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Helge Fossberg
RE: SV: Vegrett avtale

Hei igjen !
En annen ting det bør tas stilling til er at mer enn 50% av Størsrudvegen er eierløs. Veien
ligger i Sørum kommune, og det er naturlig at denne da er Sørum kommunes ansvar.
Kommunen har tillatt boligbygging langs veien og må således ha vært kjent med dette faktum.
Videre har slitasjen på veien fra Størsrud gård vært uforholdsmessig stor. Da nåværende eier
overtok gården, tok han ut all hogstmoden skog. Dette medførte stor trafikk med tømmerbiler,
som kjørte veien i senk og veisålen ble i stor grad klint ut i grøfta. For noen år siden
igangsatte gårdeier en storstilt oppfylling av Størsruddalen med hundrevis av lass med
fyllmasse. Dette ble i en tidlig fase varslet til kommunen, uten at det fikk konsekvenser. Dette
kunne vært forhindret av kommunen ved en tidlig inngripen. Jeg og flere andre var for noen år
siden i kontakt med entreprenøren, som har lovet at en større oppgradering av veien ville
finne sted når oppfylling var sluttført. Denne oppgraderingen ville bl.a. bestå av grøfting,
oppfylling av grus langs veien og andre nødvendige tiltak for å få veien opp på et godt nivå.
Det kan i den forbindelse nevnes at Sørum kommune ved Morten Engerdahl lovte oss nett for
å legge i bunn av Størsrudvegen før oppfylling startet. Jeg føler derfor at Sørum kommune
har et betydelig ansvar for å pålegge eier av Størsrud gård å sørge for at denne
oppgraderingen finner sted. Det siste forholdet har i stor grad ligget til grunn for at veglaget
har gått i oppløsning.
Personlig har jeg bodd her i over 30 år og lagt ned hundrevis av timer med frivillig arbeid på
veien. Dette har i stor grad bestått i å fylle opp huller i veien ved hjelp av spade og trillebår.
For ca. tre år siden foretok jeg en større ryddeaksjon av trær langs med veien. I den
forbindelse kjørte jeg bort 17 svære lass med kvist på boggiehenger. Dette ble gjort som en
forberedelse til den bebudede grøftingen.
Min tålmodighet er slutt og jeg akter ikke å involvere meg i Størsrudvegen før de som har et
ansvar har ryddet opp. I denne sammenheng mener jeg bestemt at Sørum kommune ved sin
sene inngripen i oppfyllingsprosjektet av dalen har et ansvar for å sørge for at eier av Størsrud
gård sammen med entreprenøren sørger for den bebudede oppgraderingen av veien, hvor
grøfting var en del av løftet. I forbindelse med oppfyllingen av veien minner jeg nok en gang
om løftet fra kommunen om å stille med bunnett for å stabilisere massene.
Før vi får avklart ansvarsforholdene, og gitt alle problemene beboerne i Størsrudvegen er blitt
påført av manglende oppfølging av Sørum kommune i masseoppfyllingssaken i
Størsruddalen, ser jeg det rimelig at Sørum kommune i henhold til foreliggende muntlig
avtale om brøyting også denne vinteren sørger for brøyting av Størsrudvegen. Dette inntil
ansvarsforholdene er avklart og beboerne har fått ivaretatt sine rettmessige krav i forhold til
Størsrudvegen.
Gitt at Størsrudvegen blir oppgradert vil det kunne være grunnlag for at veglaget gjenoppstår
og at kommunikasjon med beboerne kan innta et formelt nivå.

Avslutningsvis vil jeg nevne at jeg sist fredag var i kontakt med Synnøve Sameien, Sørum
kommune, med klage på slitasjen eier av Størsrud gård har påført Størsrudvegen.
Hilsen
Kenneth Evanger
Størsrudvegen 16
19. October, 14:36 Helge Fossberg <helge.fossberg@sorum.kommune.no> Wrote:

Hei
Bra at du fikk lest igjennom. Jeg lurte litt på det med gården, men dere vet kanskje hvor
mange hustander som bruker det, tenkte at dette burde vi prate litt mer om.
Det vi som veilag sikkert kan gjøre er å leie inn høvelen 2 ganger i året. Men det kan vi ta
opp etter hvert.
H
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Hei !
Har skummet igjennom ditt utkast, og synes det kan være et greit diskusjonsgrunnlag for en
avtale. Jeg regner fortsatt med at det vil være mulig å få veghøvelen til å ta et drag eller to,
selv om det ikke er avtalefestet. Vi bidrar tross alt med et betydelig bidrag til kommunens
drift gjennom skatter og avgifter, og bør få et rimelig grad av tjenestetilbud selv om vi
tilfeldigvis bor i en privat vei.
Jeg reagerer imidlertid på at du kun har tatt med beboerne innerst i veien. Alle beboere i
veien må kollektivt bære ansvar for utgifter til vedlikehold og brøyting. Dette gjelder også
beboerne på Størsrud gård, hvor jeg tror det er 3-4 boenheter.
God helg !
Hilsen
Kenneth Evanger

Today, 13:15 Helge Fossberg <helge.fossberg@sorum.kommune.no > Wrote:

Her er et lite mer redigert forslag
Men tror at dere bør «gjenopplive» veglaget og så får vi alle dette på stell.
Jeg hørte med skraping av vegen inntil 2 ganger i året, men ble advart om at det har ikke de
andre veglagene som vi er involvert i og ikke de andre i de berørte andre kommuner så det
ble jeg frarådt av lederen min. Beklager det.
Mvh
Helge Fossberg
Fagansvarlig avløp
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