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Fjordveien 29
1363 HØVIK

Deres ref.:
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21/17110/22/4313/JRII

Dato:
06.01.2022

Svar - Klage på brøyting i Fjordveien 19-33
Takk for din henvendelse!
Vi ser du har sendte en identisk henvendelse med de samme bildene i mars 2021.
Vi vil derfor vise til svaret som ble gitt på den nevnte henvendelsen, datert 24.03.21.
Takk for deres henvendelse!
Vi har full forståelse for at brøytekanter oppleves som alt annet enn en fryd. Vi får flere
lignende henvendelser, spesielt når det kommer så mye snø som det gjorde 11.03.
Det er dessverre slik at dere som alle andre som bor langs offentlig vei må påregne å få snø i
avskjørslene deres. Det er viktig at brøyting og strøing av det offentlige veinettet foregår så
effektivt som mulig for å opprettholde så god fremkommelighet og trafikksikkerhet som mulig.
Vi skal sende en beskjed til vår entreprenør om henvendelsen deres, men de vil ikke få et pålegg
om å endre rutinene for brøyting.
Vi ber om forståelse for dette og håper dere blir fornøyd med vinterdriften av det offentlige
veinettet.
Vi kan legge til at det dessverre er slik at dere vil oppleve brøytekanter etter brøyting i
Fjordveien også i tiden fremover. Det er vanlig praksis at halve veien legges til hver side og at
fortauet brøytes til sist. Vi skal gi beskjed til vår entreprenør om at dere har henvendt dere til
oss, men det er ikke slik at entreprenøren utfører brøytingen feil slik du beskriver.
Entreprenøren vil heller ikke denne gangen få et pålegg om å endre rutinene for brøyting.
Vi ser du har henvendt deg om manglende brøyting ved fotgjengerovergang ved Platheskogen
barnehage. Dette skal vi få fulgt opp og tatt videre til entreprenørene slik at dette ikke gjentar
seg.
Vi takker for beskjed omm dette og håper du blir fornøyd med vinterdriften av av det
offentlige veinettet videre i vinter.

Postadresse:
Postboks 700
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E-post: post@baerum.kommune.no
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KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Med hilsen

John Arne Riis
overingeniør
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