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NARBUVOLLINFO OG VEIAVGIFTER FOR 2020.     
 

 

Det er tid for innkreving av veiavgifter for de dette gjelder (Grønli-, Øversjødals-, Narvoll-, og 

Litjryveien). (se baksiden)  

 

Alle avgifter kan betales på Vipps, søk opp Narbuvoll Grunneierlag i Vipps eller på Vippsnr 106468. 

 

Veiavgiften er kr 550,- pr hytte, og gjelder for inntil 2 personer pr hytte (eier+ektefelle/samboer) og 

kun for den veien hytta ligger langs.  

Besøkende, evnt andre som bruker hytta oppfordres til å betale ett bidrag på Vipps, (106468) 

 
 

I tillegg ber vi dere ta med betaling for parkeringsplass i for de som har brukt parkeringene 

våre i vinter 

 

Vi tar kr 50,- pr bil pr helg for parkering tidligere på vinteren. Erfaring viser at dere er veldig flinke 

til å betale for parkering..  

 

 

Samtidig benytter vi anledningen til å rette en STOR TAKK til de av dere som støtter løypekjøringa til 

grunneierlaget. Dette bidraget er helt avgjørende for å holde løypene oppe! 
 

 

Det er fortsatt behov for rydding langs stier, skiløyper og veier, og vi sier TUSEN TAKK til de av 

dere som tok en tørn med rydding langs veikantene tidligere! 

Dersom det er noen som ønsker å bidra til noe av dette, eller til annen innsats for bygda og nærmiljøet, 

kan dere ta kontakt på tlf nr i toppen av brevet.  

 

På grunn av landbrukstrafikk i sommerhalvåret, ber vi dere igjen om å parkere mer enn ên meter fra 

veikanten. 
 

 

 

 

 
 

Dette brevet har to sider, når du leser dette, er det på tide å snu arket  

 

 

 

 

 

http://www.narbuvoll.no/


Tips gjerne naboer og bekjente om hyttetomter til salgs på Narbuvoll!  

Nærmere info om dette, og annet stoff fra Narbuvoll finnes på; www.narbuvoll.no.   

Du finner oss også på Facebooksida til Narbuvoll! 

 

I skrivende stund er det fortsatt usikkert hvordan det blir med Sikmesse på St Hansaften, 23. juni. 

Mer info om dette legges ut på Facebooksida til Narbuvoll og på narbuvoll.no 

 

Vi minner om Båndtvangen på hund som er fra 1.april – 20. august, men presiserer eiers plikt til å ha 

kontroll over løs hund også utenom båndtvangsperioden.  

 

Ellers ber vi dere respektere at all motorferdsel i utmark i er forbudt.  

 

Husk å gi varsel ved adresseendring, og eierskifter på eiendommene.  

 

 

Send oss gjerne din epostadresse til post@nyvollen.no slik at denne infoen heretter kan sendes ut på 

epost. 

 

 

Vi ønsker dere alle en god vår og sommer! 

 

 

Kan også betales på Vipps, pass på at det registreres på riktig vei, parkering mm. 

 

Betalingsinformasjon for vei og parkering for 2020 

 

Kontonr 1885 38 15523 

Betalingsfrist 20.05.2020 

 

Veiavgift    Kr:          

Parkering   Kr:________ 

Tilskudd løypekjøring   Kr:________ 

Totalt:   Kr:________ 
 

http://www.narbuvoll.no/
mailto:post@nyvollen.no

