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Informasjon om vinterdrift Roevegen 
 
Veilaget Persbu/Høybuli – Roe – Eide har etter oppgraderingen av veien over Dalset-
slettene i fjor høst overtatt ansvaret også for vinterdriften. 
  
Tilbud om vinterbrøyting og strøansvar ble sendt ut til 4 entreprenører. Oppdraget gikk 
til Nore Fjelldrift som var eneste tilbyder. Veglaget forsøker i størst mulig grad å 
standardisere sine brøytekontrakter, og avtalen for denne delen av veien er derfor 
bygget på samme prinsipper som øvrige kontrakter veglaget har inngått. 
 
Vinterdriftsentreprenøren har som basis betaling for 40 brøyteturer gjennom sesongen, 
og kostnaden for dette fordeles på hytteeiendommene på strekningen. Skulle det bli 
flere brøyteturer i løpet av vinteren vil dette bli avregnet i etterkant av sesong. Grusing 
av vegstrekningene vil komme i tillegg og blir fakturert etterskuddsvis fordelt ut på alle 
oppsitterne etter sesongslutt. 
 
 Faktura vil bli sendt ut en av de første dagene. 
 
Strekningen vil bli brøytet videre fra Roe seter og ned til og med Fallemyrene med 
sideveiene Dalsetkollen og Mjeltshovda. Alle på strekningene må være med på å dele på 
kostnaden i forhold til den ovenforliggende matrisen. 
 
Ellers gjelder følgende brøytetider: 

Veien skal være kjørbar fra Dalsethaugen til søre Myran seter ned til og med 

Fallemyrene 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.  

Vinterdriftsavtalen er gjeldende for inneværende sesong. For neste sesong er planen å 
samordne utlysing av flere strekninger som veglaget har ansvar for. Det vil også bli 
vurdert andre avtalemodeller.  
 
Spørsmål kan rettes til veilagets styreleder sin epostadresse gaupehoff@gmail.com .   
 
Ellers kan nevnes at årsmøtet blir tirsdag 12. april kl. 1700 på Veggli Fjellstue. 
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Med hilsen 
For styret 
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