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Hei
Takk for svar. Og takk for at de skal forsøke å brøyte fornuftig.
Jeg forstår at det vil bli brøytekant. Det er dessverre blitt verre ettersom kommunen har lagt på mange
lag asfalt, istedenfor å skrape vekk noe først. Bakken er mye brattere. Og det blir derfor større sjanse for
å skrape nedi ettersom det ikke er mulig for oss å fjerne alt av brøytekant som fort fryser til is før vi får
gjort noe.
Når det gjelder sikt vil det være umulig for oss å spa flere tonn snø som dere evt har lagt igjen. Det dreier
seg ikke om litt brøytekant, men at dere legger igjen ALL snøen der.
Snøfresing inn på eiendom kan jeg til en viss grad forstå. Snøfresing ned på vår biloppstillinsplass er
fullstendig uaktuelt, og helt unødvendig. Uavhengig av om de treffer bilen vår eller ikke. Men det virker
som de gir fullstendig blaffen. Jeg kan forsikre dere om at skader vil bli meldt umiddelbart og betaling for
reparasjon krevd hurtig. Jeg kan også forsikre dere om at snø som freses ned på vår bilopostillingsplass
raskt vil bli lempet tilbake på veien. For det aksepterer jeg rett og slett ikke. Det er ikke noe problem å la
være. Frem til for bare noen få år siden brukte dere ALDRI snøfreser.
At dere freser igjen trappen med snø og is hver gang vi har brøytet den er urimelig. Og dere gjlr det ikke
bare én gang. Først kommer dere med brøytebil og brøyter trappen full av snø. Og så kommer dere døtte
meg med snøfreser og freser den igjen noen timer senere/dagen etterpå. Det står som sagt brøytepinner
der. Det er ikke noe vanskelig å la være. Vår tomt får nok snø pga at den brukes som snødepot. Og hvis
dere har fulgt med, har vi hatt nok problemer med flom o l. Vi trenger ikke mer av det, eller andre
problemer som nevnt ovenfor.
Alt dette har gått fint i alle år. De siste par årene har jeg måtte melde i forhold til trappen og fresing ned
på vår biloppstillingsplass, men da har det løst seg fint.
Igjen, jeg forstår rett og slett ikke hvorfor dette nå plutselig er så vanskelig. Og jeg kommer som sagt ikke
til å akseptere at det fortsetter. Det har nesten ikke snødd i år (foreløpig). Jeg vet hvor problematisk det
hadde vært om vi hadde hatt en vinter a la 2018 (tror jeg det var).
Det er jo også skummelt at bilister nå tror veien er mye bredere enn den er pga snø og is. Når den
snø/iskanten smelter og begynner å gi etter vil vi kunne få biler skliende rett ned på terrassen/tomten.
Dere lagde en forhøyet asfaltkant (med gammel asfalt som størknet). Men den forhøyningen brøytet
måkebilen bort ved første snøfall. Resultatet ble masse asfaltgrus ned på vår tomt. Man ser jo også hvor
skummelt det er på toppen av vår trapp med et «hull» i veikanten.
Vi får se hvordan det går ved neste ordentlige snøfall, og så vurdere om vi trenger den befaringen. 👍
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