Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Morten K. Agerup Myhr <mkamyhr@online.no>
22. oktober 2018 16:51
Helge Fossberg
Re: SV: SV: Utbedring av veiparti, Leirudstubben 13

Takk for livstegn. ;-)
Kikker på det innimellom og har fått litt rynker i pannen og "må jeg virkelig..."; men da er jeg igjen
trygg på at vi får en god prosess videre.
MHH
Morten M
Sendt fra Mortens fangflak
22. okt. 2018 kl. 15:52 skrev Helge Fossberg <helge.fossberg@sorum.kommune.no>:
Hei
Jeg skriver til deg nå bare for å si at jeg ikke har glemt saken. Det har dukket en
annen stor sak som har vokst ut av dimensjoner pga dårlig kommunikasjon.
Det er noe som krever mye oppmerksomhet fra min side og jeg må lande den først.
Håper på forståelse for dette.
Mvh
Helge
Fra: Morten K. Agerup Myhr [mailto:mkamyhr@online.no]
Sendt: fredag 29. juni 2018 09.09
Til: Helge Fossberg <helge.fossberg@sorum.kommune.no>
Emne: Re: SV: Utbedring av veiparti, Leirudstubben 13
Heisan - hyggelig å høre fra deg! Som jeg sa til Lene V, så er det ikke noe
akutt ved situasjonen; men er greit å holde tak i prosessen, så ikke det
"glir bort" helt...
Når det gjelder 79/38, så sier jeg takk for det; men har allerede mottatt
oppgjør én gang for den, så det får vel være tiilstrekkelig... Hvis det av
bokføringstekniske grunner måtte være nødvendig å foreta nytt oppgjør,
så er det greit! ;-) Kommunen skulle selv sørge for skjøting ved
overdragelse av grunn.
Jeg finner sikkert noe dokumentasjon ved dypdykk i mailer og SMS'er;
men ville jo være rart om ikke noe er loggført hos kommunen.
Flott om vi kan ta en kikk/prat når tidenes hetebølge er over - bare å gi
lyd, så skal jeg prøve å tilpasse fra min side.
MVH
Morten M

Den 29.06.2018 08:53, skrev Helge Fossberg:
Hei
Jeg vil bare skrive at jeg har mottatt dette slik at du vet det.
Nå er dt jo ferietid og siste dagen for min del før ferie, liker å
informere deg slik at du vet det.

Vel, jeg har printa ut et kart som ligger vedlagt og iht grunnboka
så er det du som er grunneier på 79/23, 79/15 og 79/38.
Vi – les kommunen burde jo kjøpe 79/38 av deg for det er jo rent
tap for deg, vet ikke hva du mener om det?
Så er det en Nils Leirud som er grunneier av veien rundt deg.

Jeg starta her i kmmunen høst 2017 og jeg vet ingenting om dette
stedet. Søkte på arkiv systemet her etter noe men finner
ingenting.
Har du noen kopi eller lignende som kan hjelpe meg litt på vei.
Ellers så er det en kollega av meg som søker i andre datasystemer
her nå for å se om noe er lagret.
Vi høres og så håper jeg at vi kan treffes og ta en prat. Liker å ha
et fjes på de jeg prater og skriver med.

Mvh
Helge Fossberg
Fagansvarlig avløp
Sørum kommune

Fra: mkamyhr [mailto:mkamyhr@online.no]
Sendt: fredag 29. juni 2018 08.33
Til: Lene Villumsen <lvill@sorum.kommune.no>
Kopi: Helge Fossberg <helge.fossberg@sorum.kommune.no>;
Victor Malmqvist <vmal1@sorum.kommune.no>
Emne: SV: Utbedring av veiparti, Leirudstubben 13

Takk for kjapt og beroligende svar! :-)

Da gleder jeg meg til fortsettelsen.

MVH

Morten M

Sendt fra min Samsung-enhet

-------- Opprinnelig melding -------Fra: Lene Villumsen <lvill@sorum.kommune.no>
Dato: 29.06.2018 08:20 (GMT+01:00)
Til: "Morten K. Agerup Myhr" <mkamyhr@online.no>
Ko: Helge Fossberg <helge.fossberg@sorum.kommune.no>, Victor
Malmqvist <vmal1@sorum.kommune.no>
Emne: SV: Utbedring av veiparti, Leirudstubben 13
Hei Morten,
Nå var entreprenøren veldig raskt ute og jeg rakk ikke å få
informert deg etter befaringen med de i går, men reparasjon av
den største sprekken i asfalten var et umiddelbart tiltak, for å
hindre at den skal øke.
Det videre forløp i denne saken er det Helge Fossberg hos oss som
har ansvar for. Han er ansvarlig for pumpestasjoner og de avtaler
som er gjort i forbindelse med oppføring av disse.
Hva som ble avtalt i 2016 er ikke jeg kjent med, annet enn det du
forteller, men Helge vil se på saken og komme tilbake til deg.
Med vennlig hilsen
Lene Villumsen
Fagansvarlig Vei og veilys
MSU Eiendom og Kommunalteknikk

Besøksadresse: Vektergården, Sørumsandvegen 77, 1920

Sørumsand
Postadresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand
Web: www.sorum.kommune.no
Fb: facebook.com/sorumkommune
-----Opprinnelig melding----Fra: Morten K. Agerup Myhr [mailto:mkamyhr@online.no]
Sendt: fredag 29. juni 2018 07.17
Til: Lene Villumsen <lvill@sorum.kommune.no>
Emne: Utbedring av veiparti, Leirudstubben 13
Hva skjer?
Ved en tilfeldighet oppdaget jeg igår eftermiddag at en entreprenør
var iferd med å helle noe masse i én av sprekkene her. Dette er
ikke som avtalt (jeg forutsetter selvfølgelig at dette da ikke er et
tiltak for midlertidig å forhindre ytterligere skader). Avtalen var at
kommunen skulle foreta befaring og komme med forslag til
løsning, før arbeider ble iverksatt.
Enighet om utbedring er for lenge siden på plass med kommunen,
med det omfanget som i 2016 syntes var adekvat og rimelig.
Siden har forfallet akselerert og mer omfattende arbeider er
åpenbart nødvendige for å få reetablert området slik det var før
anleggsarbeidene startet.
Jeg imøteser forslag til videre utbedringer.
Jeg ga overfor entreprenør klart uttrykk for at det iverksatte
arbeidet var i strid med avtale og ikke på noen måte syntes som
relevant ifm de nødvendige utbedringene og avtalt prosess og at
jeg frarådet at arbeid/utgifter ble lagt i et slikt tiltak.
MVH
Morten K. Agerup Myhr
Leirudstubben 13
2016 Frogner
M45022410
Sendt fra Mortens fangflak

