Øvre Haukåsen Velforening

Oppfølging av GF-vedtak i forbindelse med trafikksituasjonen på indre område:
Følgende ble vedtatt på GF-2018:
"GF har kommentar til fartsdump i veien opp fra snuplassen. Den tredje nedenfra er etter
innspill for liten. GF påpekte at fartsgrense på 30 km/t i området er for høyt. GF ønsket at
det settes opp skilt «Barn leker». Det påpekes at det må sikres flyt i kjøring til de øverste
rekkene. Det er glatt i veiene vinterstid. Styret bes se på fartsdumper og trafikksituasjonen,
og snakke med berørte beboere".
Vi ønsker at våre egne beboere, gjester og spesielt barn skal kunne ferdes trygt på de
kjørbare gangveiene på det indre området vårt. I den forbindelse ble det satt opp 2 nye skilt
med teksten «Barn leker» sammen med eksisterende trafikkskilt: Ett ved porten nederst i
bakken ved snuplassen og ett ved porten ved OMV 176.
I tillegg ble den maksimalt tillatte hastigheten (på skiltene) i vårt område redusert fra 30 til 20
km/t.
For videre å etterkomme det aktuelle vedtaket på årets GF, tok styret kontakt med
Vaktmesterkompaniet, (som vi har brøytekontrakt med) og som har laget fartshumpene i
forbindelse med nyasfalteringen på vårt område. Vaktmesterkompaniet, kom opp med et
forslag om en fartshump av gummi som de hadde gode erfaringer med fra tilsvarende veier.
De beboerne som til vanlig er mest berørt av for høy fart og mest utsatt for trafikkfarlige
situasjoner mente at dette var et av de beste trafikksikkerhetstiltak på mange år. Allikevel
mottok Styret klager på gummihumpens utforming og plassering, fra andre.
Gummihumpen var utlånt fra Vaktmesterkompaniet, og var satt opp for evaluering på første
styremøte på høsten.
Det er ytterst beklagelig at noen personer, rett før styremøtet, har tatt seg til rette og fjernet
gummihumpen. Dette er regelrett hærverk på annens eiendom!
Men etter denne handlingen har de som fjernet gummihumpen tatt med seg de enkelte
delene, som derved er borte. Vi har ingen komplett gummihump å returnere til
Vaktmesterkompaniet, følgelig vil ØHV bli fakturert for gummihumpen.
Hvem som skal dekke denne kostnaden, blir da spørsmålet GF får ta stilling til.
Styret vil nå videre vurdere andre fartsdempende tiltak og komme med forslag til
generalforsamlingen. Plassering og utforming av tiltak vil bli tatt opp på GF-2019.

Varmekabler i bakkene
På årets GF ble det fremsatt ønske om mulighet for varmekabler i bakkene opp fra
snuplassen. Styret undersøker om det er tilstrekkelig strømkapasitet i trafoen på vårt
område, og hva et det vil koste for et slikt anlegg.
Anleggskostnaden er en ting, driftskostnadene (strømkost) er noe helt annet.
Med dagens strømpriser blir kanskje strømkostnaden på rundt kr. 100.000,- pr måned i
vintersesongen. Man kan få ganske mye sandstrøing for et tilsvarende beløp !
Styret vil imidlertid legge frem resultatet av undersøkelsene på GF-2019.
Styret håper på en fin høst i tiden fremover, og en vintersesong med minst mulig
trafikale utfordringer på ØHV’s område !
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