AUGUST 2013 - informasjon og nyheter fra Rismyr velforening

TIPS OG INFO:
STØY I NABOLAGET:
Sommeren og utesesongen
går mot slutten, men vi
minner om at støy på sene
kvelder har stor innflytelse
på trivselen. Når kvelden
og natten kommer, vil
naboene dine vanligvis
sette stor pris på at lyden
fra festlige lag dempes til
et nivå som ikke forstyrrer.
Vi minner samtidig om at
søndagen i følge "Lov om
helligdagsfred" skal være
en stillere dag enn resten
av uken, med tanke på
bruk av motoriserte
verktøy e.l.

Oppgradering av fotballbanen / idrettsplassen
Siden 2012 har Rismyr vel jobbet iherdig med planlegging og
finansiering av oppgradering av den gamle idrettsplassen. I vår klarte vi
det utrolige da grovbudsjettet på ca. kr. 440 000,- gikk i balanse!
Halvparten av kostnadene dekkes gjennom dugnadsarbeid, sponsoravtaler
med 10-12 lokale bedrifter, gaver og egenkapital. Resten dekkes av
tippemidler fra Kulturdepartementet som vi etter søknad via kommunen
fikk innvilget nå i sommer! Dermed kan vi endelig slippe jubelen løs, og
offisielt informere om at Rismyr våren 2014 vil få en fin og attraktiv
aktivitetsplass til glede for både barn, ungdom og familier! Den aller
beste nyheten er nok for mange at det blir kunstgress på fotballbanen!

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.

Plasseringen blir den samme. Målgruppen er som før nærmiljøet /
lokalmiljøet. De lokale bedriftene som sponser prosjektet, får som
motytelse plassert reklameskilt (kun 1 meter høye) på et lavt skråstativ
langs deler av banen. Se illustrasjonen over.

BLOMSTER PÅ
POSTKASSESTATIVENE
I juni hang vi ut blomster
på postkassestativene. Vi
takker Songdalen Hagelag,
Kulien Gartneri m.fl. for
gaven! Takk også til de av
dere som har vannet
blomstene i sommer! Alle
pottene vil bli samlet inn
av velforeningen i høst.

Vi er avhengige av dugnad! :-)

Nyttig info og nyheter:

Velforeningen vil organisere dugnad over flere dager, slik at flest mulig
kan finne en tid som passer. Vi gleder oss til å arbeide sammen med deg!

www.rismyr.no

Endringer?
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