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Info til hytteeierne i hele veglaget 

Vintersesongen nærmer seg, og vi ønsker å legge til rette for at entreprenørene skal gjøre en 

så god jobb som mulig i forbindelse med brøytingen 

For å effektivisere brøytingen har vi bestemt å ta i bruk et datasystem der hytteeiere og 

hyttebrukere melder ankomst til hytta slik at brøytefirmaet vet når og hvilke hytter det skal 

brøytes for. Ved store snøfall mot og i helg vil vi dermed kunne prioritere tilgjengelige 

ressurser til de som faktisk kommer på hytta. 

Dette systemet heter Hyttetjenester. For mer informasjon om hyttetjenester gå til 

https://hyttetjenester.net/files/info-broyter.pdf 

I den forbindelse må vi spørre dere om lov til å dele:  

• gnr. Bnr på hytta,  

• navn 

• adresse 

• telefonnummer  

• mailadresse 

med Netsense  Software Services . Dersom dere har motforestillinger mot dette må 

dere melde dette tilbake til leder i veglaget, Ulrik Hoff. Email: gaupehoff@gmail.com  

innen 1. desember 2021. 

Hyttetjenester er et system utviklet av Netsense Software Services AS som forenkler 

administreringen av brøytetjenester for brøytefirmaer. 

Alle hyttene blir registrert i systemet og koblet opp mot hytteeierne. 

Hytteeierne registreres i systemet og får tildelt en brukerprofil som de bruker for å melde 

ankomst til hytta. 

Når Hytteeierne er registrert i systemet får de tilsendt en SMS med innloggingsinformasjon 

og passord. 

Hytteeierne logger seg inn via websiden www.hytteankomst.no eller via mobilappen for å 

melde ankomst til hytta.  

For mer info fra leverandøren av tjenesten se: https://hyttetjenester.net/files/info-

broyter.pdf 

 

For mer informasjon om hyttetjenester gå til https://hyttetjenester.net 

Brøytetider gjelder som før.   

• Persbuområdet blir vegene brøytet ved behov. Dvs når det er nødvendig. I verste fall 

hver dag. Parkeringsplasser hver fredag 

• Dalsethaugen, torsdag, fredag kl. 1900, lørdag, søndag og mandag kl. 1600.  
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Veien brøytes alle andre dager i skoleferiene (vinterferie, juleferie, påskeferie) kl 

16:00, mandag og onsdag. 

• Dalsethaugen Roe 

Veien skal være kjørbar  fra Dalsethaugen til søre Myran seter m. sideveier kl. 1900 

torsdag og fredag samt lørdag, søndag og mandag kl. 16.00. I skolens ferier brøytes 

også tirsdag og onsdag kl. 16.00. Parkeringsplassene blir brøytet på torsdag eller 

fredag.  

 

Veien blir brøytet fra Dalsethaugen til søre Myran seter. 

 

Ad Dalsethaugen Roe vil det komme mer info etter hvert. 

  

 

Med vennlig hilsen 

 

Ulrik Hoff 

Styrets leder 


