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13. august 2014

Til medlemmene i veilaget
Orientering om vinterbrøyting - sesongen 2014/2015
Generelt
Veilaget har også denne vintersesongen avtale med Odd Joar Steinehaugen om
brøyting av velveiene og inntil 2 p-plasser pr. eiendom for de som har meldt seg på
og deltar i brøyteordningen. Steinehaugen har siden vi startet med vinterbrøytingen
for 5 år siden gjort en svært god jobb for oss både sommer og vinter.
Brøytingen blir gjort fra første snøfall om høsten og så lenge det er nødvendig.
Etter 5 år vet vi at veiene alltid er åpne om ikke værforholdene er helt ekstreme.
Men det har så vidt vites aldri skjedd at folk ikke har kunnet kjøre frem til hytta.
Skulle imidlertid slike forhold inntreffe, kan man parkere på P-plassen på
Nyborghaugen, og ringe Steinehaugen.
Takket være de investeringene vi har gjort på veiene de siste 5 årene har vi til nå
også unngått stengning av veiene for opptørking om våren.
Veiene vil ikke bli strødd.
Det er forutsatt at all parkering og av- og pålessing skjer på egen tomt eller i
lommer langs veiene avsatt til dette.
Vi oppfordrer alle til hensynsfull kjøring og til å utvise smidighet ved møte med
biler, fotgjengere og skiløpere.
Bomnøkkel
På grunn av det store antall deltagere i brøyteordningen (59 av 68 hytteeiere) har vi
også i år valgt å benytte samme lås som om sommeren. Styret har tillit til at de som
ikke er med i brøyteordningen ikke kjører til hytta i brøytesesongen.
Vi har også tillit til at eventuelle kjørebehov for ikke-påmeldte eiendommer
resulterer i påmelding i forkant av sesongen – helst før 15. september. Eventuell
kjøring uten deltakelse i brøyteordningen vil bli fakturert med et beløp likt prisen
for deltagelse i brøyteordningen.
Utmelding
Du er med på brøyteordningen inntil du selv melder fra om at du ikke ønsker
å delta lenger. Utmelding må skje innen 15. september til undertegnede.
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Veimelding
Vår erfaring etter 5 år med vinterbrøytet vei er at man kan regne med at veiene alltid er
åpne. Skulle det imidlertid bli behov for å stenge, så vil informasjon om dette straks bli
lagt ut under internettadresse: www.luseterfritidsgrend.no - velg Veilag: Bruker:
veilag. Passord: luseter09.
Informasjon om veiene kan også fås ved å sende en SMS til Odd Joar Steinehaugen,
Leirflata, tlf. 91 13 15 55. Det henstilles om fortrinnsvis å søke informasjon via
internettadressen.
Kostnader
De som deltar i brøyteordningen blir fakturert for brøytekostnader for velveiene
fordelt etter høvetall og 275 kr i fast kostnad for brøyting av inntil 2 P-plasser i
egen innkjørsel. Beløpet vil normalt bli fakturert den enkelte deltaker før
brøytesesongen starter.
Ønskes ekstra brøyting på eiendommen?
Ønsker noen å få brøytet mer enn 1-2 P-plasser på eiendommen, avtales det direkte
med Odd Joar Steinehaugen. Pris for ekstra brøyting er 300 kr, som gjøres opp
direkte med ham snarest. Område for ekstrabrøytingen må markeres tydelig av
hytteeier. De som har behov for brøytestikker kan henvende seg til undertegnede.
For øvrig oppfordrer vi til å renske grøfter og eventuelle stillrenner ved egen tomt
for vier og stein for å sørge for plass til lagring av sne i grøftene og god avrenning.
Har du spørsmål eller ønsker å gi tilbakemelding om brøytingen, så vær vennlig å
ta kontakt med undertegnede eller Hogne Høstmælingen, tlf. 92 21 32 30.
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Bjørn Emil Vinnan (sign.)
Styreleder - hovedkontakt vinterbrøyting.
Tlf. 95 96 93 47/ bevinnan@gmail.com
Nyborghaugen 210.

