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Hei
At det går greit ved nedkjørselen vår nå er kun fordi vi har måkt bort og kjørt ned en del av den
snøen brøytemannskapene la der. Men det gjør også sitt til at bilen skraper nedi snø og is i
innersvingen. De legger på mer og mer for hver gang de måker. Og da «renner» det jo ut i vår
nedkjørsel. Du forstår vel at det er et problem? I tillegg ser hverken vi, eller biler som kommer
fra venstre noen ting. Dette er også særdeles farlig for gående o l.
Vi har bodd her siden 2010, og dette har aldri vært en problemstilling tidligere. Snøen har
ALLTID blitt lagt lenger mot høyre (sett ovenfra). Der stod det en mast tidligere som nå er
fjernet. Men de burde klare å legge snøen der uten å måke igjen søppelbøttene våre som står på
nedsiden (der kommunen krevde).
Neste gang dere er på befaring kan dere ringe på, så kan jeg «tegne og forklare».
Hvis de fortsetter å dumpe snø der de gjør, kommer jeg sannsynligvis bare til å lempe snøen ut i
veien. Ja jeg vet det ikke er «tillatt», men hva foreslår dere at jeg gjør? 😳
Når det gjelder trappen er jeg hvert år i kontakt med dere vedr dette. Det er ikke vanskelig å løfte
plogen litt akkurat der. Noe dere faktisk pleier å ta hensyn til etter at jeg har tatt kontakt. Jeg
setter i tillegg opp brøytepinner så det er lett å se.
Det nye de siste årene er at det benyttes snøfreser. Og da freser de igjen absolutt hele trappen.
Samt kaster snø ned på vår biloppstillingsplass og treffer vår bil. 😳
Det er dere som har endret veien såpass at veien nå er 40 cm høyere enn tidligere. Og derfor ser
det ut som trappen går helt ut på asfalten. Men trappen stopper ved gelenderet. Det siste «trinnet»
er kun at asfaltkanten dere la i sommer er fjernet så det faktisk er mulig å komme seg opp der.
Ellers hadde det ikke vært mulig å komme seg opp der i det hele tatt. Trappen har stått der i flere
tiår. Veien er nå ca 40 cm høyere enn da vi flyttet inn i 2010. Dette pga feil asfaltering og at det
gang på gang bare ble asfaltert oppå, istedenfor at man skrapte vekk «tabbene» først.
Dette kunne jeg enkelt forklart og vist om dere hadde giddet å ringe på da dere var på befaring.
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