dagligleder@sageneif.com
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Arvid Sivertsen <arvid.sivertsen@gmail.com>
fredag 25. oktober 2019 14:21
Vibeke Thiblin
Re: Gummigranulat

Det er to ulike oppgaver som nå stilles sammen. Feiemaskinen er ment for periodisk oppsamling av granulat fra
asfalten rundt banen og rengjøring av plassen rundt klubbhuset, mindre dritt og lort vil da bli med inn. Løvblåsing av
bakken der snøen deponeres er noe som gjøres en gang i året i forbindelse med avsluttning av vintervedlikehold, til
dette kan man leie en blåser eller låne en fra kommunen.
Forslaget om kjøp av feiemaskin er selvfølgelig avhengig av at den dekkes med støtte fra Bydelens Grønne midler. Så
hvis AU trenger formaninger vedrørende økonomiske prioriteringer vil sikkert AU be om slike.
tor. 24. okt. 2019 kl. 16:42 skrev Vibeke Thiblin <dagligleder@sageneif.com>:
Se drift sine innspill under.
Med vennlig hilsen
Vibeke Thiblin
Daglig leder Sagene IF
----------------------------------------Tlf: 0047 22230100 (tast 3)
E- post: post@sageneif.com
Internett: www.sageneif.no
---------- Forwarded message --------Fra: Kurt- Jarle Niltveit <driftsleder@sageneif.com>
Date: tor. 24. okt. 2019, 16:40
Subject: Re: Gummigranulat
To: Vibeke Thiblin <dagligleder@sageneif.com>

Hei,
Der hvor granulat kan defineres som på avveie i naturen, er i skråningene. Der vil uansett en feiemaskin ikke klare å
utrette noe som helst.
Så, ja, jeg mener denne problematikken blir best ivaretatt med en egen rensemaskin og løvblåser.
For driftsavdelingen er det viktig at begrensede ressurser brukes riktig. Vi har mye større behov for en snøfreser til
bruk ved klubbhuset.
En gummigranulatrenser vil være god økonomi ved at vi sparer kostnader til Skjolden. Kan hende vi også kan selge
denne tjenesten til andre?
Med vennlig hilsen
Kurt-Jarle Niltveit
For å besky tte dine personlige opply sninger hindret Microsoft Office automatisk nedlasting av dette
bildet fra Internett.

Driftsleder
Tlf: 22230100 - Tastevalg 4
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E-post: driftsleder@sageneif.com
web: www.sageneif.no

tor. 24. okt. 2019 kl. 16:32 skrev Vibeke Thiblin <dagligleder@sageneif.com>:
Supert, takk!
Du mener altså at vi med løvblåser og en granulatrenser ikke trenger en slik maskin som Arvid foreslår?

Med vennlig hilsen
Vibeke Thiblin
Daglig leder Sagene IF
----------------------------------------Tlf: 22230100 (tast 3).
E- post: post@sageneif.com
Internett: www.sageneif.no

24. okt. 2019 kl. 16:28 skrev Kurt- Jarle Niltveit <driftsleder@sageneif.com>:
Vedr. notat fra Arvid Sivertsen.
Når det gjelder miljøutfordringene med gummigranulat som Arvid sikter til, er ikke dette noe ny
problematikk.
Etter at media begynte å sette fokus på dette for 2 år siden har også BYM et sterkt fokus på dette.
Sagene IFs driftsavdeling har for lengst spilt inn til kommunen at det bør mures en kant, spesielt
langs ballfangernettet mot Biskop Heuchsvei.
Av budsjettmessige årsaker er det foreløpig ikke funnet penger til dette.
Når vinterdriften av banen starter opp dekker vi hele skråningen fra nevnte ballfangernett og helt
bort til volleyballbanene med veiduk.
Veiduken fanger opp gummigranulat som freses vekk fra banen. Når våren kommer tømmes dette
granulatet ned på asfaltdekket ved siden av banen.
Gummigranulatet blir da renset og tilbakeført til banen. I år renset og tilbakeførte vi ca. 16 tonn
med gummigranulat.
Jeg mener vi har mye høyere tilbakeføringsprosent enn 90. Faktisk veldig lite som forsvinner i
naturen.
I tillegg til den store jobben, kjøpte driftsavdelingen inn en løvblåser. Den benyttes til å finrense
gummigranulat fra omkringliggende områder.
Denne prosessen gjentas flere ganger gjennom sommerhalvåret, selv om det da ikke er vårt
ansvarsområde.
I år var jobben med rensing sterkt forsinket. Dette skyldtes først at freset snø er meget kompakt
og bruker lang tid på å tine, i kombinasjon med at leverandøren av rensetjenesten, Eivind
Skjolden, var alt for sen med å gjøre jobben for oss. Uansett ble oppryddingen godkjent av BYM på
en befaring.
Det er BYM som står for sommerdriften av banen. Når de har slåddet banen ligger det veldig ofte
gummigranulat på asfalten/ sikkerhetssonen rundt banen, det er som sagt dette vi tilbakefører
regelmessig med løvblåser. Et annet moment, som Arvid er inne på, er gummigranulat som sitter i
skoene og blir ført ut av banen.
Så lenge hele Voldsløkka er et åpent anlegg, en åpen park, benyttes hele anlegget av mange flere
enn fotballspillere. Det er også utviklet seg som en snarvei over kunstgresset fra Heidenreichsiden
2

og over mot Biskop Heuchsvei. Et strengt regime med skobørste er rett og slett ikke
gjennomførbart.
Ved at Sagene IF nå har anskaffet traktor, mangler vi vel bare å gå til anskaffelse av en egen
granulatrenser, så er vi helt uavhengige av nevnte Skjolden.
En slik renser ligger i det samme prisleiet som denne feiemaskinen Arvid foreslår. I tillegg til at den
vil være kostnadsbesparende, vi slipper å leie Skjolden til 1300 kroner timen for å få gjort jobben.
Den vil med det betale seg inn i løpet av noen sesonger.
Dette er mine tanker og innspill/ tilbakemelding på Arvids notat.
Håper dette er tilfredsstillende.
Med vennlig hilsen
Kurt-Jarle Niltveit
For å besky tte dine personlige opply sninger hindret Microsoft Office automatisk nedlasting av dette
bildet fra Internett.

Driftsleder
Tlf: 22230100 - Tastevalg 4
E-post: driftsleder@sageneif.com
web: www.sageneif.no

tor. 24. okt. 2019 kl. 14:21 skrev Vibeke Thiblin <dagligleder@sageneif.com>:
Hei Kurt,
Arvid har sendt inn saken under til behandling i styret.
Da dette er drift sitt området, ber jeg om deres innspill.

Med vennlig hilsen
Vibeke Thiblin
Daglig leder Sagene IF
----------------------------------------Tlf: 22230100 (tast 3).
E- post: post@sageneif.com
Internett: www.sageneif.no

Videresendt melding:
Fra: Arvid Sivertsen <arvid.sivertsen@gmail.com>
Emne: Gummigranulat
Dato: 24. oktober 2019 kl. 13:37:50 CEST
Til: Vibeke Thiblin <dagligleder@sageneif.com>
Hei, vedlagt er det en sak til AU
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Med vennlig hilsen
Arvid Sivertsen

-Med vennlig hilsen
Arvid Sivertsen
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