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Referat fra møte i NU A-feltet
Møtedato
Møtevarighet
18.05.2021
20.00-21.30
Navn
Telefon
Gunnar Osvoll
922 21 209
Kristine Tetlie Brevik
975 91 942
Kari Enger
451 79 324
Cathrine Hoem
93092691
Nils Arne Holm
99582162

Møtested
Blakli
Verv
Leder
Sekretær
Postomb
Nestleder
Kasserer

Møteleder
Referent
Gunnar Osvoll
Nils Arne Holm
Epost adresse
gosvoll@gmail.com
tetliebrevik@gmail.com
karienger59@getmail.no
c_hoemm@hotmail.com
nilsa.holm@gmail.com

Neste møte
Uke 25
Til stede
x
x
x
x
x

Sak nr. Saker
01/05-21 Referater
Fra KU

Ansvar
Alle

02/05-21 Evaluering dugnad
- Ca. 25 deltagere.
- Bra innsats fra de oppmøtte.
- Neste år legger vi ut info i postkasser.
03/05-21 Søknad om å sette opp gjerde
-

NU gjennomførte en befaring 18.05.21.
NU har ingen innvendinger mot at beboerne i 4A og 4B kan utvide
hagearealet og sette opp gjerde fram til bærbuskene.
Forutsetningen er at de forholder seg til borettslagets retningslinjer i kap.
5.11 pkt. 3.: «Utvidelse av hageareal»

04/05-21 Innkjøpa av hageutstyr
-

NU går til innkjøp av batteridrevet hageutstyr i prioritert rekkefølge:
1. Gressklipper.
2. Kantklipper
3. Hekksaks

05/05-21 Området mot støyskjermen.
Viser til tidligere eLYDIA-melding 23.08.20 samt mail fra beboer.
NU opplever at det beplantede område ikke har vært noen suksess.
NU er av den oppfatning at de beplantede feltene mellom 3’er og 7’er blokkene og støyskjermen saneres. Jordkvaliteten i området forbedres og
hele området blir plen. Langs støyskjerm plantes busker. De beplantede
områdene bak støyskjermen mot Utleirvegen holdes vedlike og stelles.
06/05-21 Plass for støvsuging – biler
Til årets allmøte kom det inn et forslag om å få en parkeringsplass med tilgang til
strøm for å kunne støvsuge biler innvendig. Dette ble vedtatt av allmøtet.
Fra Rbl blir det meldt at inne i garasjene, like ved porten, er det montert strømuttak.
De som ønsker å støvsuge bilen, kan parkere utvendig ved siden av porten og
benytte skjøteledning. NU er av den oppfatning at dette dekker behovet som kom
fram i forslaget.
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07/05-21 Flagging låne flagg info

Side

Flagget plasseres i uteboden, på sørsiden av 3‘er-blokka.
De som ønsker å flagge ved ulike private anledninger som bryllup, konfirmasjon,
2021-05-25
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Referat fra møte i NU A-feltet
begravelse m.m. kan hente flagget og flagge selv.
På de offisielle flaggdagene sørger NU for å flagge.

08/05-21 Diverse vedlikehold
- Kjørebom mellom 1-blokka og 3-blokka må rettes opp.
- Asfaltering av hull i innkjøring til øvre og nedre parkering.
- Kantstein ved 4 H samt asfalt
- Legge nytt dekke på passasjen mellom 4’er og 6’er-blokka
- Asfalt nede i feltet der sandkasse er fjernet
Planting
langs Utleirvegen
09/05-21
Viser til sak på generalforsamlingen ang. støyskjermen der det står som siste punkt:
«Eventuell ny beplantning i område fra A1 t.o.m. A7 skal vurderes»
NU ønsker å vite når slik vurdering vil bli foretatt

*NU - Naboutvalg

*KU - Kontaktutvalg

*Rbl - Risvollan Borettslag

Side
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Med hilsen
Naboutvalget nu.a@risvollan.no

2021-05-25

