Styret henstiller ogs:'l i år til den enkelte om å tenke over hva som kan gjøres i sitt
nærmiljø for at det totalt blir enda mer trivelig å bo i vår Odal.
Spesielt henstilles til våre bedrifter/næringsdrivende som enten har lagring av utstyr
eler aktiv nærin, om å bidra med sitt, slik at totalbildet blir bedre.
l.

Pynte ved egen tomt- også mot veien
For hver av tomteeierne (inkl bedriftene) som har tomt mot veien, var det
tidligere en vane at de spylte eller feiet veien utenfor· sin egen tom. Styret ber
derfor om at den enkelte utfører dette før 17. Mai.

2.

Kapping av trær ved strøm kabler
Vi minner om at den enkelte tomteeier er forpliktet til å beskjære trærne slik at
de ikke kan risikere :'i br")'te strømen eller telefon ved vind.

3.

Kapping av trær p.g.a. trafikksikkerheten
Å holde veksten lav ved svinger eller utkjørsel/kryss er jo en selvfølgelighet for å
sikre v:'lre b:u·n. Odalen har mange barn, men ingt>n :'l miste eller skade.

4.

Hundegjøing/hundemøkk
Antall hunder i Odalen har økt betraktelig, og i de fleste tilfeller er et økt dyreliv
trivselskapende både for barn og voksne, men stadig hundegjøing er meget
plagsom. Det henstilles derfor på det sterkeste til hundeeierne om å følte opp sine
hunder og hundegjøingen.
Hundemøkk langs Odalsveien har blitt et tiltagende problem. Det henstilles til
alle med hund om å ta opp avfallet etter seg.

5.

Støy p:'i søndager
Det henstilles til den enkelte om å begrense bruken av motorisert utstyr som
støyer· på søndager. Det siktes til bruk av motorklipper, motorsag. Videre bør
snekring og b:'ilbrenning, ikke finne sted på søndager. Det er ikke sikkert at
naboen setter så stor pris på dette. Et godt naboskap er det beste for ethvert
miljø.

6.

Kjøring under teleløsning
Odalsveien er i d:'irlig forfatning og det må utvises stor forsiktighet med kjøring
under vårløsningen. Kjøretøyer med totalvekt over 3,5 tonn bør ikke forekomme
i denne tiden.

STYRET ØNSKER ALLE I ODALEN EN RIKTIG GOD SOMMER!

