AVTALE
om brøyting av Riastvegen og leie av bomstasjonen ved Tya bru
mellom

Øvlinglia hytteforening v/Geir Einar Gundersen
og

Styret for Riastvegen
På vegne av oppsitterne ved Langtjønnområdet hyttefelt og Øvlinglias hytteforenings medlemmer
v/Geir Einar Gundersen gis det tillatelse til å brøyte vegen fra bomstasjonen ved Tya bru til
snuplass ved Finnøyvollen.
1)

Vegen brøytes godt ut i veggrøftene før snøsmeltingen setter inn og nedbør/smeltevann må
ledes ut i grøfter og stikkrenner.

2)

Ved teleløysing som medfører spordannelser, bløte partier og som fører til redusert
bæreevne, skal veien stenges. A/S Aas Transport kan stenge veien med varsel til Geir
Einar Gundersen- Legges ut på Øvlinglias hjemmeside). I tvilstilfeller skal
vedlikeholdsansvarlig D. Ekker for Riastvegen kontaktes.

3)

Vegen kan etter gjensidig varsling befares av vedlikeholdsansvarlig for Riastvegen og
leder i Øvlinglia hytteforening (eller den som blir gitt fullmakt til å representere
hytteforeningen) etter at snøsmeltingen og teleløysingen er over.

4)

Vegstyret for vinterbrøytet vei, på vegne av oppsitterne ved Langtjønnområdet hyttefelt og
Øvlinglias hytteforenings medlemmer er økonomisk ansvarlig for skader på veien som
skyldes at pkt. 1 og 2 ikke er overholdt.

5)

Nødvendig tilsyn og tiltak for å overholde avtalens pkt. 1 og 2 er Øvlinglia hytteforening
sitt ansvar. Med nødvendig tiltak menes påføring av grus slik at veien tilbakeføres til
normal standard.

6)

Brøyteasnsvarlig (A/S Aas Transport) er ansvarlig for skader på bomstasjonen, kjøretøy og
eiendom som skyldes brøyting av veien.

7)

Oppsitterne ved Langtjønnområdet hyttefelt, Tjønnvollia hyttefelt og Øvlinglias
hytteforening leier bomstasjonen for Riastvegen ved Tya bru som ”hyttebom”. Veien skal
alltid være stengt med bom så lenge brøyting er nødvendig.
Inngående bom vil kunne åpnes for innkjøring ved oppringing.
Vegstyret for vinterbrøytet vei, administrerer oversikt over aktuelle hytteeiere som skal ha
tilgang til bommen og oversender komplett liste over brukere med mobiltelefonnummer
før oppstart om høsten til vedlikeholdsansvarlig for Riastvegen. For ekstraordinær
innmelding av brukere betales en avgift på kr.50.- pr. bruker.
Omprogrammering til ”hyttebom” om høsten skjer i samråd med vedlikeholdsansvarlig og
overgang til ordinær bom for Riastvegen om våren bestemmes av vedlikeholdsansvarlig
for Riastvegen og han varsler hytteforeningen om dette.

Bomleien er fastsatt slik (leien beregnes for nov./des./ jan. / febr./ mars og april 6mndr.):
Strømforbruk kr. 300.-pr. mndr.
Leie av GSM- bom inkludert videoovervåking kr. 1200.- pr. mndr.
Foraas Områdesikring må engasjeres for eventuell gjennomgang av videoopptak og
bekostes av Øvlinglia hytteforening.
Andel forsikring kr.250.- pr. mndr. , ved en eventuell forsikringssak skal egenandel dekkes
av hytteforeningen
Leiesum for et halvt år: kr.1750.- x 6= kr.10500.Omprogrammeringskostnad kr.30.- pr. 2stk.mobiltelefonnummer pr. hytte. Utføres av
Foraas Områdesikring og faktureres Øvlinglia hytteforening.

Oppsitterne ved Langtjønnområdet hyttefelt, Tjønnvollia hyttefelt og Øvlinglia
hytteforening er ansvarlig for alle driftsmessige utgifter og skader utover ordinær bruk i
leieperioden.
Forskudd på leie kr. 5000.- overføres bankkonto 4285.07.92237 den 1.des. og sluttoppgjør
skjer etter endt sesong 20.mai.

8)

Avtalen er opprettet i 2 originaleksemplarer og partene har hvert sitt.

9)
Avtalen kan gjensidig sies opp etter hver sesong, seinest 1.juni. Om avtalen ikke sies opp
av noen av partene, kan likevel leieprisen justeres etter endringer av faktiske kostnader uten at
dette kan betraktes som avtalebrudd.

Tydal, dato

11.november 2010

For styret for Riastvegen
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