Saksnr Beskrivelse
1
Neste styremøte
2
Økonomi

3

Gjennomgang dugnad

4

Bom

5

Trafikk buss-trasè

6

Trafikk 30-sone

7

Leveranse Eidet AS -> Kristiansand Kommune

8

Søppelsystem
-Grønne dunker
-Luktproblem
-Tømmes for sjelden

9

Ødelagte gjerder lekeplasser vinteren 2012

Kommentarer
Torsdag 22.08 hos Glenn Tørå
Gjennomgang av generell status. Utsatt til torsdag 22.08
Bra oppmøte og vellykket sosialt. Bra vedlikehold lekeplasser.
Skråning ser nesten ut som før det ble lagt bark. Skråning + trekant over gasstank vil bli vedlikehold på frivillig
basis denne sommeren.
Det vurderes en høstdugnad, hvor det kjøpes inn ett lastebillass med bark.
Saken gjennomgås på nytt 22.08.
Bommen skal fungere nå.
Dersom det viser seg at den fortsatt ikke fungerer, ønsker vi tilbakemelding på post@eidetvel.no
Saken vil bli prioritert nå siden bomspørsmålet skal være løst.
Eidet vel vil undersøke hvorfor det ikke ble laget farts-puter utenfor barnehagen selv om det i sin tid ble gjort
klar for dette. I tillegg vurderes det om 30-sone kan utvides minst ned bakken mot sjøen.
Eidet vel er også kjent med at muligheten for fotgjengerovergang ved barnehage ble undersøkt på privat initiativ
for noen år siden. Eidet vel vil også undersøke hvorfor dette arbeidet stoppet.
Videre vil Eidet vel starte arbeidet med å finne en løsning for overgang mot fotballbane / Justneshalvøya, i
bunnen av bakken. Her vil det bli forsøkt samarbeid med Justneshalvøya vel.
Søknad om fartsdumper ble sent 13. mai. Bekreftelse på mottatt søknad og referansenummer mottatt fra
Kristiansand Kommune.
Hovedpoeng: Området ikke overlevert fra Eidet AS til Kristiansand Kommune.

Kontaktperson
Info
Info

Info

Leiv Grytten

Frode Stakkeland

Frode Stakkeland

Eidet vel har deltatt på befaring sammen med Kristiansand Kommune for gjennomgang av områder i forkant av
overlevering. Det funnet en rekke mangler. Her nevnes noen:
-Feilplassert og ikke-fungerende bom mot friområder.
-Flere områder med utskylling av masse på turstier.
-Løse sikringsgjerder i skråning mot Justneshalvøya.
-Ødeleggelse av lekeplass vest i forbindelse med nybygg. Ifølge kommunen er dette Eidet AS' ansvar å ordne
mot utbygger.
-Lekeplass og akebakke skal bygges ut i forbindelse med B15.
-Sand på opparbeidede badeplasser langs Gillsvann nesten borte.
Øystein
Nordhagen
Kristiansand kommune har gjort det klart at de skal håndtere prosessen mot Eidet AS. Eidet vel vil likevel følge
saken tett, påpeke det som måtte finnes av mangler i forhold til overlevering, samt sørge for at prosessen ikke
stopper opp.
I tillegg kom følgende frem:
-Vedlikehold av lekeplasser og området ellers er fortsatt Eidet AS' ansvar.
-I forbindelse med utbygging av båthavn har Eidet AS fått dispensasjon fra videre opparbeiding av badeplasser.
I tillegg er to av fem badeplasser fjernet pga båthavn.Videre vil det være Kristiansand Kommunes' ansvar å
opparbeide de tre siste. Kommunen håper å legge dette inn i prosjektet med utarbeidelse båthavn som
kompensasjon for badeplasser, men her er det ikke gjort noe vedtak. Eidet vel vil følge denne saken.
Eidet vel ønsker svar på følgende:
-Hvordan er systemet for bygget opp for tømming: Automatisk / sensorer / annet.
-Det ligger veldig mye vann i bunnen av containere når disse tømmes. Skal det være slik? Er det grunnlag for
Harald Davidsen
reklamasjon?
Stølevik
-Det lukter til tider fortsatt av containere. Er det meningen at Eidets innbyggere skal informere
renovasjonsselskapet hver gang dette skjer?
-Hvordan fungerer tilsvarende søppelsystem på Justneshalvøya?
Øystein
Bekreftelse og referansenummer mottatt fra Kristiansand Kommune.
Nordhagen
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Plan for brøyting på Eidet.
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Måking rundt søppelcontainere og gasstank.
Småbåthavn
-Hva er status
-Hvordan arbeide videre?
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Vedlikehold rundt 34

Det mangler plass til plassering av snø på Eidet. Vil være et tilbakevendende problem, og det bør lages en
overordnet plan for neste vinter. Vil bli prioritert høsten 2013.
Vil bli prioritert høsten 2013.

Frode Stakkeland
Frode Stakkeland

Vedtak: Øystein Nordhagen valgt som kontaktperson. Informerer styret om eventuelle endringer neste
styremøte.

Øystein
Nordhagen

Det er gjort noe hugst / skogrydding rundt 34. I den forbindelse har det kommet forslag om at Eidet Vel skal
finansiere innkjøp av ugressmiddel, estimert til ca. 4-500 kroner per år. I tillegg skal vedlikehold av dette
området inngå som del av dugnad.

Info

Vedtak: Eidet vel vil ikke involvere seg i vedlikehold av området som nevnt.
Må fjernes snarest. Hvem skal vi henvende oss til? Velge ansvarlig styremedlem.
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Tre på lekeplass vest

Profilering med vimpel

Info
Vedtak: Vil være en del av punkt 7.
Det har kommet forslag om profilering i form av vimpel tilsvarende Gimlekollen Vel ved Vollevannet. Er dette
eller tilsvarende noe for oss?
Vedtak: Eidet vel ønsker ikke vimpel eller tilsvarende.

Info

