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Hei!
Vi hadde aksjonsmøte hos meg tirsdagen som var 18:30 og utover. Det var fruktbart og
mange momenter kom opp. Vi snakket om avisinnlegg, vi snakket om komkrete ting vi kunne
gjøre ift de prosessene vi er inne i som er:
Tangen Senter
Tangen Syd
Jørgen Bernersvei
Vi ble enige om noen aksjonspunkter og vi vi ble enige om at vi skal ha møte hver
mandag framover 18:00 - 19:00 hjemme hos meg. Vær så snill og kom og engasjer deg. Om
du ikke kan komme på et møte så kom på neste, vi/du trenger all den hjelpen vi/du kan få.
Jeg har et konkret punkt som vi/du kan bidra med. Det er den gode gamle “skriv innlegg
i avisen” og “snakk med din politiker”. Dette er så viktig og et av de mest virkefulle midlene.
Innleggene trenger ikke være lange, de trenger ikke og omhandle alt som foregår. Ta noe helt
lite konkret som du bryr deg om, irriterer deg over osv og skriv et par ord omdet. Det er dette
som vekker folk opp, og får politikerne til å skjønne at vi/du bryr seg.
Det andre konkrete punktet vi/du trengr hjelp til er fra alle dere som bor i Skogveien.
Det har allerede blitt slik at lasterbiler som skal til Tangen Senter noen ganger kjører gjennom
Skogveien til Vestoppfaret. På den måten slipper de å bruke Esso tomta som snuplass. Når
Esso tomta forsvinner, og varelevering fortsatt er konstruert i en slik sydlig retning som den er
ja da vil all lastebiltrafikk gå igjennom Skogveien til Vestoppfaret. Lastebilsjåførene vil ikke
ha noe valg. Av en eller annen grunn nekter noen politikere å se dette helt åpenlyse som
sjåførene selv bekrefter.
Det er derfor viktig å prøve å dokumentere dette i tall eller observasjoner. Flere av dere
som bor i Skogveien er hjemme om dagen. Hvis du ser en lastebil som det virker som kjører
gjennom Skogveien til Vestoppfaret, noter ned dato og klokkeslett og send det til meg på
epost, SMS, telefon eller samle det opp på et ark som du leverer en gang i blant. Fakta eller tall
er det ingen som kan snakke seg bort fra. Vær så snill å bidra her hvis du kan, det ville vært til
stor hjelp for deg/oss.
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Ellers, velkommen til mandag!
Mvh
Roy

