
 

HALLANGSPOLLENS VEL 

 Strandmyrveien 20, 1455 Nordre Frogn 

BRØYTEINSTRUKS 
Oppdatert august 2021 

 

Brøyteområde 

Følgende veier skal brøytes: 

 

 - Strandmyrveien         - Damholtet 

- Polleveien         - Strandmyrbakken 

- P-plass ved Veltomta       - Strandmyrtoppen 

- Konrad Garders vei        - Jonsokveien (hele) 

- Bekkeholtet (ikke over broen)   - Olsokveien 

 - Henrik Lunds vei (hele)       - Svartlagsveien (Strandmyrvn. til Svartlagsvn. 21) 

- Hilmars vei  

Se kart for oversikt. 

Brøytestart 

Det brøytes etter behov, generelt ved ca. 5 cm snø. (Det kan være større behov å brøyte ved 3 

cm våt snø enn ved 7 cm lett og tørr snø.) Ved nedbør før kl 1200 foretas brøyting før kl 2000 

samme dag, ved nedbør i løpet av natten brøytes det før kl 1200 samme dag.  

Avtalen gjelder ikke strøing av veiene. Styret setter ut kasser med strøsand ved bratte bakker 

der medlemmene selv legger ut sand ved behov. 

Allmenne bestemmelser 

Fører av brøyteredskap skal, når han finner det uforsvarlig å brøyte, gi melding til vellets 

styre. Slik grunn kan være: feilparkerte biler, utrast vei, overhengende snøtunge trær, 

manglende bæring i grunn m.m. 

P-plasser og ubrøytede veier skal ikke stenges av høye brøytekanter. Henvendelser om 

brøyting fra vellets medlemmer går til vellets styre.  

Vellet svarer ikke for brøyting utenom denne instruks dersom dette ikke er avklart med styrets 

veiansvarlig eller styrets leder. 

All brøyting på privat område eller veier utenom det som er spesifisert over er vellet 

uvedkommende. Om noen ønsker en privat årsavtale for brøyting av andre veier eller P-

plasser i vellets område, kan de inngå en slik avtale direkte med vellets avtalepartner. 

Avtalepartner har lovet å tilby gode priser til de som ønsker å inngå en slik privat avtale ved 

siden av denne avtalen. Tilbud på privat brøyting kan man få ved å ta direkte kontakt 

med XX. 



 

Skader 

Brøyting skal utføres slik at veier og tilstøtende områder og gjenstander ikke påføres skade. 

Hvis skade påføres eiendom eller gjenstand, skal brøytefører umiddelbart gi melding til styret. 

Om en hytteeier oppdager skade, skal dette også meldes til styret.  

Kontakter 

Vellets styre: e-post: styret@hallangspollensvel.no .  

Hjemmeside:  www.hallangspollensvel.no 

Brøyteansvarlig: XXXXX   E-post: XXXXX  Tlf: XXXXX 
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