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Konstituere nytt styre
Neste styremøte
Utsendelse av faktura kontigent.
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Gjennomsnittsfart buss-trasè
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Gjennomsnittsfart 30-sone
Farlig overgang ved barnehage
Farlig overgang i bunn av bakken
Leveranse Eidet AS -> Kristiansand Kommune
-Ihht. kontrakt?
-Hvilke påvirkningsmuligheter har vi?
Dugnad våren 2013
-Komitè
-Dato (Kommet forslag om mandag 13. mai)
-Hvem informerer og hvordan?
Søppelsystem
-Grønne dunker
-Luktproblem
-Tømmes for sjelden
Ødelagte gjerder lekeplasser vinteren 2012

Kommentarer
Ingen kommentarer
Ingen kommentarer
Formann: Frode Stakkeland
Nestleder: Øystein Nordhagen
Kasserer: Glenn Tørå
Referent: Frode Stakkeland
Satt til 06.06.2013 21:00 hos Øystein Nordhagen.
Sendes per post så fort som mulig. Påminnelse om dugnad på faktura.
Denne saken har høy prioritet i Eidet Vel. Kommunen gis en siste mulighet til å få
bommen til å fungere (kort frist). Neste skritt er å engasjere media.
Saken legges bort til bom-spørsmålet er løst.
Eidet Vel sender innen kort tid søknad til kommunen om å få fartsdumper inne på
området (30-sone). Øystein Nordhagen og Frode Stakkeland foretar befaring med
tanke på plassering.
Saken legges bort til bom-spørsmålet er løst.
Saken legges bort til bom-spørsmålet er løst.
Det skal undersøkes hva Kristiansand Kommune og Eidet Vel har skrevet under på
med tanke på overleverelse. Videre må det lages en oversikt over mangler i
leveranse i forhold til kontrakt.
Dugnad satt til 13. mai. Dugnadskomitè består av: Karianne Benneche Neteland
(formann), Harald Davidsen Stølevik, Frode Stakkeland, Glenn Tørå
Arbeid som skal utføres: Nye sandkasser med sand på lekeplass mot øst. Duk +
bark + beplantning i skråning. Ny jord + gress over gasstank.
Det må undersøkes hvorfor det fortsatt står grønne dunker ved avfallstasjon. Det
skal også arbeides videre med luktproblematikk og at containere tømmes for
sjelden.

Saken tas videre till involverte parter.
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
Plan for brøyting på Eidet.
2013.
Måking rundt søppelcontainere og gasstank.
Vil bli prioritert høsten 2013.
Tegnet inn på leveranse, men er per i dag ikke særlig brukbar. Saken vil inngå i
undersøkelsen av leveranse fra Eidet AS til Kristiansand Kommune. I tillegg bør det
Akebakke
også vurderes om utbygger av fremtidig bygg på Eidet kan legge masse i skråning.
Representant til VELforbundets årsmøte? (4. mai, Gardermoen Airport Hotell) Vedtak: Det sendes ingen representant.
Småbåthavn
-Hva er status
Eidet Vel følger opp eget skriv i forhold til parkering på i boligområdet på Eidet og
-Hvordan arbeide videre?
prioritering i forhold til båtplasser. Videre vil Eidet Vel observere utvikling i saken.
Sommerfest
Eidet Vel stiller seg svært positiv til sommerfest og ønsker å være med og bidra
-Hva kan Eidet Vel bidra med?
dersom festkomitèen har behov for dette.
Lekeplass mot vest er preget av utbygging boliger. Det opprettes dialog mot
Lekeplass vest / utbygging av boliger
utbygger mtp. gjenoppretting i samarbeid med Eidet Vel.
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