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1 Innspill fra publikum 
 

- Det må tas hensyn til de eksisterende private stikkledningene i området 
- Beboere i Dalsveien ønsker muligens å koble seg til den nye vannledningen 

som legges inn i Dalsveien. Initiativ til dette må tas av den enkelte beboer og 
søkes Bærum kommune vann og avløp. 

- Byggeledere kommer rundt og snakker med hver enkelt i god tid før de 
enkelte avkjørslene berøres. 

- Det er ønskelig med et høyere og tettere gjerde, eventuelt ytterligere 
beplanting, på begge sider av Hosleveien. Det planlagte gjerdet 
opprettholdes. Planting av vegetasjon for å fremskynde reetablering av 
vegetasjon som er fjernet vurderes. 

- Det er ønskelig at gatelyskabler og andre kabler legges i bakken. Private 
kabler legges ikke i bakken.  

- Hele Dalsveien, helt opp til Nadderudveien, har dårlig kvalitet. Ønskelig med 
ny asfalt langs hele veien etter at prosjektet er ferdig. Prosjektet melder 
dette inn til Vei og trafikk. 

- Ønskelig med ny asfalt i Østliveien etter at prosjektet er ferdig. Prosjektet 
melder dette inn til Vei og trafikk. 

 

 



 

 

- Det må tilstrebes minst mulig ulempe for beboerne ved graving forbi 
avkjørslene til eiendommene i Dalsveien. Men noe ulempe vil det bli. 

- Trapp mellom Bankveien og Østliveien måkes på vinteren. 
- Det skiltes og gruses opp tursti/gangforbindelse rundt Nadderudlia sameie. 
- Ønske om at gangveiene prioriteres tidlig på morgenen når det brøytes. 
- Ønske om søppelbøtter på lekeplassen. Dette er allerede tatt med i 

prosjektet. 
- Ønskelig med ytterligere beplanting i området nord for Hosleveien der den 

store almen fjernes. 
- Ønskelig med gangbru over gravehullet i Hosleveien. Som vist i møtet, blir 

gravegropen veldig stor og det benyttes store maskiner. En omkjøringsvei 
eller bro er derfor ikke mulig. Det har ikke vært ønskelig å stenge Hosleveien 
for hverken fotgjengere eller buss, men det har vært uungåelig. 

- Ønskelig at bussen omdirigeres via Wilhelm Wilhelmsens gate. Dette blir 
forelagt Ruter. 

 
 

 
Vedlegg: - Presentasjonen fra møtet 


