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Ad. lyssetting turvei D9 langs Alna Grorud Ammerud kvalitetssikring
Frode O. Hansen <fohanse@online.no>
Thu 5/28/2015 2:25 PM
To:mari.tharaldsen@bgr.oslo.kommune.no

<mari.tharaldsen@bgr.oslo.kommune.no>;

Cc:Johan

Steffensen <johan.steffensen@vav.oslo.kommune.no>; Ole-Jørgen Pettersen
<olej.pettersen@bgr.oslo.kommune.no>; 'Bendiksen, Egil' <Egil.Bendiksen@nina.no>; post@lillomarkasvenner.no
<post@lillomarkasvenner.no>;

12 attachments
Komprimert (36).JPG; Komprimert (37).JPG; Komprimert (40).JPG; Komprimert (4).JPG; Komprimert (5).JPG; Komprimert
(8).JPG; Komprimert (23).JPG; Komprimert (25).JPG; Komprimert (30).JPG; Komprimert (31).JPG; Komprimert (32).JPG;
Komprimert (34).JPG;

Til: Ansvarlig etat (VAV?) og prosjektleder for oppfølging og kvalitetssikring av arbeidet (bydel Grorud)
Kopi: Johan Steffensen, Ole Jørgen Pettersen
Som kjent påklagde Lillomarkas venner i vinter, bl.a. med henvisning til naturmangfoldloven, at det var gitt
tillatelse til å sette i gang med lyssettingen av strekningen nord for gangveien mellom Hagelundveien og
Ammerud. PBE ga ikke medhold og sendte den til politisk behandling. Ifølge PBE vil klagen bli behandlet av
Fylkesmannen dersom den ikke får medhold i byrådet/bystyret. Arbeidet ble startet uten at klagen var
ferdigbehandlet, og ser nå ut til å være avsluttet, ettersom maskiner og utstyr er fjernet.
For oss ser det imidlertid ut til at det gjenstår en god del oppryddingsarbeid før det kan sies at arbeidet er
utført på en kvalitativt god måte. Vi sikter spesielt til det faktum at det flere steder er dumpet en mengde
store steiner og annen masse i naturen og sumpområdene mellom veien og elva. Dette vises på noen av de
vedlagte bildene. Enkelte steder ser det ut til at masser er plassert for å gjøre veien bredere i retning elva.
Her bør massene trekkes tilbake til opprinnelig bredde.
Er det meningen at disse massene skal bli liggende, eller er det en plan for å fjerne dem?
Vi har diskutert om vi selv skal flytte massene og steinene tilbake og opp på veien, men har funnet ut at det
er såpass mye og såpass store steiner at det kan bli vanskelig. Dessuten bør et slikt arbeid selvsagt gjøres i
samarbeid med kommunen. Vi er villige til å bidra i en dugnad eller lignende dersom kommunen påtar seg å
fjerne de største steinene, samt å frakte massene vekk. Arbeidet med å fjerne steinene/massene, og trekke
masser tilbake, må gjøres skånsomt, manuelt, uten maskiner.

Vennlig hilsen
Frode O. Hansen
Styreleder Lillomarkas Venner
Tlf: 90183639
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