Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Suboohi Hamed <suboohi@hotmail.co.uk>
lørdag 1. januar 2022 16:14
Bærum kommune Post
Adnan Maric
Klage brøyting

Hei
Viser til mail nedenfor hvor det ble bekreftet at det blir brøtyting inntil gjerdet på seterstuveien 26.
Vi har merket at traktoren brøyter ikke som den skal og ber dere rette dette opp. Skole bussen kommer
til å ha vansker å komme inn og gutten min er rullestol bruker.
Mvh
Suboohi Hamed
Sent from my iPhone
Begin forwarded message:
From: Suboohi Hamed <suboohi@hotmail.co.uk>
Date: 23 January 2020 at 17:17:38 CET
To: Adnan Maric <adnan.maric@baerum.kommune.no>
Subject: Re: Dokumentasjon - NAV bil gruppe 2
Hei Adnan
Veldig takknemlig for hjelpen! Tusen hjertelig takk.
Mvh
Suboohi Hamed
Sent from my iPhone

On 23 Jan 2020, at 16:31, Adnan Maric <adnan.maric@baerum.kommune.no>
wrote:
Hei,
Har tatt opp saken direkte med vinteransvarlig og han har videre tatt kontakt
med entreprenør (som brøyter denne strekningen). Det vil bli brøytet og
strødd helt opp til snuhammeren!

Dersom du opplever at det ikke blir dette (neste gang de brøyter), kan du
sende en mail til post@baerum.kommune.no.

Med vennlig hilsen
Adnan Maric
Avdelingsingeniør
Vei og trafikk, Plan og sikkerhet
Bærum kommune

-----Opprinnelig melding----Fra: suboohi Hamed <suboohi@hotmail.co.uk>
Sendt: onsdag 22. januar 2020 14:11
Til: Adnan Maric <adnan.maric@baerum.kommune.no>
Emne: Re: Dokumentasjon - NAV bil gruppe 2
Hei
Takker for mail.
Jeg vil klage i denne mail om at veien foran seterstuveien 28 og 26 er ikke
vedlikeholdt. Jeg har bodd her 6 år og traktoren aldri snur for å rydde opp.
Mange skole sjåfører skriker om dette. Til og med haug skole har prøvd å få
tak i kommunen uten løsning. Naboen vår i nr 28 var innom kommunen for å
klage også.
Håper dere kan komme og se hva vi snakker om og rette feilen.
Hvis du ikke er den riktige personen vet du hvem som er kontakt personen for
brøyting, strøring og salting i kommunen?
Takker for din hjelp.
Mvh

Suboohi Hamed
Sent from my iPhone
On 22 Jan 2020, at 13:18, Adnan Maric
<adnan.maric@baerum.kommune.no> wrote:
Hei,
Har vært i kontakt med Drift og vedlikeholdsavdelingen Vei og
trafikk.
Denne veien blir driftet og vedlikeholdt på lik linje med andre
adkomstveier. Dette er ikke en vei det klages mye fra og som
nevnt tidligere er vi av den oppfatning at de
fremkommelighetsproblemer som kan oppstå gjennom vinteren,
ikke er av et slikt omfang at behovet for firhjulstrekk er påkrevd.
Vei og trafikk står ved tidligere tilbakemelding.
Se vedlagt kart, som viser strekningen som kommunen drifter.

Med vennlig hilsen
Adnan Maric
Avdelingsingeniør
Vei og trafikk, Plan og sikkerhet
Bærum kommune

-----Opprinnelig melding----Fra: suboohi Hamed <suboohi@hotmail.co.uk>
Sendt: onsdag 22. januar 2020 09:25
Til: Adnan Maric <adnan.maric@baerum.kommune.no>
Emne: Re: Dokumentasjon - NAV bil gruppe 2

Hei
Håper alt er vel. Takker for Mail.
Jeg har to alvorlige funksjonshemmede barn som hentes av
skolebussen hver dag. I vinteren så sliter både bussen og familie
bilen for å komme frem til huset på seterstuveien 26. Flere
ganger har barna og sjåfører falt ned pga glatte forhold.
Firehjulstrekk er nødvendig fordi kommunen vedlikeholder ikke
veien som ligger foran både 28 og 26 seterstuveien. Det er helt
klart at den delen jeg påpeker er kommunens ansvar. Ved
henvendelser til kommunen flere ganger fra både familie i 28 og
26 er det ikke sørget for at veien er vedlikeholdt. DVS denne
delen er kommunens ansvar men foreløpig så blir det ingen
brøyting, strøring, eller salting.
Trenger deres hjelp og et møte/ besøk fra dere for å vise
problemstillingen og løse den.
Ha en fin dag.
Mvh
Suboohi Hamed
Sent from my iPhone
On 22 Jan 2020, at 08:18, Adnan
Maric
<adnan.maric@baerum.kommune.no
> wrote:
Hei,
Seterstuveien har på stedet status som kommunal
vei.
Deler av det kommunale veinettet i Bærum har et
stigningsforhold som kan innebære utfordringer til
sjåførene enkelte dager vinterstid. Ved avdeling
Vei og trafikk er vi allikevel av den oppfatning at de

fremkommelighetsproblemer som kan oppstå
gjennom vinteren, ikke er av et slikt omfang at
behovet for firhjulstrekk er påkrevd. Kommunes
vedlikeholdsavdeling brøyter, strør og salter etter
gjeldene fastsatte retningslinje. Vi mottar svært få
klager på ufremkommelighet, selv om det på dager
med frost i bakken og regn kan være en utfordring.
Ved Vei og trafikk kan vi ikke se at det er påkrevd
med firehjulstrekk for å komme til og fra noen av
boligområdene i kommunen.
Har lagt ved høyder på 3 ulike punkt på veien.

Med vennlig hilsen
Adnan Maric
Avdelingsingeniør
Vei og trafikk, Plan og sikkerhet
Bærum kommune

-----Opprinnelig melding----Fra: suboohi Hamed <suboohi@hotmail.co.uk>
Sendt: tirsdag 21. januar 2020 07:50
Til: Adnan Maric
<adnan.maric@baerum.kommune.no>
Emne: Re: Dokumentasjon - NAV bil gruppe 2
Seterstuveien 26, 1338, Sandvika
Sent from my iPhone
On 21 Jan
2020, at
07:43,
Adnan

Maric
<adnan.ma
ric@baeru
m.kommu
ne.no>
wrote:
Hei,
Vi sender ut et standard svar.
Trenger adressen, for å vite hvilken
vei/strekning det gjelder.
Med vennlig hilsen
Adnan Maric
Avdelingsingeniør
Vei og trafikk, Plan og sikkerhet
Bærum kommune
-----Opprinnelig melding----Fra: suboohi Hamed
<suboohi@hotmail.co.uk>
Sendt: mandag 20. januar 2020 15:39
Til: Adnan Maric
<adnan.maric@baerum.kommune.no
>
Emne: Dokumentasjon - NAV bil
gruppe 2 Hei Jeg søker for bil gruppe
2 fra NAV for min funksjonshemmet
sønn. De trenger dokumentasjon om
veiforholdene fra kommunens
tekniske avdeling. Kan du hjelpe?
Noen ba meg kontakte deg for
informasjon eller kanskje du vet hvem
jeg skal ta kontakt med.
Takker for hjelpen.
Mvh
Suboohi Hamed
Sent from my iPhone
<Høyde1.PNG>
<Høyde2.PNG>
<Høyde3.PNG>
<Kart vei.PNG>

