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1. Vestoppfaret er nå iferd med å bli regulert! Nå går toget!
Den 31.januar 2008 gikk fristen ut for høringsinnspill til nytt kommunehus. Nærmest i
en bisetning blir dagens innkjørsel til Tangen Senter stengt og Vestoppfaret blir ny
innkjørsel. Dette betyr at når nå Tangen Senter endelig kommer ut på høring så er det
viktigste punktet Skogen Vest og beboerne i Vestoppfaret bryr seg om allerede avgjort!
Jeg regner ikke med at noen av dere har reagert på dette, dette lille punktet var godt
skjult. Det var advokaten vår som oppdaget dette i siste liten, og vi har sammen skrevet
en “merknader” til dette til kommunen hvor vi mener at det som nå skjer kan være
lovstridig. Du finner innspillene her samt dokumenene i saken:
http://www.skogenvest.com/email_body.cgi?data/nyheter_new/31012008
Jeg har også skrevet en epost til ordføreren og til Amta og til andre. Fikk du eposten så
videresend den til andre som er interresert, mitt første kjedebrev.

Hvis dere ønsker å ha noe innflytelse på Vestoppfaret, støyskjermer,
utforming, sikkerhet osv ja da bør dere reagere nå! Et punkt å merke seg er
at forespeilet trafikk mengde ligger langt over det som Kjøpesenter Holding har
dokumentert i sine beregninger som var ca 3600. Trafikkmengde ser ut til å ville gå fra
450 ÅDT til 6250 ÅDT, høyt tall. ÅDT er antall passeringer hvert døgn gjennom året.
Jeg og styret og de som melder seg frivillig kommer selvfølgelig til å jobbe videre i
kulissene nær sagt, men jeg kommer bare til å organisere aksjonsmøter osv hvis jeg får
konkret tilbakemelding om at dette er noe dere ønsker og gjerne vil stille opp på.
Vi har underskriftene vår og Amta har lovet å ta tak i dette neste uke, men det du gjør
teller mest!
DE ANDRE SAKENE I DETTE INFOSKRIVET ER PÅ ANDRE SIDEN AV ARKET!

2.

Årsmøte er satt til 22.April 2008, klokken 19:00 på samfunnshuset.
a) Send inn saker skriftlig så fort som mulig.
b) Jeg kommer IKKE til å stille til gjennvalg som formann.

3.

Containere og løv blir i slutten av April.
Det vil komme mer info her siden dette blir organisert på en helt annen måte i år for å
unngå de enorme kostnadene vi hadde ifjor.

4.

Snøbrøyting.
Har ikke vært så mye fram til nå, men så skjer det sånn som igår. Brøytemanen har fått
streng beskjed om å ignorere der hvor han ikke kommer fram pga biler.
Vi har også bedt brøytemannen om å føre opp hver gang dette fører til ekstra arbeid for
han slik at vi kan få et slags tall på hvor mye dette koster deg i året. Brøyting er en av de
store postene på budsjettene våre hvert år, og hvert år er det endel folk (biler) som skaper
store problemer, forsinkelser og kostnader.
Forskjellige løsninger er under vurdering her for å kanskje kunne senke kostnadene.

5.

KabelTV
Vi har nå digital TV gjennom firmaet Get. Ifølge forbrukerrapporten osv var disse de
billigste ifjor. Men, kostnadene til TV vil gå vesentlig opp, og dette vil vi ta opp som
egen sak på årsmøtet til informasjon og diskusjon.

Ha en god dag!
Roy

