BOMNØKLER M.V.
For å redusere risikoen for innbrudd er det satt opp bommer i veinettet. Vi minner om at at bommene skal være låst utenom sesongen. Dette
gjelder i perioden 1. oktober og fram til 1. mai.
I ferietiden (sommer og påske) kan bommene stå åpne.
Husk også på å minne håndverkere og gjester om dette!
Låsen på bommene er en såkalt systemlås, og det innebærer begrensninger på kopiering av nøkler. Vi ønsker i utgangspunktet at færrest mulig
nøkler skal være i omløp, og det er derfor viktig at dere sørger for å få nøkler tilbake av håndtverkere eller andre som disponerer disse.
Dersom du har mistet nøkkel, eller trenger en ekstra, kan det tas kontakt med styret om dette (epost: styret@skjellumfjellet.net). Nøkkel sendes i
postoppkrav. Det er for øvrig kasserer som vil følge opp dette på vegne av styret og som kan svare på spørsmål om bestilling, pris m.v.
Meld fra til styret så fort dette oppdages feil eller hærverk på bommen.
INN-/UTMELDING
Veiretten til stamveinettet forutsetter at man har hytte i vårt område og at man er medlem i Skjellum- og Kirkefjellet vel. Det er viktig at styret
v/kasserer får beskjed ved eierskifte eller adresseforandringer. Send mail til styret@skjellumfjellet.net.
Kontingenten skal fra 2010 betales inn årlig, jf. vedtektene. Viktig at det påføres hyttenummer og navn på innbetalingen slik at vi får registrert
dette på en enkel måte. Har du ikke mottatt kontingentvarsel for siste periode (2009), så ta kontakt med kasserer eller sekretær i styret.
PLAN FOR ASFALTERING
Det er løpende behov for vedlikehold og asfaltering av stamveinettet. I 2009 ble det sørget for asfaltering i Halvorsrødvei, og hvor det også er
kantet og lagt på subbus. I 2008 ble Stockmannsvei asfaltert, og i perioden før dette ble det asfaltert i Westendveien og den store
parkeringsplassen i krysset ved Parkeringsveien.
De som får nyasfaltert vei må selv ta ansvar for å kante med subbus. Subbus legges ut for dette bruk.
Det er ellers i 2009 vært gjort en del generelt vedlikehold av veiene i stamveinettet, og vi ber om beskjed dersom det er særskilte behov..
Det ble også oppgradert møteplasser langs Skjellumveien og på Kirkefjellet, og nye skilt er satt opp for å markere møteplassene. Disse møteplassene
skal ikke brukes til parkering.
Til orientering er det vedtatt av Generalforsamlingen i 1991 at følgende veier inngår i stamveinettet:
Skjellumveien fra hovedveien frem til parkeringsplassen på Skjellumtoppen.
Kirkefjellveien fram til øverste parkeringsplass
Parkeringsveien fram til parkeringsplassen
Halvorsrødsvei
Stockmanns vei, 200 m fra parkeringsplassen
Hele Westendveien
For vedlikehold av de resterende veiene oppfordres hytteeierne å opprette egne ”veikomiteer” som organiserer vedlikeholdet.
Medlemmene er oppfordres til å melde fra til de som skal transportere vann, sement, byggematerialer og annet om å ikke kjøre større biler på veiene
våre enn nødvendig. Det bes også meldt fra til styret dersom det oppdages skader eller annet som må utbedres.

