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Referat fra møte i NU A-feltet
Møtedato
Møtevarighet
01.12.2021
19.30-20.30
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
AØ 6A
Verv
Leder
Sekretær
Postomb
Nestleder
Kasserer

Neste møte

Møteleder
Gunnar Osvoll

Epost adresse
gosvoll@gmail.com
tetliebrevik@gmail.com
karienger59@gmail.no
c_hoemm@hotmail.com
nilsa.holm@gmail.com

Til stede
x
x
x
x

Sak nr. Saker
01/12-21 Referater
- Referat fra NU-møte 02.11.2021
- Fra adm. orientering om at kommunen ikke tillater dumper i veien fra
Risvollvegen ned i feltet
- Fra adm. ang asbest – skal sjekkes
- Flere skriv fra Bjerkan ang. trafikksikkerhet i feltet og anmodning om
allmøte ang. trafikksikkerheten.

Ansvar

02/12-21 Trafikksikkerhetstiltak i feltet
Allmøtet i A-feltet diskuterte 31.08.21 trafikksikkerheten i feltet og tiltak for
å redusere gjennomgangstrafikken og redusere farten.
Allmøtet foreslo følgene tiltak:
- Skilt med 20 km/t i hver innkjørsel til Adolf Øiens veg.
- Fartsdumper i bakken ned fra Risvollvegen, som plasseres i
hjulsporene med åpning i midten for sykler og sparkesykler.
- Bom plassert nedenfor innkjøringene til parkeringsplassene øverst i
feltet. Denne må utstyres med sensor som åpner bommen automatisk
ved kjøring oppover, og trykknapp ved kjøring nedover.
Borettslagets styre støttet allmøtets forslag om plassering av fartsdumper fra
Risvollvegen og ned bakken til mot A-feltet.
Tilbakemelding fra kommune er at kommunen ikke tillater fartsdumper da
dette kan medføre økt risiko for fallulykker.
NU ber borettslagets styre om å gjennomføre de andre tiltakene i vedtaket fra
allmøtet for å skape en tryggere trafikksituasjon i A-feltet.
03/12-21 Anmodning om allmøte
NU støtter ikke anmodningen til Helge Bjerkan om allmøte med bakgrunn i
kommunens svar til borettslaget.

2021-12-06

Side

04/12-21 Evaluering av julegrantenninga
Et vellykket arrangement. Rundt 40 beboere hadde møtt opp. Utleira
skolekorps spilte. I år hadde vi besøk av to nisser, og det ble delt ut pakker til
barna (20 pakker). Det ble servert gløgg (5 liter) og pepperkaker (2 bokser).
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NU ber styret jobbe videre med de to andre forslagene fra allmøtet 31.
august.
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05/12-21 Solceller på Risvollan
I mål og tiltaksplanen 2019 – 2022 pkt. 5. miljø står det: fortsatt utrede
alternative energikilder. Med tanke på dagens og framtidig kraftsituasjon og
bruk av andre energikilder som for eksempel solceller, ber NU at styret tar
initiativ til fortgang i dette arbeidet, også med bakgrunn i at styresmaktene
signaliserer støtte til borettslag i dette arbeidet.

06/12-21 Info til beboerne
NU tar saken opp i KU med tanke på erfaringsutveksling og eventuelt
utarbeiding av felles rutiner. Målet er å forbedre infoflyten til beboerne i
feltene.

*NU - Naboutvalg

*KU - Kontaktutvalg

*Rbl - Risvollan Borettslag
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Med hilsen
Naboutvalget nu.a@risvollan.no
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