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Avtale 

mellom 

Strinde og Bøle Almenning (SBA) 
og 

 Strinde og Bøle Hytteeierforening (SBHF) 

 

 

Avtale gjelder  

Avtalen gjelder strøing av Øyingveien og Skavdalsveien i vinterperioden. 

Som strøing menes utlegging av egnet pukk/sand som har som formål å sikre veigrep på glatt og isete føre. 

 

Strøing av Øyingveien og Skavdalsveien er en ekstra ytelse for alle hytteeiere og som baseres på denne avtale 

mellom SBA og SBHF. Strøing av parkeringsplasser, møteplasser etc er å forstå som inklusive strøing av veien. 

 

 

Ansvar 

SBA er ansvarlig for drift og vedlikehold av veien, og ytelsen med å strø er derfor en tilleggsytelse fra SBA i hht 

denne avtale. Strøing er å forstå som et bidrag til å redusere risiko for skader som følge av glatt føre. Strøing 

skal ikke forstås som å øke framkommeligheten hvor det ellers kan forstås å være meget vanskelig 

kjøreforhold. SBHF gir derfor et bidrag til dekning av kostnadene for denne ytelse i samsvar med de påfølgende 

avsnitt. 

 

SBA har ansvar for drift og vedlikehold av de kasser med «strøsand» som er satt ut. 

  

 

Periode for strøing 

Dersom det blir vurdert nødvendig vil veien bli strødd ved spesielle behov i samsvar med denne avtale fra 

medio februar og så lenge vintersesongen varer. Veien blir vurdert strødd i dagene fra fredag ettermiddag til 

søndag ettermiddag, samt aktuelle ukedager i vinterferien for skolene, evt uken før påske og i påskeuken.  

 

Før strøing iverksettes skal nødvendigheten av dette vurderes meget strengt, og vurderes i forholdet til evt en 

langsiktig kost-nytteverdi. Dersom forholdene har endret seg i løpet av perioden hvor det var bra føre for å 

kjøre opp skal tiltak vurderes for å sikre en forsvarlig nedkjøring fra fjellet.  

 

Det bemerkes at det kan være forhold som gjør at sanden/pukken vaskes bort på meget kort tid slik at veien 

allikevel er glatt. Nytten av strøing skal derfor vurderes i forhold til bruk, eksempelvis å kjøre trykt ned fra 

fjellet.  

 

For å begrense slike forhold med avrenning i veibanen skal det ved brøyting vektlegges tiltak mot dette.  

 

 

Fordeling av kostnadene 

Dette administreres av SBA. Kostnader pr. år fordeles slik: 

- De 2 første ganger bekostes av SBA 

- SBHF gir støtte til strøing for 2 påfølgende ganger mot mottatt spesifikasjon. 

- Risiko for kostnader med strøing ytterliggående 2 ganger ligger hos SBA 

- Ved evt ytterligere behov for strøing skal dette vurderes og evt kostnadsfordeling avtales. 

Respektive lags formenn har da fullmakt til å gjøre denne avtale. 

 

Bidraget fra SBHF beregnes som kostnader for strøing av Øyingveien. 
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Godtgjørelse for strøing som er bestilt av andre en partene, eller har andre formål enn det å komme alle 

hytteeiere til gode omfattes ikke av denne avtale om kostnadsfordeling. 

 

 

Oppsigelse og endring av denne avtale 

Denne avtale er gjeldende inntil den sies opp av en av partene. 

Den av partene som ønsker å si opp avtalen skal varsle dette senest 31.okt før påfølgende vinter. 

 

 

 

Steinkjer, 07.12.2015 

 

for Strinde og Bøle Almenning     for Strinde og Bøle Hytteeierforening 

 

 

 

 

 


