Ellingstadåsen Veilag

Trafikksikkerhet

«Fri sikt»-dagen

Alle med eiendom på Ellingstadåsen bes om å møte på veisikring «Fri sikt».
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Lørdag 7. oktober kl: 11.00 – så lenge vi trenger.
Alle møter ved Velhuset, hvor det blir notert hvem som møter.
Det er pålagt oppmøte.
De som ikke møter vil bli fakturert en kompensasjon for å ikke møte. Kr: 1000
Vi skal gjøre en felles innsats for å bidra til trygg ferdsel for gående og kjørende her på
Ellingstadåsen. Oppdraget for dagen er:
 Trær, buskas og planter som hindrer sikten skal fjernes.
 Hull i veier tettes (?) – hvis behov.
Her skal alle delta. Denne dagen slipper man å reise på treningssenter eller gå tur, den
fysiske anstrengelse gjøres i fellesskap med gode naboer på Ellingstadåsen. 
Er det gode årsaker for å ikke kunne gjøre den fysiske anstrengelse, så er det behov for
servering av vått og tørt til de arbeidende. Det er tillatt å sende en annen i ditt sted.
Meld fra hvis du gjør sistnevnte.
Ha med utstyr for å jobbe / beskjære. Trillebår er også en fordel.
Visste du?
 Barn kan ikke vurdere hastighet eller avstand. Dette bidrar til at vi voksne har et
større ansvar med tanke på deres sikkerhet.
 Vi har alle et ansvar for trafikksikkerheten.
 Hekk og annen vegetasjon som sperrer veien for trafikanten på egen eiendom må du
redusere / fjerne.
Mål over 50cm i høyde kan skape fare. Dette må den enkelte gjøre noe med.
 Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige.
 Greiner må ikke henge lavere enn 4,7 m over veibanen. Over fortau skal ikke
greiner henge lavere enn 3 meter. Vi har ikke fortau – så for oss tar vi utgangspunkt
i 3 meter.
 Hekk og busker skal ikke vokse ut over eiendomsgrensen.

Ellingstadåsen Veilag
Oppfordring:
Ulykker / uheldige hendelser forbundet med vei skal hindres. Her har dere alle sammen
et ansvar.
Dette betyr at den enkelte som eier eiendom må passe på at hekk, busker, trær, vekster
og annet ikke skal hindre sikten for trafikanter. Vi oppfordrer derfor den enkelte av
dere til å ta en runde på egen eiendom og undersøke om det er noe som hindrer sikt
eller som vokser utover veiarealet. Dere må gjerne kontakte undertegnede så gjør vi det
sammen. Dere er ansvarlig for å rydde opp.
På «fri sikt» - dagen lørdag den 7. oktober vil vi i fellesskap gjøre en innsats. Kanskje
vi i den sammenheng hjelper til på nettopp din eiendom, hvis det er av stor betydning
for hele vellet?
Kom gjerne med ønske om hjelp – sendes på epost til Gry innen 1. oktober.
Det er også mulig at styret tar kontakt med enkelte for å bli enig om behov for
utbedringer.
Har dere store trær i nærhet til vei, så vokser røtter ut over i vei. Skal vi arbeide for å
gode veier, så er det en fordel å fjerne flere av disse trærne. Ta en kikk på egen
eiendom.
Til orientering:
Styret har hatt en befaring over alle veiene. Det er i den sammenheng innhentet anbud
på å ordne med grøft ved et lite stykke Solveien og i kryss Solveien / Bergliveien. I
tillegg vil Arnfinn Pedersen skrape over veier hvor dette lar seg gjøre / bør gjøres. Vi
avventer med å legge grus siden dette fort blir borte i forbindelse med vinterbrøyting.
Vinterbrøyting og strøing skjer etter samme rutine som i fjor.
Det vil bli søkt om økonomisk støtte til vei, enten for å sikre samme standard eller til
forbedring.
Styret kan innhente tilbud på å fjerne / kappe trær for dere som ønsker dette. Kanskje
vi får et billigere tilbud hvis det er flere. Frist for å melde behov til Gry: 01.10.17

Ønsker med dette alle velkommen til en herlig «fri sikt» - dag.
Fjellstrand, 13. september 2017
Mvh
Gry Brusevold
Styret på vegne av veilaget
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