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Bærum kommune Post
VEDR. MÅKING AV CONRADIS VEI

Denne mailen er til Vei, trafikk og parkerings-avdelingen i kommunen og gjelder måking av Conradis vei.
Jeg har bodd i Conradis vei i 10 år og har bilen stående på oppmerket parkeringsplass langs veien ved nr.
4/6. Det har alltid vært utfordrende å måke plassen etter store snøfall, hovedsakelig fordi brøytebilene
som kjøres i veien, gjør at det legger seg mye tett-pakket snø foran bilene som står langs veien.
Det har allikevel blitt verre de siste par årene. Tidligere var det samme person som måker mellom
blokkene som også hadde oppdraget med å måke hele veien. Og han gjorde dette på en slik måte at det
ble liggende mindre hard-pakket snø foran bilene.
Etter at han mistet oppdraget, har det til tider vært svært vanskelig å få måkt bort snøen som blir
liggende foran bilene. Det er i tillegg ikke mange steder å gjøre av snøen, så stort sett må den tas over
veien og dumpes i skråningen foran rekkehuset i nr 5. Det ble ikke måkt etter snøfallet tidlig i romjulen
og når det da ble måkt etter siste snøfallet natt til 2. januar, var det store mengder tung, hard snø som
var pløyd opp foran bilene.
Jeg vet at dette oppleves som et stort problem for mange av oss og ber om at kommunen gjør tiltak som
hindrer de store mengdene hardpakket snø foran bilene som står på oppmerkede plasser. Går det f eks
an å kjøre skjæret ut mot veien og på vei tilbake, få snøen over til skråningen foran nr 5? Der er den ikke
til hinder for noen. Jeg er klar over at dette vil kreve noe mer fram- og tilbake-kjøring og noen minutter
lengre tid på måkingen av Conradis vei, men gevinsten for oss beboere vil være stor og takknemligheten
tilsvarende stor.
Med hilsen
Wenke Høgmann

