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To: Lillann Skuterud Hansen
Cc:
Subject: Nedre Bekk hyttevel / Velforeningen Bæk

Hei

Her kommer en orientering om hvordan vi ser på renovasjonssituasjonen på hyttefeltet på Bekk.

Det er per i dag 30-40 fastboende (i følge Svein Kjus som er leder i hyttevelforeningen).
Per i dag er det kun 3 helårsrenovasjonsabonnement i området.
Resten av de fastboende har kun sommerrenovasjon, og om vinteren benytter de grønne ekstrasekker som de setter ned til Nessetveien (fv
156).

Løsningen med å benytte grønne ekstrasekker fungerer meget dårlig. I et forsøk på å få kontroll på situasjonen har Follo Ren avtalt med vel-
foreningen at de kan sette ned grønne ekstrasekker til Nessetveien (fv 156)hver torsdag i oddetallsuker som blir tatt med av oss i forbindelse
med tømming av de fastboende nede ved denne veien. Avtalen ble laget fordi sekker uansett ble satt ned til veien, og vinteren 2012/2013
prøvde vi å la være å tømme, og da ble hele områdetforsøplet. Vi kontaktet da Ås kommune for å finne en løsning. Den kontakten er tatt igjen
nå, og Ås kommune skal se på saken i løpet av sommerhalvåret 2014, slik at vi forhåpentligvis har en løsning klar til vintersesongen 2014/2015.
Det er flere årsaker til at denne ordningen fungerer dårlig:

� Beboere setter ned sekker når det passer dem, slik at det nesten alltid står sekker nede ved veien. Dette mottar Follo Ren klager på.
� Avfallssekker tiltrekker seg dyr og fugler som drar avfallet utover, og til tider ser det veldig grisete ut der nede.
� Vi har i hele vinter måttet betale vår entreprenør ekstra for å tømme sekkene, da vi har sett oss nødttil å tømme oftere enn hver 14-

dag pga mengden avfall. Dette motstrider til en viss grad selvkostprinsippet og de betaler faktisk ikke for den tjenesten de får hele
vinteren når de kun betaler sommerrenovasjon. Selv om prisen på de grønne ekstrasekkene er inkludert renovasjonsavgift for
behandling av ekstra avfall, er det ikke med å dekke inn at vi må kjøre ned dit flere ganger i uken for å hente sekker.

� Andre som kjører forbi ser på dette som en søppelfylling, og vi har funnet sofa, bildekk, plastkanner, og mange sorte sekker med avfall
på samme sted.

De fastboende i dette hyttefeltet har i flere år kontaktet oss og ønsket helårsrenovasjon. I de tilfellene har vi henvist videre til gjeldende lover
og regler i Ås kommune og det faktum at de bor i en fritidsbolig. I Frogn og Nesodden kommune har de ikke samme regelverk, så der kan de
som ønsker det få helårsrenovasjon på sin fritidseiendom dersom vi klarer å tømme der om vinteren. Beboerne har uttrykt sin frustrasjon over
forskjellsbehandlingen fra kommune til kommune, men må selvsagt akseptere regelverket i den kommunen de har fritidseiendom (bor) i.

Og her kommer vi til et annet problem: Jeg var på befaring i hytteområdet tidligere i dag. Veiene er dårlige, det er trangt, bratt og svingete. Vi
har fått laget en avtale om fellesløsninger med større beholdere på 6 forskjellige standplasser, og de har vi satt ut nå denne uken.
Hvis det skulle ende med at det blir helårsrenovasjon for flere av boligene i dette hyttefeltet må detgjøres noe med standplasser. Per i dag må
vi ha en liten spesialbil (tilbringerbil) for å komme opp i hytteområdet om sommeren. Om vinteren blir det umulig å kjøre opp der også med
spesialbilen, både pga veistandard og fordi det er så bratt. Da må man se på alternative standplasser eller en voldsom utbedring av veiene i
hyttefeltet.

Vel – dette var kort fortalt. VI har så langt det har latt seg gjøre prøvd å unngå å blande oss inn i diskusjonen fritidsbolig/helårsbolig, og henvis
videre til dere i kommunen hvis beboere i hyttefeltet har ønsket å klage. Men som dere skjønner fungerer renovasjonsløsningen ekstremt
dårlig på vinteren, og vi trenger å få gjort ett eller annet.

Brevet til teknisk sjef som ble sendt tidligere i vinter klarer jeg ikke å få ut fra arkivsystemet nå (jeg sitter hjemme og jobber). Jeg ettersender
det til deg i morgen. Men det står ikke så mye i det brevet annet enn kort det jeg har skrevet ovenfor, og at jeg ber om et møte for å diskutere
situasjonen.

Lykke til med saksskrivingen. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på som vi kanskje kan svare på �

Vennlig hilsen

Pia Kathrine Løseth
Kontorleder, Follo Ren IKS
Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Tel. 05660 /64 85 23 30
Mobil 90 19 95 94
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Kretsløp Follo – enkelt for deg – bra for miljøet og fremtiden.
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