JANUAR 2015 - informasjon og nyheter fra Rismyr velforening
Parkering forbudt på friarealer i Rismyr
Vi minner og informerer om at det flere ganger i årenes løp har blitt
vedtatt forbud mot å parkere helt eller delvis på de områdene der
velforeningen har avtale med kommunen om rydding og gressklipping.
Dette gjelder både store og små kjøretøy, samt tilhengere.
Kjøring og parkering gjøre at gresset og grunnen synker, slik at den blir
sølete, gressløs og nedkjørt. Dette gjelder spesielt våre to grøntområder:
1. Krysset Rismyrvegen / Hagebrotvegen:

2. På andre siden av veien for Rismyrvegen 55, 57, 59, 61 og 63:

TIPS OG INFO:
FOTBALL OG BASKET:
Høsten 2013 informerte vi
om at vi fikk innvilget en
søknad om midler til
kunstgress m.m. på
idrettsplassen. Av ulike
grunner har vi nå lagt
disse planene bort, og
fotballbanen vil inntil
videre forbli som den er.
I en annen søknad fikk vi
også innvilget penger til
utbedring av bl.a.
basketballbanen, og vi
venter nå på endelig
godkjenning fra fylket av et
revidert budsjett. Midlene
vil benyttes til
oppgradering av
basketballbanen med nye
kurver, asfaltering under
kurvene, oppmerking av
banen og to fastmonterte
innbytterbenker.
Planen er at arbeidet med
dette starter våren 2015.

HUNDEPOSE:
Takk til beboerne for at det
ser ut til at flere og flere
husker dette! Ta med
brukte poser hjem, og kast
dem i søppeldunken din.
Vi ber alle om å hjelpe til med å holde disse to grøntområdene i pen
stand, og overholde forbudet mot kjøring og parkering på begge stedene.
Nyttig info og nyheter:
Vi minner også om at parkering generelt skal gjøres på egen tomt, og
ikke langs veien, fordi dette skaper brøyteproblemer på vinteren, samt
vanskelige trafikksituasjoner og fare for uhell og ulykker.
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