
Snømåking av fellesområder utenom bilvei i Linderudveien 

- Beskrivelse av områder og oppgaver 

 
Introduksjon 

Brøyting og strøing av bilveiene i området vårt blir ivaretatt av kommunen opp til garasjen, og av 

innleid brøyter på veiene inne på selve området. Det er imidlertid en del ferdselsveier utenom dette 

som vi bør holde åpent gjennom vinteren for de som bruker beina. For dette engasjerer styret to 

ungdommer som bor på feltet til å måke snø på disse områdene.    

Områder 

Områdene vi ønsker å holde farbare i løpet av vinteren er markert med gult på kartet under. Det 

gjelder den lange trappen på øvre felt, trappen fra nordende av garasje mot nedre felt, gangvei fra 

garasje og ned mot snuhammer, og videre trapp ned mot sti på nedsiden av feltet. Stien videre 

nedover skal ikke måkes, den må «tråkkes» av de som bruker den. I tillegg må det måkes foran 

postkassestativene (tre stykker), foran dør i nordenden av garasjen, og foran trappehus på toppen av 

garasje. 

 

 

Redskap 

Spader og koster egnet for dette vil bli gjort tilgjengelig av styret. 

 

Arbeidsutførelse, samarbeid og prioritering av oppgaver 

Trappene bør måkes/kostes slik at vi unngår isdannelse ved mildvær. Foran postkasser og 

garasjeinngang kan det måkes slik at det er lett fremkommelig, men ikke nødvendigvis ned til 

asfalten. Gangvei og trapp mot sti holdes åpen med en passe bred trasse, men ikke nødvendigvis ned 

til asfalten. Gangveien kan bli glatt ved mildvær og etterfølgende på-frysing, så strøkassen som står 



ved siden av veien må holdes tilgjengelig. Det er imidlertid ikke snø-måkers oppgave og ansvar å 

foreta strøing (men man kan gjøres hvis man vil).  

Ved store snøfall prioriteres de to trappene, postkassene og inngang til garasje, så kan eventuelt 

gangvei og trapper ned mot sti vente litt. I veldig snørike vintre, kan måkerne diskutere med styret 

om vi etter hvert skal droppe gangvei og trapp mot sti, eller overlate dette til de som bor i nærheten, 

da denne delen kan bli ganske tung ettersom høyden på «brøytekantene» øker. Traktoren som 

måker veien vil også kaste snø både opp og ned i gangvei, og denne er tung å fjerne. 

Måking foretas i etterkant av snøfall, så fort måkerne har tilgjengelig tid, men det kan lønne seg å ta 

det før snøen blir for mye nedtråkket og fast. Ved små snøfall på bare noen centimeter må måkerne 

vurdere om det trenges å gjøre noe. De to som er tildelt oppgaven må utveksle telefonnummer slik 

at man kan avtale hvem som gjør hva, og når. Men det kan være lurt at man avtaler på forhånd hvem 

som begynner hvor. For eksempel at en alltid begynner på toppen av den lange trappen, og en på 

trappen på nedsiden, og deretter tar postkasser og foran garasje. Så kan man kanskje fordele gangvei 

og trapp mot sti etter som man har tid.  

De to måkerne vil bli tatt med på en befaring i lag med en representant fra styret i forkant av 

vintersesongen, der områder og oppgaver blir gjennomgått. 

  

Ønsker og innspill på måking fra beboerne 

Styret ønsker primært at beboere som har synspunkter på kvalitet og frekvensen av måking tar 

kontakt med styret om dette, og ikke henvender seg direkte til de som måker. 

 

Betaling 

Gjeldende rate blir satt av styret i forkant av hver vintersesong, og blir satt som et beløp per 

påbegynt halvtime. F.eks. vil da 40 minutters måking belønnes som to halvtimer. Eller 10 minutter 

som en påbegynt halvtime. 


