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Infobrev fra veglaget September 2022 
 
Styret har etter årsmøtet konkludert to av sakene som ble vedtatt på årsmøtet: 
 

1. Ny elektronisk bom med skiltgjenkjenning.  
 
Styret i veglaget har inngått avtale med Finter as. Det blir satt opp en ny bomstasjon ved 
Eide litt ovenfor der den gamle står. Denne vil bli satt i drift våren 2023.  
I god tid før dette skjer, vil alle brukere som har hytte på Roe, få informasjon om bruken 
av bommen. 
 

2. Inngåelse av nye brøytekontrakter høsten 2022. 
Denne sommeren ble det sendt ut anbudsinnbydelse til mange entreprenører i Numedal, 
hvor vi inviterte til å inngi pris på ny brøyteordning gjeldende fra høsten 2022 til 2025 
med opsjon på ytterligere  to år. Det var flere som innga pris på jobben. Styret har nå 
kommet til enighet med følgende entreprenør:  
Nore Fjelldrift v/Knut Olav Groven.  

 
Den nye brøyteordningen vil gjelde for alle som har hytte i Persbuområdet, Høybuli, 
Dalsethaugen, Rustvegen vest, Roeområdet og noen få av dere på Rennemogen. Veien fra 
Dalsethaugen til Roeområdet blir brøytet fram til søre Myran seter. Her vil det bli 
dedikerte parkeringsplasser for de som har hytte på sørsiden av Teigsåa og nedsiden av 
bommen. Dette gjelder 4 hytteeiere.  Parkeringsplassene er ved starten av stien opp til 
Eidsfjell og nedover mot søre Myran seter. Herfra må man eventuelt leie seg snøscooter 
med sjåfører. Se nedenfor.  
Brøyteordningen vil ikke gjelde de som har hytte på nordsiden av Teigsåa. De må 
komme seg på hytta ved å inngå avtale med lokal snøscooter med sjåfører opp fra Eide, 
slik som det var tidligere.  
Følgende har snøscooterløyve pr. 2022: 
Jonny Myrann tlf.970 93 471 , Nils Leif Bekkeseth tlf. 913 67 325. Det bes om at dette 
blir avtalt i god tid før ønsket transport. 
 
Hytte appen «Hyttetjenester» vil bli brukt aktivt denne vinteren etter en 
innkjøringsperiode sist vinter. Styret ber om at appen blir lastet ned på mobiltlf. dersom 
det ikke allerede er gjort. Appen finnes på Google Play eller i Appstore. Dersom noen av 
dere fortsatt ikke kommer inn så ta kontakt pr. epost til: gaupehoff@gmail.com så 
ordner vi dette. Ved å melde fra gjennom denne appén minst 24 timer før ankomst, vil 
innkjøringen bli brøytet enten på torsdag eller fredag, alt etter hvordan været er meldt 
 
Veiene i Persbuområdet, Høybuli med flere veier skal være ferdig brøytet kl. 16:00 
alle dager.  
Veiene på Dalsethaugen og Rustvegen vest vil være brøytet torsdag og fredag kl. 19:30 
samt lørdag, søndag og mandag kl. 16:00. I feriene blir veiene også holdt oppe tirsdag og 
onsdag kl 16:00. 
Veiene fra Dalsethaugen til søre Myran seter med sideveier skal være brøytet 
torsdag og fredag kl. 19:00 samt lørdag søndag og mandag kl. 16:00. I feriene blir veiene 
også holdt oppe tirsdag og onsdag.  
Brøyting utover disse tidspunktene må avtales direkte med entreprenør og vil bli 
fakturert den som bestiller direkte fra entreprenør.  
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Brøyting inn til hyttene vil primært skje torsdag eller fredag. 
 
Brøyteavtalen med Nore Fjelldrift AS innehar en beredskapsdel og en del med 
timekjøring. Det vil komme to fakturaer. En ved juletider og en etter sesongslutt.  
 
Strøing av oppkjørsel 
Nytt av året er at dere kan bestille strøing av oppkjørselen til hytta. Dette vil bli gjort 
samtidig som at resten av veinettet blir gruset og har en pris på kr. 150.- pr. gang pr 
hytte.  Denne tjenesten må bestilles før sesongen starter. Ta kontakt pr email til: 
gaupehoff@gmail.com 
Dette betinger at det blir gitt beskjed at dere kommer på hytta den aktuelle dagen/helga 
via hytte appen.  
 
  
En garanti for at dere skal få brøytet vei inn til hyttene er å rydde innkjørselen for 
kvist og stein samt å sette opp brøytestikk fra stikkvei/hovedvei inn til hyttene. 
 
Brøytestikk må være satt opp innen utgangen av uke 41 (16.10). Dersom dere 
ønsker å få dette gjort av entreprenør må dette varsles snarest og innen 16.10. 
2022. Denne tjenesten koster kr. 450.- Ta kontakt med: 
knutolav@norefjelldrift.no for utførelse av denne tjenesten. 
 
Det vil bli sendt ut to fakturaer sesongen 2022 – 2023. En i månedsskifte november - 
desember og en etter at vintersesongen er over. Den siste vil være etterbetaling for 
brøyting. 
 
 
Ellers er det utført vedlikehold og grusing i vegnettet. 
 
 
 

Veggli september 2022 
 

 
For styret i veilaget 

 
 

Ulrik Hoff (gaupehoff@gmail.com) 
Leder 


