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Vårdugnad 2021
Forberedelser til vårdugnad i B-feltet tirsdag 27. april.
Det blir ingen sosial samling i Utleirparken etter dugnaden av
smittevernhensyn.
Skriv om vårdugnad blir delt ut til beboerne.
Robert har sjekket redskapsbodene og det ser bra ut med utstyr i bodene.
Høytrykkspyler blir satt ut etter dugnaden (28. april).
Nye blomsterkasser
• Det er kjøpt inn åtte nye blomsterkasser
• Vi undersøker om gartneriet kan ordne kassene, dvs. legge i jord/
lekakuler og ev. sørge for beplantning. Laila undersøker om dette er
mulig
• Vi håper at vaktmester kan stille seg til disposisjon når vi skal hente
kassene hos gartneriet
• Vi foreslår henting av blomsterkassene onsdag 19. mai. Laila
undersøker med vaktmester
Fjerning av trær/kratt i B-feltet
Vi har fått tilbakemelding fra teknisk sjef om at svaret vi sendte tidligere
(17.03.2021) ikke var tilstrekkelig. Vi sender derfor e-post på nytt.
Prosessen rundt fjerning av trær/kratt i B-feltet
Generelt blir det noen runder med administrasjonen og vi mottar en del
henvendelser fra beboere når det gjelder fjerning av trær/kratt. Beboere har
motstridende ønsker og NU må ta avgjørelser som kanskje er upopulære for
noen. Vi bruker mye tid på å komme fram til en felles løsning. Vi må sammen
med administrasjonen se på om vi kan gjøre slike prosesser mer smidig i
framtiden.
Utleirparken
Vi observerer at det er ansamlinger av unger/ungdommer på taket av
gapahuken. Flere i naboutvalget har snakket med dem når vi har sett at de er
på taket. Dessverre til ingen nytte hittil. I tillegg har vi sett at det er enkelte
ungdommer som «fikler» med strømuttaket. Laila har derfor meldt ifra til
borettslaget om at strømmen må stenges.
Vi tar med informasjon om dette i neste utgave av B-blækka.
Aktiviteter i 2021
• Allmøte utgår på grunn av pandemien
• Vårdugnad
• Julegrantenning
Barna har fått utlevert premier for deltakelse i tegnekonkurransen.
Neste møte:

