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Dette er vel siste infoskriv i 2005. Vårt neste ordinære styremøte er i midten av januar
2006. Styret ønsker med dette alle i Skogen Vest en god jul og et godt nytt år. Nå over til
punktene.
1. Vi inviterer til fellesmøte på samfunnshuset onsdag 14.desember 2005, 18:00.
Mange av dere har hatt spørsmål i forbindelse med utbyggingssakene som pågår. Flere
av disse spørsmålene har vært av en slik art som er vanskelig for sånne amatører som oss å
besvare, vi kan ikke nok. Derfor har vi organisert dette allmøtet på samfunnshuset. På dette
møtet vil vår advokat Tarjei Pedersen stille for å besvare spørsmål dere måtte ha i forbindelse
med utbyggingssakene.
Nå vil det nok være slik at mange av dere har de “samme” spørsmålene. Derfor har jeg
og Tarjei blitt enige om at vi prøver å samle inn spørsmålene på forhånd slik at han kan
forberede seg best mulig. Så da oppfordrer jeg dere til å sende inn spørsmål til meg enten i
postkassa, på epost, på telefon osv.
Vi vil nok også bruke dette møtet som et oppsummeringsmøte for hva som foregår i
disse sakene nå. Så møt opp dette er din sjanse til å få besvart spørsmål som ellers er vanskelig
å få besvart på en skikkelig måte.
2. Så hva skjer med utbyggingssakene?
Det har vært rimelig stille i det siste kan det virke som, både fra vår side og fra media og
politikernes side. Dette betyr ikke at ingenting skjer, tvertimot styret holder på med endel ting.
Vi snakker med Statens Vegvesen og vi har fått Sweco Grøner rådgivende ingeniører til å
tegne opp en alternativ veiløsning for skogutbyggingen. Med dette prøver vi også å få
kommunen mer i tale både kommunestyret og plan- og bygningsetaten.
Vi vil igjen oppfordre folk til å skrive inn til Amta, ikke gi dere. Det virker som om
det er flere utbyggingssaker på Nesodden den siste tiden som minner om våre. Så det kan nok
være litt konkuranse om oppmerksomheten. Siden ting nå ligger inne til behandling så kan
man tro at ting ikke skjer, men det er nå det skjer. Dette må vi ikke glemme for da er det
plutselig for seint idet ting begynner å skje. Så skriv inn, sørg for å holde det varmt, dette kan
være det siste strekket i disse sakene.
Samtidig som jeg skriver dette så ønsker jeg å takke dere som har skrevet inn og som har
engasjert dere så langt utover styret. Flere av dere har gjort store stykker arbeid på ideel basis
langt utover det man med rimlighet kan forvente. Det er mange flinke sjeler her i Skogen Vest.
Tusen takk! I denne sammenheng synes jeg Christen Krosshøl fortjener en spesiell takk!

3. Anticimex mot insekter, mus og rotter.
Vi har reforhandlet den gamle avtalen som har vært gjeldende i mange år. Vi betaler nå
bitte litt mer, men har nå en avtale som dekker alt i motsetning til før. Dette betyr at Anticimex
er forpliktet til å holde vårt område fritt for disse plageåndene. Dette betyr at de skal sjekke
flere ganger om året, skrive rapporter osv. Ikke minst, hvis noe skjer så må de rykke ut og
bekjempe plagene ila av en hvis tid. Så det koster ikke noe å få disse ut hit hvis noe
oppstår. Det er innkludert i prisen så ikke nøl, ring Arvid hvis noe skjer og han vil ta tak i det.
Anticimex holder nå på med å få oversikt over hvilke problemer vi egentlig har. Det
betyr at de har vært her på inspeksjon og de har blant annet satt ut endel feller osv. Hvordan
tilstanden er vil vi få beskjed om.
Det som da er gode råd er. Ikke legg ut mat til fugler som også lokker rotter og mus.
4. Så kom det litt snø
Og da må jeg vel kjøre standard beskjed. Snø betyr snømåking. Snømåking er et stort
problem når biler står “feil” parkert. Derfor vis hensyn, og tenk på at det måkes når det faller
mye snø. Kanskje trenger du å flytte bilen din litt for en dag slik at måkingen blir gjort kjapt
og effektivt. Bruk litt sunn fornuft. Jeg kommer sikkert tilbake til dette i neste infoskriv.

På vegne av styret ha en fortsatt god dag.
Roy

