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Bestilling av brøyting  

Ljosland Vest Velforening har avtale med Hyttesystemer AS og innførte fra sesongen 21/22 en digital 

tjeneste for å gjøre brøytinga av parkeringsplasser, hoved- og stikkveier mer kostnadseffektiv og styrt 

av behov. Medlemmene får tilgang på bestilling av brøyting til hytta si via appen «Brøyte.no».  

Det er kun LVVs medlemmer som får tilgang til Brøyte.no og mulighet til å bestille brøyting. Det vil 

derfor ikke bli brøytet til hytter som ikke er medlem i LVV.  

For nye brukere: Slik laster du ned «Brøyte.no-appen» 

1. Du må først registrere deg hos LVV. Du må ha epostadresse på telefonen. Den sender vi til 
Brøyte.no. 

2. Som nyinnmeldt medlem vil du få en epost fra Brøyte.no der du blir bedt om å laste ned 
Brøyte.no-appen på telefonen. 

3. Deretter registrerer deg som vist under. 

 

Informasjon om fremgangsmåten finner du også på Ljoslandinfo under fanen «LVV»,  «Informasjon til 

medlemmer», datert august 9.2021. 

Oppdatering av «Brøyte.no» til siste versjon 

Dersom du ikke har automatisk oppgradering av appene, må du gå inn på «App Store» eller «Google 

play», søke opp Brøyte.no-appen og trykke på oppgrader. 

Bestilling av brøyting  

Skal du på hytta, må du legge inn bestilling i appen innen kl. 2100 dagen før ankomst. Dersom vær og 

forhold tillater det vil det være ferdig brøytet innen kl. 1600 dagen etter registrert ankomst. De som 
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er for seine med bestilling må finne seg i å bli prioritert bak i køen og få brøyting utført ved neste 

gjennomkjøring av området.  

Du trenger kun å  registrere ankomstdato og tid samt avreisedato og tid på appen. Det er ikke 

behov for å opprette bestillinger for hver dag dere skal være på hytta.  

 

Systemet fungere slik at brøytesjåføren får opp et kart i traktoren. Her er alle hytter som har bestilt 

brøyting markert med en rød markør. Når hytteveien er ferdig brøytet, skifter markøren til grønn 

farge. 

Brøytemannskapet vil noen ganger brøyte stikkveier som ikke er bestilt brøytet, slik at det ikke blir 

for krevende å åpne dem senere. I helger med dårlig vær er det en stor utfordring for 

brøytemannskapene å klare å rydde og holde åpne alle stikkveiene.   

Har du bestilt, men kommer før kl. 1600 neste dag kan du sende sms til brøyteselskapet på telefon 

Oddmund 47469292 eller Jon Kristian 91866779. 

  

 

 

 

 

  


