Saksnummer Tema
1

Økonomi

2

Bom

3

Trafikk buss-trasé, 40sone

Beskrivelse
Transaksjonsoversikt mottatt per mail 21. august 2013 fra kasserer.
Hvert styremedlem anmodes om å sjekke oversikten og eventuelt bemerke.
Bom fungerer, men støtte på motsatt side av rotasjonspunkt er ødelagt. Kan medføre fremtidige problemer og bør fikses snarest.
Kommunen er varslet og leverandør vil foreta reperasjon.
1) Byutviklingsstyret har vedtatt 40-sone gjennom hele busstraséen Eidet - Justnesskauen.
2) Påbegynte fartsputer utenfor Eidet barnehage skulle vært ferdige 2012. Ble stoppet pga bredding av vegen. Kommunen v/ Kjelsaas tar
tak i dette ASAP.
Søknad om fartsdumper i 30-sone ikke behandlet. Saksbehandler er Robert.

Aksjon
Samtlige
styremedlemmer
Leiv
Info

Det legges til følgende fra Kristiansand Kommunes nettsider:
Fartsdempende tiltak er viktige for trafikksikkerhet og betyr mye for trivsel og trygghet i boligområder. Samtidig kan for mange fartdempere
gi dårlige arbeidsforhold og framkomlighet for utrykningskjøretøyer, renovasjonsbiler og brøytebiler. I Kristiansand blir slike tiltak brukt i
stor utstrekning, men vi ønsker samtidig å unngå nye humper der fartsnivået er lavt allerede.
4

Trafikk 30-sone

Info
Humper i 30-soner
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Trafikk: Samarbeid
Justneshalvøya Vel
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Renovasjon

7

Overføring Eidet AS ->
Kristiansand Kommune

8
9

Søknader om fartsdempere i boligveier behandles 2 ganger i året av politiet og ingeniørvesenet. Normalt foretas fartsmålinger for å
kartlegge fartsnivå på det aktuelle stedet. Dersom fartsnivået ligger over 35 km/t vil humper som regel bli innvilget. Våre forslag til nye
humper merkes i asfalten og kunngjøres med 2 ukers merknadsfrist. Søkere som får avslag blir tilskrevet. Avgjørelse om humper er ikke
enkeltvedtak etter forvaltningsloven og er dermed ikke undergitt klagebehandling.
http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Teknisk-sektor/Ingeniorvesenet/Vei--og-prosjektavdelingen/Fartsdempende-tiltak/
I tillegg er Justneshalvøya Vel kontaktet angående sykkelsti og overgang mellom Eidet og Justneshalvøya. Justneshalvøya Vel virket
positive til samarbeid i denne saken, og skulle gi tilbakemelding i løpet av uke 33. Positiv tilbakemelding mottatt. Samarbeid vil bli
opprettet.
Det benyttes faste dager for tømming av søppel fordi datasystem som skulle indikere når det var fullt, ikke fungerer tilfredsstillende.
Info
Kommunen er klar over problemer med lukt og skal igangsette strakstiltak.
Befaring med Eidet AS og Kristiansand Kommune utført 18.09.2013, se eget referat.
Utbedringer er allerede påbegynt, men som Kristiansand Kommune har påpekt er det Eidet AS' ansvar å vedlikeholde fellesarealer og
sørge for at lekeplasser er i forskriftsmessig stand og at det blir gjort forskriftsmessig ettersyn inntil kommunen overtar.
Øistein
Eidet Vel har etterspurt flere detaljer fra kommunen for å fosikre oss om at alle punkt er tatt med, samt at vi ønsker tidsperspektiv for
overtakelse.
Ingen ny informasjon.
Info

Småbåthavn
Ødelagte gjerder brøyting
Ingen ny informasjon.
lekeplassen 2012
Måking rundt
10 søppelcontainere og
Utsatt til høsten 2013
gasstank
11 Plan for brøyting på Eiet Utsatt til høsten 2013
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