningen.
For å ivareta ordningen på en best mulig måte, ble det satt opp et regelsett første året , som skal følges av alle
brukere. Vi tillater oss å minne om disse reglene, som nå er tilpasset den nye brøyteordningen.

Regler :
Sammen med innbetalingsgiro vil deltakerne i brøyteordningen motta et oblat, se bildet under:

- Oblatet settes i bilvinduet , slik at det er godt synlig.(kontroller vil bli foretatt)
- Betalt avgift gir adgang til én (1) bil. Ved besøk skal de besøkende fortrinnsvis hentes ved bom.
Hvis det imidlertid ikke medfører parkeringsproblemer, tillates bommen åpnet fra hytten som får besøk.
- Det skal utvises respekt for den enkeltes etablering av parkeringsplass.
- Hver enkelt henstilles om å parkere på en hensiktsmessig måte, slik at det ikke er til hinder for
brøyting og eller alminnelig ferdsel.
-Brøyteansvarlig ønsker at snuplass i enden av brøytet vei ikke benyttes som parkeringsplass.
- Brøyteansvarlig tar forbehold om døgnåpen vei ved stygt vær for Påsken. Spørsmål rettes til brøyteansvarlig.

- Brøyteansvarlig har ansvar for å stenge veien. En eventuell stenging vil bli varslet og dessuten merket ved
bommen.
- Ved skade på vei oppfordres den enkelte til å ta kontakt med brøyteansvarlig:
Einar Aas, på telefon 950 26 129
Denne informasjonen sendes på e-post til alle med e-post adresse, alle øvrige vil få dette i brevs form.
Det vises også til Øvlinglia Hytteforening’s hjemmeside: www.ovlinglia.com hvor en under linken
”INNHOLD/Lenker/Brøyteordningen” også finner informasjon om betaling osv.

Med vennlig hilsen

Gunnar Trønsdal (administrator av brøyteordningen)

Mobil: 413 24 357
E-post: gunnar@tronsdal.com

