Brøyteapp i Fageråsen
Fageråsen Hytteområde innfører bruk av brøyteapp. Systemet skal være klart til å tas i bruk 08.12.2021
Systemet skal kun brukes for hytter med egen parkeringsplass, som har brøyteavtale med Fageråsen Hytteområde.
Hyttene på Høyfjellsenteret, Fagertoppen og Skurufjellet legges ikke inn i systemet foreløpig, der brøyter vi som
tidligere.
Systemet fungerer slik at man bestiller brøyting via en app på telefon/nettbrett. Du legger her inn ankomstdato og
avreisedato, så sørger vi for brøyting innen ankomst og under oppholdet.

Brøytingen må bestilles 48 timer innen du ankommer. Det er mulig å bestille brøyting med kortere varsel også, men
vårt mannskap vil prioritere de som har meldt seg innen fristen.
Alle hytter vil innen en periode på 2-3 dager uansett bli brøytet ved snøvær. Appen innføres for at vi under snøvær
og vanskelige forhold, kan gjøre en prioritering av de enhetene det er ankomst og gjester på. Vi håper dette skal
bedre kvaliteten på brøytingen og gjøre hverdagen litt lettere for brøytemannskapet.
Innføring og bruk av selve brøyteappen vil ikke medføre noen ekstra kostnader i forbindelse med brøytingen.
De som har utleie på sine enheter må kontakte oss og gi beskjed på fageraasen@fageraasen.no så finner vi en
løsning på dette.

Dersom man ikke har smarttelefon/nettbrett kan det være et alternativ å be noen i familien som har dette om å
laste ned appen. Hvis dette ikke er aktuelt, kan dere kontakte oss.
Man kan laste ned appen på flere enheter per hytte, men må bruke samme bruker/innlogging.
Fageråsen Hytteområde har også muligheten til å sende meldinger til hytteeiere via appen. Dette kan f.eks. brukes
ved ekstremvær eller uforutsigbare hendelser.
Alle vil i løpet av kort tid motta en mail fra Brøyte.no hvor man får beskjed om å laste ned appen og opprette sin
bruker.
Brukermanual fra broyte.no er vedlagt.

Har dere ytterligere spørsmål om dette, må dere gjerne kontakte oss på mail fageraasen@fageraasen.no

Vennlig hilsen
Fageråsen Hytteområde AS

