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Hei.
1. Styret har hatt sitt første styremøte og blant annet konstituert seg selv.
Karin Nygård fortsetter som nestleder, se på websidene. Det blir et styremøte til før
sommeren setter inn.
2. NABOVARSEL ifm utbyggingen av Jørgen Bernersvei
Flere i Skogvn har fått et «nabovarsel» av Follo Prosjekt som MÅ besvares innen 2
uker dvs innen tirsdag 9.juni, dvs at dere som vil reagere må gjøre ila dagen,
sekundært tirsdag hvis dere skal være sikre på at dette når fram til Follo Prosjekt.
Det kan virke uskyldig på overflaten, men er ikke det for de dette berører i Skogvn og
for Skogen Vest hvis man ser nøyere etter. Derfor har vi bedt vår advokat besvare
dette. Det er flere innsigelser. De som blir berørt får kopi av brevet. Hvis det er andre
av dere som vil ha en kopi av brevet og/eller varsel så send en epost til meg.
Naborvarslet er ufullstendig. Det inneholder ikke alt grunneiere langs Skogvn trenger
av info for å kunne vurdere eventuelle innsigelser.
Det det varsler er at alle grunneiere og Skogen Vest kan komme til å måtte være med
på å spleise på denne vannledningen i sin helhet fordi man vil kunne kreve at alle
grunneiere skal koble seg på den nye ledningen. Det ser også ut som om man foretar
en slags utbedring av selve Skogvn noe som kan øke kostnadene med dette i betydelig
grad. Man må spørre seg selv om dette er tenkt slik, og om «neste» søknad blir å
hevde at man nå har utbedret til kommunal standard.
Hvorfor beboere og en huseierforening skal avkreves utgifter ifm en vannledning og
en veiutbedring man overhodet ikke har behov for er spørsmål vi ønsker svar på.
Derfor jobber vi med å få til et møte med de ansvarlige i kommunen for å ta dette
videre.
Det kan være at det er nå alvoret begynner. Vi bør kanskje være «på vakt»?
Ha en fin regnværsdag videre. Mvh Roy

