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Hei,
Dessverre må jeg hver eneste vinter måtte henvende meg til kommunen pga. manglende brøyting inn til
vår eiendom i Sivs vei 6. Den kommunale veien går helt inn til der vår private vei starter. Se vedlagte
kart, men det området som er markert med gult, blir ofte ikke ryddet. Dessuten legges snøen i svingen
ut fra Sivs vei 6 og 8 (ved snuplassen) og det er nesten umulig å kjøre inn med større bil, dvs. lastebil
eller brannbil. Det er i løpet av de siste årene at dette har skjedd. Det skal ikke legges nå midt i veien i
svingen ut fra våre eiendommer. Det er andre muligheter. Noe av årsaken til dette er at hekken til
naboen har vokst nedover slik at veiskulderen nesten er borte, men det er jo ikke vårt ansvar.
Jeg legger ved noen bilder som viser manglende snørydding, sist i natt/dag tidlig når veien ble skrapet
med skuffe. Da ble ikke den delen av Sivs vei, som går inn til der vår private vei starter, ryddet. Jeg
venter i dag en stor lastebil fra Maxbo som skal levere varer til vår adresse og jeg tviler på om de greier å
kjøre inn med stor lastebil. Jeg er selv delvis funksjonshemmet og kan ikke selv rydde de store
snømengdene som dere har lagt i veibanen. Min kone forsøkte å ta noe bort av det som lå verst til i
svingen i går så det har egentlig vært verre enn det ser ut nå.
DERE FÅR SENDE EN SNØRYDDER SOM RYDDER DET SOM STÅR IGJEN OG SOM FJERNER DEN SNØEN
SOM ER LAGT I VEIBANEN SLIK AT DET ER MULIG Å KJØRE INN OG UT AV EIENDOMMENE (Gjelder både
nr. 8 og 6). HVIS IKKE DETTE RYDDES SÅ KOMMER VI TIL Å LEIE SNØRYDDING OG SENDE REGNINGEN TIL
KOMMUNEN.
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