Til Nittedal kommune
Saksnr.: 14/01374

Holum Skog 16.6.2014

Bemerkning fra Holum Skog Velforening (170 husstander).
Vi viser til brev «Angående opphør av kommunal vinterdrift i private veier –
Holum Skog» datert den 21.5.2014, mottatt den 27.5.2014.
Styret i Holum Skog Velforening behandlet denne saken i ekstraordinært
styremøte den 10.6., og besluttet å sende følgende bemerkninger/ innsigelser i
saken.
1. Skolevei / gjennomgangsvei
Styret kan ikke se i vedtaket at hensynet til forsvarlig skolevei i tilstrekkelig grad
er vurdert og konsekvensutredet av kommunen. Forsvarlig skolevei er et
kommunalt ansvar, og dertil forsvarlig brøyting. Dette gjelder i særlig grad den
delen av Røyeveien (29 – 23) og Brasmeveien som er bundet sammen av en
gangsti, og som fungerer som forbindelseslinje mellom gangveien fra
Gjelleråsen/ Ospelia til Holumskogen skole og Mortetjern.
2. Offentlige kummer mm
Styret vil også påpeke at Nittedal kommune har stått for brøyting av våre veier
de siste ca 15 årene. Dette er derfor en innarbeidet praksis som ikke minst må
sees opp mot at kommunen har behov for tilgang til kommunale kummer i
området.
3. Klagerett og frist
Styret er av den oppfatning at fristen på tre uker er uforsvarlig kort. Det gir ikke
styret tilstrekkelig tid til å foreta en forsvarlig høring av saken blant våre
beboere. Vi vil derfor oppfordre alle medlemmer i Holum Skog Velforening til
også selv å rette henvendelser til kommunen i forbindelse med det vedtaket som
nå er utarbeidet. Ikke minst er dette utfordrende i forhold til å kunne
gjennomføre en god anbudsprosess blant aktuelle entreprenører for
vintervedlikeholdet 2014/2015.
4. Kommunal brøytetjeneste
Styret er av den oppfatningen at prosessen rundt overgang fra kommunal til
privat vinterdrift kunne vært gjort enklere for innbyggerne dersom det hadde
vært mulig å kjøpe denne tjenesten fra Nittedal kommune. Det fremgår
imidlertid av brev fra kommunen at Rådmannen ikke har funnet tilstrekkelig
grunnlag for å tilby denne tjenesten, uten at vi kan se at dette er nærmere
begrunnet.

5. Stikkvei mellom Laueveien og Tjernslia
Vi merker oss at Nittedal kommune har besluttet å overta strekningen Laueveien
14 – 32, da denne veien er forbindelse for gående og syklende til Tjernslia/
Svartjern. Videre står det at Nittedal kommune allerede er grunneier av denne
stikkveien, men at det mangler formell overtagelse. Gjelder det kommunale
eierskapet særskilt for denne stikkveien, eller har kommunen et tilsvarende
eierskap til andre/ øvrige stikkveier på Holum Skog? Vi vil være interessert i å få
kunnskap om dette, og hva et slikt eventuelt kommunalt eierskap innebærer.
6. Svekkelse av kommunalt service-nivå
På generelt grunnlag vil styret klart gi uttrykk for at det er sterkt beklagelig at
kommunen på denne måten reduserer sin service til kommunens innbyggere.
Brøyting er noe som for de fleste oppfattes som en naturlig del av et kommunalt
ansvar og tjenestetilbud.
Den gangen kommunen besluttet å ta over vinterdriften av veiene på Holum
Skog, var det likhetsprinsippet som ble brukt som begrunnelse, og til gunst for
innbyggerne. Vi erfarer at gjennom vedtaket som nå er gjort, er samme prinsipp
brukt til ugunst for innbyggerne. Styret synes det er sterkt beklagelig at
kommunen har kommet til at dette er nødvendig.
Styret og beboerne i Holum Skog Velforening hadde gjerne sett at kommunen
hadde valgt å videreføre dagens ordning Når denne ordningen nå er valgt bort,
vil det være svært ønskelig å få kjøpt brøytetjenesten fra Nittedal Kommune til
selvkost.
Vi vil gjerne i dialog med kommunen om mulige løsninger, og særlig mener vi
det vil være nyttig i forhold til punktene 1 og 4 over.

Med vennlig hilsen
For Holum Skog Velforening

Kari G. Ruud
Styreleder

Email: styret@holumskogvelforening.no
Mobilnr 91 35 46 45
Postadresse: Røyeveien 23, 1481 Hagan

