
Avtale 

mellom 

Strinde og Bøle Almenning (SBA) 
og 

 Strinde og Bøle Hytteeierforening (SBHF) 

 
sak 

Årskort for Øyingveien og Skavdalsveien 

 

Årskort for hytteeiere i Strinde og Bøle Almenning 

Hytteeiere skal ha anledning til å kjøpe årskort som er gjeldende for kvart år. (01. januar - 31.desember) 

Dette gjelder for bruk av Øyingveien og Skavdalsveien med tilhørende parkeringsområder mv. 

Det utstedes 2 årskort som registreres på hytteeier (dvs gjelder for biler som er registrert med samme adresse) 

eller biler som benyttes av disse) 

 

Årskort for familie, gjester 

Ved bestilling / kjøp av årskort for hytteeiere kan kjøpes et familie-, gjestekort 

Kort må bestilles sammen med ordinært årskort, og kunne faktureres sammen med dette. 

Kostnader for familie-, gjestekort betales med 50% av hovedkort, og gjelder for samme periode som ordinære 

årskort. 

Det utstedes 1 stk årskort på bestillers navn eller hyttenr. og benevnes som familie-, gjestekort. 

  

Turkort 

Hytteeiere skal ha anledning til å betale for kvar enkelt tur. Dette skjer på de vilkår og rutiner som til en kvar tid 

gjelder. 

 

SBHF vil imidlertid oppfordre alle hytteeiere til å benytte muligheten til å kjøpe årskort. 

 

Bruk av kort, manglende betaling 

Ved bruk av veien og parkeringsplasser skal kort legges slik at dette er godt synlig for kontroll. 

Ved unnlatelse av betaling eller framlegging av kort, kan SBA innkreve kostnadene tilsvarende kostnad for 

turkort, med en tilleggsavgift som tilsvarer kostnadene med innkrevingen.  

 

Endring av kostpriser, avtaleperiode 

Ved endring av kortpriser skal SBHF være høringsinstans ved evt søknad til Steinkjer kommune om endring av 

priser på de ulike kort. 

 

Denne avtale gjelder for 2017 og skal evalueres høsten 2017. Dersom denne avtale blir å forlenge skal avtalen 

gjelde 1 år av gangen. Evt oppsigelse av en av partene skal gjøres innen 31.okt i gjeldende år. 

 

 

  

Steinkjer, …………………………….. 

 

Strinde og Bøle Almenning    Strinde og Bøle Hytteeierforening 


