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Hei

Viser til telefonsamtale i dag og sak i Ås avis om nye veinavn i Ås.

Det er svært uheldig med samme veinavn mange steder og da særlig i nabokommuner. Vestby og Ås har også felles
kartløsning som publikum kan søke på veinavn, og det kan da være lett å få frem vei i feil kommune.

Kommunen mottar av og til klager hvor drosjer og sykebiler ikke har kommet frem fordi det er blitt kjørt til feil
kommune på grunn av at samme veinavn er benyttet. Dette er svært uheldig og kan få store konsekvenser.

Ser av avisartikkelen at det både forslag fra Laila P. Nordsveen og fra rådmannen er det benyttet veinavn som vi har
i Vestby, hvor veien er ferdig adressert.

Ved å søke veinavn på Yr vil du lett på opp alle eksisterende veier i Norge og hvor de ligger.

I Vestby har vi Kroerveien, Topperveien, Garderveien, Bråtenveien og Hobolveien.

Når det gjelder Kroerveien så er det gamle veinavn i begge kommunene som alt har mange adresser. Dersom veien
forlenges til i Ås til Vestby grense vil de to veiene møtes og Kroerveien 500i Vestby kan bli nabo med Kroerveien 501
i Ås.
Vestby kommunen ønsker derfor at strekningen som ikke har navn får et eget veinavn.

Topperveien kan benyttes dersom dette blir en forlengelse på Topperveien i Vestby fra kommunegrensen i Garder til
kommunegrensen ved Teigen hvor Kroerveien i Vestby slutter.
Dere må da forsette på videre fra siste husnummer som er brukt i Vestby, slik at dere begynner på 300. Ta gjerne
kontakt når dette blir aktuelt.
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