
Avtole om brøyting og strøing til Steinset-Økteren
Sesangene 201B-202L

Mellom Steinset-Økteren Hytteforening, Robin Bekkeseth og eier av Steinset.

1. Det skal alltid brøytes inn til alle hyttene som er med på ordningen, selv om det ikke har vært folk der på lenge.
Det skal brøytes/strøes ved behov (snøfall og/eller gjenføyking, glatte veier).

* I helgene, senest fredag kl 16.00 og søndag kl 14.00, gjennom hele sesongen
* Ved gunstig værmelding kan det brøytes på torsdager.
* ljulen, romjulen og nyttår.
* I vinterferien. Vinterferien strekker seg over to uker.
* I påsken. Dette gjelder fra palmehelgen til 2. påskedag.
* Veier og plasser som brøytes skal være ryddet om høsten slik at fresen ikke skades.

2. Det er brøyter som avgjør om det er behov for brøyting (strøing), men det er bedre med en gang for mye enn en
gang for lite. Det kan med fordel etableres en kommunikasjon med personer som enkelt kan bedømme behovet.

3. Det settes ut brøWestikker på utsatte steder, i svinger og møteplasser. BrøWer kan med fordel delta ved utsettelse
av brøytestikkene og $øre seg kjent før sesongen starter. Det bør settes opp høyere stikker der det erfaringsmessig
rlir store fonner. Det benyttes stikker som er utstyrt med selvlysende tape.

Grunneier er ansvarlig for brøytestikker fra vegdele mot Eggedal til snuplass ved Økteroset.

4. Hver time brøyting/strøing godtgjøres med kr. 700.-. For kjøring fram og tilbake betales halv godtgj6ring.
Tilkjøringstid er stipulert til l time tur/retur fra Skjønne, og7/2 time tur/retur for brøyter med bopel i Borgegrenda.
Brøytes det til egen eiendom fratrekkes dette på tidsbruket.
For å kompensere for nødvendig beredskap, skal brøyter godtgjøres med en beredskapsavgift på kr. 4 000.- pr mnd i

5 mnd, i alt kr. 20 000.- pr år. Alle beløp er pluss mva. Betaling for sand kommer itillegg.

5. Faktura fra brøyter skal spesifisere: Dato, Tilkiøringstid, Brøvtetid og evnt. medsått sand.
Det avregnes hver annen måned.
Grunneier krever inn brøyteavgift fra oppsitterne rundt Økteren (6 stk) og på Fjellset (4 stk). Avgiften skal vær lik
med den for hytteeierne langs Steinsetvegen, henholdsvis 7/3 av denne (Fjellset). Disse innkrevde beløp overfører
grunneier til hytteforeningen, kontonummer: 1503 08 27101

6. Dersom noen ringer og ber om brøyting ut over det som er nevnt i pkt. 1 skal brøyter ha 48 timers forvarsel. Det
betales vanlig godtgjøringstakst for slik assistanse, som behovsmelderen selv må betale kontant eller ved faktura til

rØVter. (Dersom vurderingen er at det bør brøytes over et større område, blir det å registrere turen på

Hytteforeningen.) Assistanse når bilen har kjørt seg fast kan også bligitt av forsikringsselskapene.

7. Avtalen gjelder for tre sesonger (2019-2021). Gjensidig oppsigelse 6 mnd, Det avholdes et erfaringsmøte etter
sesongslutt.

8. Ved spørsmå|, ring
Leder av Steinset-Økteren Vel:

Brøyter:
Back-up;

Leder veikomite:

Øystein Sørbø, tlf. 908 65 568.

Robin Bekkeseth, tlf. 98457 620

@yvind Utvei, tlf. 922 0A607

Jan Rognerud
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Robin Bekkeseth


