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Hei.
Jeg sender herved en klage på måking og strøing av Muninsvei på Rykkinn.
Historien er lang og jeg velger den korte versjonen.
Vi bor i Økriveien 15 og hadde opprinnelig innkjøring fra Økriveien. Da vi overtok huset i 2004, ble vi
pålagt å flytte innkjøring til Muninsvei og vår søknad ble akseptert umiddelbart, da «veien var
kommunal». I ettertid har vi opplevd å bli nektet måking og strøing av veien som passerer vår innkjørsel
frem til Muninsvei 10. Rodeansvarlig har påpekt at han ikke skal måke da veien er privat..
Veien har ikke blitt måket, strødd eller vedlikeholdt. Vi og vår nabo i Muninsvei 10, har hatt alle utgifter
for både måking, strøing og asfaltering/ vedlikehold som har blitt utført siste 17 år.
Vi har nå fått hjelp til å sjekke (da vi ikke kunne se at vi er eier av veien) og da er den merket som
kommunal. Se vedlagt kart.
Saken gjelder da veien fra muninsvei 8-10 som passerer vårt hus, Økriveien 15.
Jeg vil gjerne ha en forklaring på hvorfor vi pålegges å flytte veien, ta alle kostnader for måking og
vedlikehold, samt at kommune kunne godkjenne søknad uten å konferere eier (som ikke eksisterer, da
det er kommunen selv) også har vi blitt nektet kommunal veitjeneste?
Foreslår at dere oppdaterer brøytekart, varsler både ansvarlig for brøyting og han som har rodet ASAP,
slik at vi i det minste får brøyting, strøing resten av vinteren OG feiing av gaten til våren.
Det er også ønske om skilting av vei (umulig å finne Økriveien 15 midt i Muninsvei) og en gatelykt etter
hvert.
Mvh Aimee Tverli, mobil 40870538.
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Hei
Dere er nok lurt med brøyting og vedlikehold 😊
I Kartverket er det kommunal vei utenfor din eiendom fra til Guns
tomtegrense.
Det er ingen tvil om det.
Se grunnbokutskrift og hva som er tinglyst på dere 😊
Nå kan dere kreve brøyting!
Trenger du mer, si fra.
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