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1. Nytt Styret.
Styret har konstituert seg, og jeg er nå ny styreleder. Øystein Løes er
nestleder. Jeg har sagt ja til å sitte i et år dersom ingen var villig til å stille til
vervet, som en nødløsning. Grunnen at jeg ikke meldte meg under «normale»
omstendigheter er simpelt det at jeg er mye bortreist og mer sporadisk på
Nesodden frem til høsten, og det er jo ikke akkurat en fordel. Men jeg skal
forvalte dette vervet så godt jeg kan, med god hjelp av de andre
styremedlemmene.
2. Jørgen Bernersvei utbyggingen
Det som er mest aktuelt fortiden er utbyggingen i Jørgen Bernersvei, som vil
påvirke de fleste som bor i Skogveien, men også Vestoppfaret.
Fredag 29.4.2016 ble det avholdt møte på Tangenten med representanter fra
Nesodden Kommune, med utbygger, styret/advokat Skogen Vest og
Skogveien garasjesameie tilstede, hvor avtalene ble gjennomgått. Styret har
deretter underskrevet avtale om frivillig grunnerverv i forbindelse med
utbygging av Skogveien (gnr. 4 bnr. 763 i Nesodden kommune). Dvs. at
Nesodden Kommune nå overtar hele Skogveien før utbyggingen starter.
Videre har det blitt en avtale mellom Garasjesameiet og utbygger som
medfører rivning av en garasje med påfølgende oppbygging av en ny garasje
på garasjesameiets grunn. Med disse avtalene er det nå gitt grønt lys for at
utbygger setter i gang med prosjektet sitt. Første arbeid er å oppgradere
Skogveien mellom Fylkesvei 157 og Jørgen Bernersvei.
Mandag 9.5.2016 ble det gått befaring med utbygger, entreprenør og
huseierforeningen/garasjesameiet representert. Følgende punkter ble
konkludert:






Oppstart av byggevirksomhet ytterst mot fylkesvei 157 er om ca. 3 uker
(primo juni)
Arbeid som berører garasjene i garasjesameiet starter opp i løpet av
august.
Styret er opptatt av hvordan trafikkforholdene blir i byggeperioden i
særlig Skogsveien. Entreprenøren vil ta hensyn til disse forholdene
underveis i anleggsperioden. Vi legger stor vekt på at farten 30 km/t må
overholdes.
Det blir iflg. utbygger ikke satt opp bom borte ved Baes vei før
Skogveien overtas av Nesodden kommune. Bommen blir, etter det vi
forsto, bekostet av utbygger.

Ha en fin dag videre.
Mvh Bernd & styret

