(Epostadresse: nu.a@risvollan.no)

Referat fra møte i NU A-feltet
Møtedato
Møtevarighet
25.06.2021
19.00-20.30
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
Milano
Verv
Leder
Sekretær
Postomb
Nestleder
Kasserer

Neste møte
Uke 33
Epost adresse
gosvoll@gmail.com
tetliebrevik@gmail.com
karienger59@getmail.no
c_hoemm@hotmail.com
nilsa.holm@gmail.com

Møteleder
Gunnar Osvoll
Til stede
X
X
X
X
X

Sak nr. Saker
01/06-21 Referat
- Digital kommunikasjon
- Nye beboere - ingen nye beboere pr.dato i 2021
- Postpakkeautomater blir plassert ut i noen felt
- Utbyggingsplaner ved høgblokka (se Rislappen)
- Fra forrige NU-møte
- Fra adm. ang fjerning av trær

Ansvar

02/06-21 Bordtennisbord
Forespørsel fra NU i E-feltet om utebordtennisbordet som nå er plassert i Efeltet, flyttes til aktivitetstunet. NU støtter dette.
03/06-21 Orientering om hageredskap
NU har kjøpte inn et sett batteridrevne hageredskap – gressklipper,
kantklipper og hekksaks. Disse er plassert like innenfor døra i redskapsbua.
På bordet innerst i bua ligger bruksanvisningene. Husk alltid å sette batteriet
i laderen etter bruk. Gjør redskapene reine når du er ferdig.
NB! Ta ut batteriet først.
04/06-21 Klipping i feltet
I uke 25 ble det foretatt et storstilt klippe- og lukearbeid i feltet. Plenene og
aktivitetstunet ble klippet, beplantete områder luket og det ble fortatt
kantklipping. Det ble gjort en god jobb. Det vi kunne ønske i tillegg er at alt
gress og ugress som blir klippet ved kantklippingen blir fjernet.
Robotklipperen som jobber mellom støyskjermen og 3’er og 5’er – blokkene
har gjort et godt stykke arbeid. Området ser nå mye finere ut.

*KU - Kontaktutvalg

*Rbl - Risvollan Borettslag
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05/06-21 Felling av trær
NU har blitt bedt om uttalelse i forbindelse med ønske fra beboerne i 7’erblokka om fjerning av tre trær mot Utleirvegen, som skygger for sola. NU
har ingen innvendinger mot at de to lerketrea fjernes, men ønsker ikke at
bjørka på nordsida av gangveien mellom 5’er og 7’er-blokkene blir tatt ned.
Denne er med å danne en fin allé langs gangstien og er med å forskjønne
området.
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Med hilsen
Naboutvalget nu.a@risvollan.no
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