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TIPS OG INFO:
PARKERING:
Vi oppfordrer alle om ikke
å parkere langs veien mer
enn det som er nødvendig.
Om vinteren er dette et
problem ved snøbrøyting,
og det skaper trafikkfarlige
situasjoner til alle årstider.

Endringer i velforeningens styre
Styret har siden årsmøtet den 7. september 2011 bestått av:
Finn Harald Røed (formann), Trond Andersen (kasserer), Lill-Karin R.
Jørgensen (sekretær), Geir Arne Frøvold (styremedlem) og Tore
Bjørnestøl (styremedlem).

Gangbro fra Rismyr til Nodeland?
Velforeningen har kontaktet kommunen om den vedtatte gangbroa over
elva fra Rismyr til Nodeland (Fagermoen). Teknisk enhet har svart oss
skriftlig at planleggingsarbeidet var ute på anbud i høst. En konsulent er
nå engasjert og i gang med planleggingen. Flom, trafikksikkerhet og
grunnforhold skal vurderes før endelig plassering velges. Kommunen
håper de i løpet av våren kan si når broa skal stå ferdig. Vi gleder oss!

Tiltak for trafikksikkerhet
Etter henvendelse fra en beboer i Hagebrotvegen, har vi oppfordret
kommunen om oppsett av gatelys mellom Greipstad kirke og Hagebrot.
Dette er en trygg turvei, skolevei, treningsvei m.m. som trenger lys. Vi
har også meldt fra om at det oppstår farlige situasjoner i innkjørselen fra
sletta til Rismyr, og bedt om plassering av store steiner for å hindre at
biler kjører opp på gangstien. Kommunen har registrert begge
henvendelsene blant aktuelle tiltak for trafikksikkerhet som skal
behandles i løpet av 2012.

Akebakke på Vollen!

HUNDEPOSE:
Vi minner om å ta med
hundeposer når man går
tur med hunden. Ta også
med brukte poser hjem, og
kast dem i søppeldunken
din.
BUSSTIDER,
TOGTIDER,
SØPPELTØMMING,
SKOLEFERIE...
På www.Rismyr.no finner
du mye nyttig informasjon
som er aktuell for deg som
bor i Rismyr. Ta en tur
innom
websidene,
og
registrer gjerne din epostadresse for å motta
nyheter fra velforeningen
på e-post.
Vi minner om at vi tar i
mot bilder fra Rismyr til
våre websider, enten pr. epost eller ved levering til
et styremedlem. Se info på:

www.rismyr.no

Lokale beboere og velforeningen har sammen ryddet den gamle,
gjengrodde akebakken på Vollen v/ Tverrmoen i Rismyr. Med motorsag,
kantklippere og muskelkraft ryddet voksne og barn bakken for en
hurtigvoksende krattskog. Nå venter vi bare på snøen! :-)
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