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Hei
Entreprenør, Heen Transport, er i full gang med å etablere vann og avløpsanlegget for
hyttene på Vessøyneset. Etter avtale med ansvarlig i Heen transport, Karl Stian Løvås,
sender vi ut litt informasjon om parkeringsmulighetene siden det er mye graving, maskiner
etc på området. Dette medfører behov for midlertidig parkeringsarealer. Pr idag er det
problematisk å kjøre stikkveien inn forbi Holm mot Urnes/ Kvade.
På vedlagte kartutsnitt er det tegnet inn forslag om midlertidig parkering langs veien mot
Holm/ Urnes/ Kvade inklusive området foran den brune hytta til Sørensen på høyre side
(skravert område).
Det vil også være noe plass på den ordinære parkeringen mot den grå garasjen (til
Glasenapp). På grunn av arbeidene blir det slik at man må utnytte de plassene som er
ledige/ tilgjengelige, og de ordinære faste navngitte plassene gjelder ikke
anleggsperioden.
Derfor: Vi må samarbeide og parker som best vi kan og sørge for å unngå å sperre noen
inne. Legg gjerne en synlig lapp med telefon-nr i bilen slik at andre kan ta kontakt
dersom det skulle bli nødvendig.
Helgen i forbindelse med Kristi himmelfartsdag, fra torsdag 2 juni til søndag 5 juni blir
det ikke noe aktivitet på anlegget da Entreprenøren har fri på fredagen. Er det noen av
hytteeierne som har behov for avklaringer med Entreprenøren er Karl Stian Løvås
tilgjenglig på fredag 3 juni. Ta gjerne kontakt på forhånd og avtal tid. Telefon: 90750432
Ha en fin helg på hytta! Det kan kanskje oppleves litt brysomt/ rufsete
nå i anleggsperioden, men vær tolvmodige- resultatet blir bra!
Hilsen
Heen Transport/ Styret i VØVA
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