September 2017

Til hytteeiere på Lauvlia i Nes Almenning

REGLER FOR BRØYTING HYTTEVEIER LAUVLIA
Brøyting skjer etter følgende regelverk:
• En fast pris betales for brøyting hele vinteren. Denne er fastsatt til kr. 3.328,- for
vinteren 2017/2018, og skal betales på forhånd i henhold til egen giro.
• Opplegget innebærer brøyting som følger:
o Alle fellesveier brøytes ved hvert snøfall.
o Stikkveier inn til hyttene brøytes innen fredag ettermiddag og i helgene,
juleferie, vinterferie og påskeferie. Ved større snøfall på fredager må noe
forsinkelser påregnes.
o Hytteeiere skal betale brøyteprisen for å bruke brøytet vei. Ureglementert
kjøring blir påtalt.
• Inkludert i ordinær pris er brøyting av fellesvei, stikkvei inn til hytte og – hvis praktisk
mulig – biloppstilling for inntil to biler foran hver hytte.
• Innkjøringsvei og biloppstilling stikkes av hytteeier. Rydding av kvist som henger inn
i stikkveien, stein som stikker opp i stikkvei/gårdsplass og minimum 4 meters bredde
mellom portstolper er hytteeiers ansvar.
• Uvær må påregnes. Kjør i slike tilfeller bilen fram til hovedvei i forbindelse med at
fellesvei brøytes. (Ved uvær brøytes i helgene hovedvei av Pihl siste gang søndag
kl 15.00)
• Det er mulig å avtale utvidet brøyting i forhold til ovenstående. Dette betales
særskilt.
• Vakttelefon for RingsakFjellet Drift AS er tlf: 48 17 04 40 (kun ved spesielle tilfeller)
• Det tas forbehold om at ekstremvær og teknisk svikt kan forsinke brøytingen.
• I teleløsningsperioden og ved førefall kan veien bli stengt for trafikk i perioder, etter
påske nærmere info fra Ljøsheim vel og Nes Almenning sine nettsider.
De som har hatt brøyting før og ønsker fortsatt brøyting bestiller brøyting ved å betale
årsbeløpet. Bestilling er først gyldig når beløpet er betalt.
Nye hytteeiere som ønsker brøyting bes i tillegg om å gi beskjed til RingsakFjellet Drift AS,
e-post: post@ringsaker-almenning.no eller elin@ringsaker-almenning.no.
evt. RingsakFjellet Drift AS, Postboks 65, 2391 Moelv.
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