Naurak Hyttefelt Veilag
Veistandard:
Ett av Veilagets oppgaver er å sørge for at veien holder tilfredsstillende standard, og
det er opp til årsmøte (alle medlemmer) å definere hva som er tilfredsstillende
standard. Kostnaden er klart avhengi av standarden og det er viktig at vi balanserer
dette. Vedtektens §6 sier også noe om dugnad som et middel for å holde kostnadene
nede.
For at hver enkelt medlem skal ha mulighet til å bidra med egeninnsats har styret i
Naurak Hyttefelt Veilag valgt å sette noen regler for fordeling og gjennomføring av
egeninnsats.
De som ønsker bedre standard enn det som blir bestemt av et flertall i veilaget må selv
koste dette. Eks. hvis man mener det må brøytes og det er i strid med det som er avtalt
med leverandør (eks. 10 cm) men på tross av det rekvirerer brøyting, må det dekkes
av rekvirent.

Område:
Hver hytte (grupper av hytter) er tildelt et vei-område som de plikter å vedlikeholde.
Det er da opp til de enkelte gruppene å avtale arbeidsfordeling og tidspunkt for
gjennomføring av egeninnsatsen. Merk at det er krav til tidsperiode for gjennomføring
av noen aktiviteter.
Brøytestikker:
Brøytestikkene oppbevares i nederste pumpehus felt 6 og pumpehus felt 7. Etter
innsamling skal de bringes tilbake til pumpehusene.
Utsetting av brøytestikker skal foregå i tidsrommet 15. september – 15. oktober. De
plasseres med ca 50 meters avstand og helst vekselvis (ikke parallelt).
Innsamling av brøytestikker skal foregå i tidsrommet 15. april (eller så fort telen har
gått) - 5 mai.
Sandkasser:
Etterfylling av sand i sandkasse som sogner til det området man er tildelt. Formann i
veilaget kontaktes for tilgang på sand.
Veikanter / grøfter:
Holde nede all tilvekst av vegetasjon langs veikanter samt holde grøfter og
stikkrenner frie for alt som hindrer fritt vannløp i det området man er tildelt.
Dette gjennomføres årlig og stikkrenner sjekkes jevnlig.
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