(Epostadresse: nu.a@risvollan.no)

Referat fra møte i NU A-feltet
Møtedato
Møtevarighet
12.10.22
20-21.45
Navn
Telefon
Gunnar Osvoll
95890032
Kristine Tetlie Brevik
97591942
Kari Enger
41579324
Ina Myrvang Nilsen
99424778
Nils Arne Holm
99582162

Møtested
2A
Verv
Leder
Sekretær
Postombærer
Nestleder
Kasserer

Neste møte
Møteleder
21.11.22
Gunnar Osvoll
Epost adresse
gosvoll@gmail.com
tetliebrevik@gmail.com
karienger59@gmail.no
ina.myrvang.nilsen@gmail.com
nilsa.holm@gmail.com

Til stede
x
x
x
x

Sak nr.
30-22

Saker
Referater:
Fra adm.: Trafikktelling- resultat
Fra adm.:.Skjøtselsplan
Fra adm.:.Tilbakemelding ang. innspill til Mål – og tiltaksplan.
Fra adm.: 6 overtakelser i A-feltet så langt i 2022.
Skriv fra beboere
Fra adm.: Oppstart av arbeid med ny barnehage – Risvollan.
Referat fra fellesmøtet mellom styret og KU.
Fra adm.: Info om beboermøte 3.okt.

31-22

Sandkassene
Det er kjøpt inn nytt nett til sandkassen på aktivitetstunet.
Oppfordring om å dekke sandkassen med nettet etter bruk.

32-22

Trafikksituasjonen i feltet
NU er så bekymret for trafikksikkerheten i feltet av vi ikke kan slå oss helt til
ro med de svarene vi har fått fra styret og kommunen. Derfor håper vi at
styret kan hjelpe oss med å vurdere hvordan vi skal gå frem videre. Sender
skriv om våre bekymringer.

33-22

Tenning av julegrana
NU tenner lysene på julegrana første søndag i advent, 27. nov. kl. 17.00.
Musikanter fra Steindalen skolekorps vil spille. Tradisjonelt program med
pepperkaker, gløgg, pakke til de minste og gang rundt treet.

34-22

Informasjonskriv til beboere
NU har gjort ferdig infoskrivet for feltet. Dette har blitt sendt til alle
beboerne. NU har tatt kontakt med de nye beboerne (6 stk.) og informert litt
om feltet. Disse fikk samtidig en papirutgave av infoskrivet.
NU legger opp til at nye beboere blir kontaktet ved innflytting i feltet. Dette
skal være en fast rutine.

*NU - Naboutvalg

*KU - Kontaktutvalg

Ansvar

*Rbl - Risvollan Borettslag

Side

1

Med hilsen
Naboutvalget nu.a@risvollan.no

2022-10-20

