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AD VEIEN MOT GULBOJOK - FRA MASJOKDALEN NORD

Korres ondanse herom

Det vises til mitt brev av ultimo mai då, på vegne av oppsitterne til veien fra Masjokdalen nord, mot

Gulbojokmyrene. (noe uredigert pga reisefot). Dette angående søknad/ henstilling om reparasjon av

veiens første del, bakken som hvert år blir vasket for grus pga vårflom og tinevann m.v., - og snart

ikke var farbar mer. Kommunens omgående svar v/Ø. Somby Solås var bastant og negativt. Det

tiltross for at kommunen tidligere har gruset bakken det her er snakk om. Men antakelig er det "nye

koster" på huset nå.

Imidlertid stilet jeg nevnte søknad til Formannskapeti Tana, hvorfor man da skulle forvente et svar
herfra, og ikke administrativt. Søknaden gjaldt kun de første ca 100-150 meter av veien.

Undertegnede møtte også personlig opp og snakket med Ø. Somby-Solås, som var totalt negativ til
vårt spørsmål, og uten å komme oss i møte. Denne argumenterte også med at det jo "bare" var

hytteeiere her. Jeg poengterte at her også bor 2-to fastboende, inklusive undertegnede. Somby-

Solås uttalte også tydelig at veien ikke sto å kommunens vei lan og derfor intet vedlikehold.

Dette virker noe besynderlig, idet kommunen selv har etablert og opparbeidd veien på 70 tallet og
også delvis vedlikeholdt den. Jeg opplyste Somby-Solås om at veien ikke bare benyttes av

oppsitterne langs veien, som består av 2-to fastboende og 9-hytteeiere. (Av disse står 5-fem

hus/hytter på matrikulerte eiendommer.) Jeg følte å bli møtt av en meget arrogant og urokkelig hr

Somby-Solås, som nonchalant avviste alle mine argumenter blankt. Dette likte jeg dårlig av

kommunen som en bor i og betaler sine skatter til. Som kjent legger også hytteeierne i Tana igjen

store summer til kommunens næringsliv, ved hyppig bruk av hyttene gjennom størstedelen av året,

og det drypper avgjort på kommunen og.

Det er alminnelig kjent at store deler av Tanas innbyggere benytter denne veien det her er snakk om,

som atkomstvei til diverse formål. Blant annet til de svære multemyrene (Gulbojok- og

Sorromyrene). I multesesongen har vi registrert opptil 30-40 biler daglig, hvor størsteparten er andre
enn oppsitterne. Videre fungerer veien også som atkomst til elgvald /jakt og transport av elgkjøttet,

og til rypejaktområdene, - ellers til vedteiger og hjemkjøring av veden. Vi har registrert at også

reindrifta benytter veien til transport til/fra reinflokken med mer, særlig om høsten. Veien er også
meget benyttet av turgåere, barnefamilier, ryttere, hundekjørere, ATV'er og andre. Kort sagt
brukes veien til forskjellige formål og av folk uten tilhørighet her. Veien utsettes derfor for stor
slitasje av andre enn oss beboere/hytteeiere. Vi finner det derfor svært urimelig å bli avvist, og vil
hevde at dette er en ansvarsfraskrivelse fra kommunens side, ved å pålegge oss oppsittere som
sogner til en del av den ca 2 1/2 km lange veistrekningen, å bekoste vedlikeholdet av egen lomme.
Vi gjør oppmerksom på at Alf og Tove Kristensen evt m/fler tidligere har gruset veien frem til deres
hytte, (den siste hytte på strekningen). Etter deres hytteplass, er veien bare fremkommelig med

traktor og høye biler, 4 WD, ATV og lignende.

Deres Somby-Solås mente at vi kunne starte et veilag og skilte med "privat vei" og bom. Jo, selvsagt

var dette mulig, om det kun hadde vært oss som benyttet veien. Men hva med all trafikk utenom,

som nevnt? Det ville blitt et ramaskrik fra alle kanter å stenge ute alle brukere av veien og avskjære

disse fra utmarka, og hvor vi beboere ble syndebukker. Det må være en menneskerett for

kommunens innbyggere å få høste av naturen og de store naturresurser som fins her i området. En

utestengning vil vi derfor ikke være med på, og neppe er det lovlig heller.
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Somby-Solås må kanskje på en måte unnskyldes, idet han er forholdsvis ny, og tydeligvis ukjent i den

nedre del av kommunen, noe hans arbeidsgiver bør ta ansvaret for. En befaring av vår vidstrakte

kommune kunne kanskje vært tingen? Og kjepphøy opptreden er heller ikke akseptabelt av oss. Det

ikke så hyggelig å bli nedvurdert som innbyggere/eiere av tomter i Tana.

Veien opp gjennom bakken var i en slik forfatning i vår - at den ved første regnværsperiode, ikke

lenger ville tjent som atkomstvei. Og når kommunens svar var så vidt negativt, var vi oppsittere

nødsaget til hurtig å leie inn entreprenører til å utbedre veien (bakken), samt foreta nødvendig

grøfting og nedlegging av rør, for å eliminere fremtidig årsak til at grusen ble vasket bort. Vi har

derfor rekvirert Tana musikk og maskin as, for anleggsarbeide kr 12.215,- og fa Tommy Olsen for 2

lass grus inkl spredning, kr 3.213,-, til sammen 15 428,-.

Samlet kostnad totalt kr 15 428 00 har undertegnede dekket, men sendt et fordelt krav til de

berørte, hvilket vi med dette søker refundert av Tana kommune.

En ber om at saken behandles snarest i Tana formannska .

Vi vil o så anmode kommunen om å ta nevnte vei med i deres vei lan heretter. Dog forventes ingen

autostrada, kun fremkommelig vei.

Et positivt og imøtekommende svar ville glede oss meget.

Med vennlig hilsen

På vegne av oppsitterne til veien

Anne-Lise Harjo Akerhei

Kopi sendt:

Ordføreren i Tana kommune , Frank Ingilæ - AP

Tone Orvik Kollstrøm, Masjok - Tana høyre

Masjok bygdelag, Hege Mæntyjærvi, Masjok

Tana jeger- og fiskerforening, 9845 Tana
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Svar angående veien fra Masjokdalen nord mot Gulbojok

Vi viser til deres brev av 15.8.2013 hvor det klages på at tidligere henvendelse ikke er behandlet 
av formannskapet og samtidlig søkes om kommunal refusjon av kostnader til privat vedlikehold 
av ovenfor nevnte vei.

Henvendelser til Tana kommune blir behandlet av det organ som er gitt myndighet til det i lover, 
forskrifter eller etter delegasjon. Veisaker er delegert til rådmannen og deres søknad ble derfor 
behandlet av avdelingsleder bygg- og anlegg. Svaret som ble gitt dem bygger på vedtak i 
kommunestyret, i dette tilfellet veiplanen og budsjettet, og er ikke avhengig av lokalkunnskap 
eller hvor mange år saksbehandleren har bodd i kommunen.

For ordens skyld vedlegges veiplanen i sin helhet.

Søknad om kommunal refusjon for vedlikehold av veien fra Masjokdalen nord mot Gulbojok 
avvises. Begrunnelsen for avslaget er at det ikke er satt av penger i budsjettet til dette formålet.

Kopi av dette brev og deres brev av 15.8.2013 forelegges Formannskapet som referatsak.

Med hilsen

Øystein Somby-Solaas
Avdelingsleder Bygg- og anleggsavdelingen


