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Viktighet:

Høy

Kategorier:

K

Hei, viser til mottatt mail 04.01.22 vedrørende Snippebakken og strøing.
Nå er vi i samme situasjon på nytt da smeltevann (pga. +grader på dagtid) renner nedover bakken, og
gjør det svært vanskelig å komme både opp og ned. I dag tidlig var det speilblank holke fra 5-6 meter før
utkjøringen til Slependveien, men heldigvis hadde jeg litt singel og fikk strødd så godt jeg kunne. Dog - er
det mulig å spørre om det er mulighet for skikkelig strøing ila. dagen (onsdag 12.01.) da det er på langt
nær tilstrekkelig singel for å sikre at man ikke går trill rundt ? Det er også spådd plussgrader på dagtid i
tiden fremover, og dette vil forårsake enda mer smeltevann (som så fryser til på natten..).
Det er også en problem at smeltevann fra den andre, private delen av Snippebakken (den delen som går
opp til høyre) renner rett ned i arealet før utkjøringen i Slependveien, og dette blir det ikke gjort noe
med, noe som fører til mange "skrekkopplevelser" da bilen svært ofte begynner å skli bakover mot
hovedvei og lysmast (man er nødt til å kjøre litt opp i denne delen av veien for så å kunne rygge bakover
mot egen eiendom / parkering) - og dette er "ikke gøy".....
Håper på hjelp - på forhånd takk !
Med vennlig hilsen
Anita Kristiansen
Mobil +47 98817138
Telefon direkte +47 98817138
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