MAI 2012 - informasjon og nyheter fra Rismyr velforening

TIPS OG INFO:
HAGE OG TRIVSEL:
Våren er her, og vi
oppfordrer alle hageeiere
til å gjøre Rismyr til et
trivelig, pent og ryddig
sted for både seg selv,
naboer og besøkende.
Nyklipte plener og hekker
og en ryddig tomt kan
gjøre en stor forskjell, og
øke både egen og andres
livskvalitet.

DUGNAD (feiing) mandag 14. mai kl. 17.00
Kommunen kommer ikke til å feie gatene for sand i år. Vi ber derfor alle
som har anledning til å stille opp på dugnad med feiekoster og godt
humør. Dersom veien ikke er feid foran din eiendom, er dette dessuten en
fin anledning til å få det pent og nyfeid før 17. mai. Vi håper du vil og
kan bidra til vårdugnaden, og at vi ser deg mandag 14. mai kl. 17.00.
Vi samles ved den store lekeplassen ved gamle "butikken".

Siste nytt om "Rismyrbroa"
Velforeningen holder løpende kontakt med kommunen om den vedtatte
gangbroa over elva til Nodeland. Broa vil lede til en ny turløype med grus
på andre siden av elva. Denne vil gå rundt hele Presteneset. Det blir en
turløype tilrettelagt for alle, forhåpentligvis med en rasteplass og andre
aktuelle installasjoner. Kommunen opplyser at både broa og turløypa
forhåpentligvis vil stå ferdig i 2013.

Lekeplass i Tverrmoen
Etter mange års dvale vil den lille lekeplassen ved Vollen bak Tverrmoen
nå bli gjenåpnet. Vi vil takke for godt initiativ fra de nærmeste naboene.
Lekeplassen vil etter planen stå klar til bruk før sommeren. Velforeningen
vil stå for innkjøp av lekeapparater, og montere og plassere disse i
samarbeid med de lokale beboerne.

Nytt boligområde bak Rismyr er avlyst
I kommuneplanen for 2012-2016, som nå er til andre gangs ettersyn før
vedtak, er Greipstad vesthei TATT UT AV PLANEN med merknad om
at trafikk til et eventuelt fremtidig slikt boligområde ikke kan gå gjennom
Rismyr, men må gå f.eks. via Birkenesveien eller fra nord. Se mer info på
kommunens hjemmesider, eller evt. link fra Rismyr.no.

HUNDEPOSE:
Vi minner om å ta med
hundeposer når man går
tur med hunden. Ta 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

Rismyrposten er utgitt av Rismyr Velforening. E-post: kontakt@rismyr.no.
Besøk gjerne våre websider på www.Rismyr.no for ferske nyheter, viktig informasjon, bilder og kontaktinfo.

