VINTERVEDLIKEHOLD GRÅNDALSVEGEN
Brøyter: Erik Onstad Mobil: 99446844
A.

FORBEREDELSER OG TILRETTELEGGING
• Brøytestikk. Smal en-felts veg. Private plasser. Strøkasse & spade.
- Brøytestikk plasseres litt utenfor selve vegkrona. NB! Kjør midt i vegen.
- Private plasser. Eier skal markere avgrensningen tydelig med stikk.
- Strøkasser hovedvegnettet. Etterfylles på høsten. Hjelp til selvhjelp for hytteeierne.
- Spader: Liten spade er i kassa, stor plasseres ved kassa. (Styrets ansvar).

B.

ORDINÆR BRØYTERUTINE
• Normal helgebrøyting
- Hovedvegnettet og opp til Øvre Gråndalen: Ved ca. 10 cm ny tørr og 5-8 cm våt, snø.
- Private veger, parkeringsplasser og gårdstun: I hht. ‘normalt’ behov og faste avtaler.
- Eiere som sjelden bruker hytta i helgene varsler brøyter på SMS seinest onsdag kveld.
Er du usikker på hva rutinen er hos deg? Kontakt brøyter på telefon eller SMS !
• Særskilte helger og ferie
Rakfiskhelga, julehelga, nyttårshelga, vinterferie og påske brøytes alle veger og parkeringsplasser om ikke annet er avtalt.
• Tidsrom og tidspunkt for brøyting
- Start: Rakfiskhelga, men litt fleksibel ift. behov. Avsluttes: 1. mai.
- Brøyting skjer vanligvis på torsdager, iblant på fredager. Væravhengig.
- Det brøytes ved helgeslutt og på andre tidspunkt i helg og ferieuker. Etter antatt behov.
Brøyter (Erik) følger med på vær og værmeldinger.
• Ekstraordinær brøyting
- Brøyting i uka, utenom beskrevet rutine, avtales med brøyter og faktureres særskilt.
- Snørydding ved arbeid på hytter avtales med brøyter og faktureres særskilt

C.

SNØMENGDE, DRIVSNØ, GLATT VEG OG GADD
- Snømengde, vind- og føreforhold på åsen er ikke alltid lett å vurdere fra bygda.
- Brøyter trenger melding om uforutsett dårlig framkommelighet.
Hvis du måler 5 cm eller mer tung våt snø så send melding til brøyter !
- Grusing. Foretas etter behov på de veger som normalt brøytes.
- Gadd (hardpakket snø/is). Etter vintrer med stor veksling i føreforhold, kan veger med
stor trafikk og der brøyting krever bærelag av snø, få problem med djupe hjulspor.
Trang veg med brøytekanter kan ikke skrapes. Med fres kan oppløst topplag fjernes.
Trange plasser og gårdstun med gressmark må påregne slike problem.

D.

EKSTRAORDINÆR VINTERHJELP
- Etter 1. mai: Ved behov vil styret måtte bestille annen entreprenør for service.
- Grøftekjøring: Erik sin forsikring dekker ikke ev. skader på redskap eller bil ved bistand.
- Takrydding: Erik kan påta seg dette om han har tid.
Ovenstående informasjon er veiledende.
Er du usikker på om din veg eller parkeringsplass blir brøytet så send en SMS.

Gråndalsvegen Vel

