Nr. 2
2022
Februar

Detaljregulering delvis i Marka med
konsekvensutredning for
vannforsyningstunneler
(stamnett) er vedtatt
Bystyret vedtok 15.12.2021 detaljreguleringen
for ny vannforsyning til Oslo –
vannforsyningstunneler (stamnett), alternativ 2
(O1/D2 kombinert med B2).
Styret publiserer vedtaket i sin helhet og andre
dokumenter og lenker som er av interesse i
saken på borettslagets hjemmeside
www.akebakkeskogen.no.
Vi oppfordrer til å melde inn eventuelle klager
eller uttalelser innen klagefristen 14.02.2022.
Det ligger nærmere informasjon om
klageadgang mv. i vedtaket som publiseres på
hjemmesiden.

Parkering i Akebakkeskogen – ta
hensyn til fremkommelighet og
føreforhold
Styret får tidvis henvendelser om, og observerer
også selv, parkerte biler som gjør
fremkommeligheten i Akebakkeskogen
utfordrende. Veien er som kjent kommunal, og
styret har med andre ord ingen myndighet her,
men oppfordrer på generelt grunnlag til å ta
hensyn til fremkommelighet og føreforhold når
man parkerer langs veien.
Dersom man opplever parkering som hindrer
fremkommelighet (feilparkeringer eller
uregistrerte kjøretøy) oppfordres det til å ta
kontakt med Bymiljøetaten:
Telefon: 23 48 21 00 (døgnåpen)
Epost: vaktsentralen@bym.oslo.kommune.no
(mandag -fredag 07:00-22:30, lørdag 08:0016:00)

Strøing av gangveier i borettslaget
Det er svært glatt mange steder for tiden og
utfordrende forhold hvor det smelter på dagen
og fryser til på kvelden. Som nevnt tidligere
bestiller styret strøing ved behov fra
Vaktmesterkompaniet, og styret oppfordrer til å
kontakte styret på akebakkeskogen@gmail.com
dersom det er behov for strøing eller spørsmål
til dette. Det strøs imidlertid da ikke på
gangveier og stier, og her må det foreløpig strøs
av beboerne selv.
Styret har over tid jobbet med å få på plass en
ny vaktmestertjeneste som vil ta denne
oppgaven, men inntil videre oppfordres hver
enkelt til å forsyne seg av gruskassene som er
plassert ut i borettslaget og strø der det er behov
(og hvor Vaktmesterkompaniet ikke kommer til
med bil).

Husk å lukke bommene!
Bommene inn til hvert enkelt felt skal holdes
lukket for å begrense trafikken inn i borettslaget.
Vi oppfordrer derfor til at alle tar ansvar for å
holde bommene lukket, både når man selv har
passert og ellers om man ser at bommen står
åpen.
VIKTIGE DATOER:
14. februar: Klagefrist vedtak om
detaljregulering delvis i Marka med
konsekvensutredning for
vannforsyningstunneler (stamnett)
15. februar: Frist for å melde saker til
generalforsamling
11. mai: Generalforsamling 2022
Neste søppeltømming:
Restavfall - tirsdag 15.02.2022 (1 gang pr. uke)
Papir – tirsdag 22.02.2022 (hver 2. uke)

Hilsen Styret
www.akebakkeskogen.no
Styret informerer nr. 2 2022 er også sendt ut på epost til registrerte epostadresser.

