TØMMER SPERRET VEGEN - ENTREPRENØREN
STILTE SEG UFORSTÅENDE TIL AT VEGEN VAR I
BRUK !
Fem personer som var på veg ned fra Rasdalen lørdag kveld ble møtt av
en vegg av tømmer som entreprenøren hadde lagt fra seg. På telefonisk
henvendelse stilte han seg uforstående til at vegen var i bruk og de
uheldige fikk først beskjed om at det ikke ville bli gjort noe før over
helgen. Mannskapene på anlegget skulle byttes ut og anleggsdriften
startet ikke opp før før tirsdag - mandag var tidligst dagen det kunne
ryddes opp. Heldigvis var det folk med tæl som stod på den "gale" siden
av barrieren, og etter tre timer var vegen ryddet.
Dette er ikke godt nok - hvem har sagt at Rasdalen kan isoleres på
denne måten? Det er ille nok at vegen stenges i tiden 0800 til 1900 uten passeringsmuligheter.
Konsekvensene av total veg stengning er i utgangpunktet alvorlig nok, angitte åpningstider - ikke minst søndag må overholdes.
Hvordan vil forholdene bli under selve anleggsperioden? Her bør det settes opp klare arbeids/stengnings tider - hvor arbeidet avsluttes
til normal tid hver ettermiddag - og senest kl 1700 fredag kveld, med åpen veg lørdag og ikke minst søndag. Har du en mening - send
et innlegg til askjelbr@online.no eller ring 958 58 927.
Det skal for ordens skyld anføres at ansvarlig for arbeidet ryddet opp i sperringen samme kveld.
Arild Skjelbred
Rasdalen 30.03.08
(NB dette er et personlig innlegg og ikke en uttalelse fra Rasdalen grendalag)

Til debatt:
Reaksjonene på mitt innlegg har med unntak av et par spontant negative, vært udelt
positive. Jeg har fått flere henvendelser via mail og telefoner fra brukere av Rasdalsvegen,
hytte eiere og oppsittere som mener at det er riktig med en reaksjon på hendelsen lørdag
29 mars. Noen mener endog at jeg har vært for forsiktig i mine uttalelser og at det ved
ytterligere hendelser bør reageres utover de tiltak som ble iverksatt der og da.
Undertegnede mener at det er riktig å "vise tenner" overfor entreprenører og myndigheter
at vi ikke lar oss styre av tilfeldigheter og "slendrian", men forlanger at normale regler og
forskrifter overholdes også når det gjelder Rasdalsvegen, tilgjengelighet til Rasdalen for
oppsittere og hytteiere og til enhver tid muligheten til stell av dyr som er i dalen.
Konsekvensene av øyeblikkelig sykdom/skade er også et moment som ikke kan overses.
Jeg vil etter eget ønske og på oppfordring forfatte et brev til Rasdalen grendalag med en
oppfordring til kommunale myndigheter og entreprenør om at det i det den kommende
anleggsperioden blir lagt til rette for brukerne av vegen (dalen) en framdrift som gjør
atkomst forutsigbar og ikke minst sikker. Jeg er fullt inneforstått med at framdriften av
anlegget i perioder vil føre til at vegen blir stengt og at dette må og skal respekteres.
Arild Skjelbred
Bergen 01.04.08

