Kristiansand parkvesen
Teknisk sektor

Ferdigbefaring av friområder Eidet 17.10.2013 ifbm overtakelse av friområde og lekeplasser
Dato:18.09.13 og 17.10.13
Møtereferat:
Deltakere:
Tilstede
Sendt referat
Benth Eik, Block Watne
X
X
Sverre Ånestad, Optimera AS
X
X
Trond Johanson, Parkvesenet
X
X
Tone H. Trelsgård, Parkvesenet
X
X
PetterToftenes, Landskapsentr.
X
X
Cathrine Lervik,Ingeniørvesenet
X
Øistein Nordhagen, Eidet vel
X
Sak

Kommentarer + tillegg 17.10 med rødt
Områdene er ferdigstilt med de mangler som
fremgår av referatet og kan overtas til drift av
kommunen v/ parkvesenet med unntak av det
som fremgår av referatet og de områdene som
ikke er ferdigstilt.

Friområder:

Sedimenteringsbasseng:

Eidet velforening har tegnet driftsavtale og
overtar sandlekeplassene.
Sti ned til parkering ved inngangen til feltet er
vasket ut. Må grøftes, vannet må avskjæres på
toppen til grøft + sti gruses opp. Kjøleskap på
P-plassen fjernes
Bom på turvei gjennom F1 må fastmonteres i
bakken. Låsen må sjekkes om denne fungerer
(trekantnøkkel)
Betongrester etter oppfiksing av brygga ved
tursti ned til badeplass må ryddes bort. Ovnen
på brygga fjernes.
Utvasking av masser og asfalt innenfor
steinkant på badeplass 5, huller må pukkes el.
tilsvarende og reasfalteres, skal være jevn
overgang mot eksisterende asfalt
Gruset sti ved badeplass 5 vaskes ut i bakken
øst / nordøst for badeplassen. Må grøftes og
fikses
Dette ryddes opp i og tilbakeføres til natur, når
gjerder og steiner fjernes. Overvannet ledes til
bekken.
Det sjekkes ut om det er hensiktsmessig i
forhold til utbygging av B15 og eventuelle
behov for at sedimenteringsbasseng
opprettholdes inntil dette er ferdig.
Tillegg: Det er utbredelse av
kjempebjørnekjeks og parkslirekne i

Oppfølging /
ansvar
Parkvesenet

Eidet velforening
Ferdigstilt. Vannet
ledet bort på
toppen, satt
kantstein.
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt

Ferdigstilt

SedimenteringsBasseng fjernes
Samtidig som B15
ferdigstilles.
Gjøres samtidig
som

Byggeavfall / rot og
finish:

skråningen mot B17. Disse er svartelistet og
må fjernes. Kan graves dypt ned.
Mangler noe generell opprydding i området

Sikringsgjerder:

I blant annet friluftsområde 37/1, øst for tomt
B15, gnr/bnr 37/607 er det løse gjerdestolper.
Utbygger må gå over alle gjerdene og sjekke
at disse er fastmonterte
Lekeplasser:
Protokoll fra internkontroll ihht sikkerhet
dokumenteres.
Generelt vedlikehold, gressklipping.
Sand i kassene skiftes etter behov
FR 15 og akebakke Opparbeides samtid med B15, ikke
opparbeidet ennå
Kvartalslek • Kum høyere enn vegetasjon, drenere til kum
• Et stk tre rettes opp og bindes opp
• Bark og jord inne på plassen, rengjøres
Flerbruksbane Ifbm opparbeidelse, ble det gravd i fylling til
veien. Må dokumenteres at skråning er stabil. I
tillegg må skråningen jordkles og tilsås
3 stålstenger i fjellet kappes, rester fra fund.
Sandlek Fr10 Hele plassen må ses på under ett ved
ferdigstillelse av B10. Det er feil i tegningen og
plassering av sklie. Jordvoll er gravd bort
• Ved inngang lekeplass, setninger, danner seg
vanndam, utbedres ifbm arbeidet til Avfall Sør.
• Setninger ved huskebein
• Bakkeklaring for huskene i hvilestilling, min
35 cm, kjetting løftes
• Gjerdet er bøyd, flasser, se tidl ref.
• Bord/benk, ikke fastmontert, kun planke i grus
Sandlek Fr2 Her holder Avfall Sør på med endringer,
gjerdet blir fikset samtidig.
• Vissent tre
Sandlek Fr5 OK
Sandlek Fr14 Her er det for liten sikkerhetssone foran sklia,
skal være min. 2 m
Alle sandlekeplasser
Det er meldt inn fra entreprenør at
og
sikkerhetssoner for apparatene må
kvartalslek
gjennomgås. Disse samsvarer ikke med kravet
fra leverandør ihht tegninger. Egen befaring
med Landskapsentreprenørene ved Erlend
Olsen. Må oppfylles før endelig ferdigstillelse.
Monteringsanvisningene har ikke vært
innlevert og tilgjengelige for kommunen før
etter ferdigbefaring
24.10.2013
Tone H. Trelsgård
Parkvesenet

sedimentbasseng
fjernes.
Ferdigstilt. Evt mer
søppel ryddes
fortløpende
Ferdigstilt

Landskapsentr.
Utført
Utbygger
Ferdigstilt, se siste
pkt
Ferdigstilt.
Er lagt geonett, på
fyllinga, samt
jordkledd og tilsådd
Gjøres ved
ferdigstill. av B10
Renovasjonssyst.
skal endres, gjerde
utbedres samtidig.
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Delvis ferdigstilt,
rest ifbm Avfall Sør
Ferdigstilt,
faststøpt
Avfall Sør
Landskapsentr.
Landskapsentr. Se
siste pkt.
Landskapsentrepre
nørene / utbygger

