(Epostadresse: nu.a@risvollan.no)

Referat fra møte i NU A-feltet
Møtedato
Møtevarighet
22.08.2022
19.30-20.45
Navn
Telefon
Gunnar Osvoll
95890032
Kristine Tetlie Brevik
97591942
Kari Enger
41579324
Ina Myrvang Nilsen
99424778
Nils Arne Holm
99582162

Sak nr.
16-22

17-22

18-22

Møtested
6A
Verv
Leder
Sekretær
Postombærer
Nestleder
Kasserer

Neste møte

Møteleder
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
x

Saker
Referater
Gjennomgår referat fra forrige NU-møte
Borettslaget har asfaltert stortunet
Sommeraktivitetsdag
Veldig trivelig dag med godt oppmøte

Ansvar
leder

Alle

Alle

Vedlikehold grøntanlegg
I skriv fra daglig leder ønskes tilbakemelding av vedlikehold av grøntareal i
sommer. NU har følgende kommentarer:
Plenklipping: Vi erfarer at plenklipping kommer for seint i gang og at
grøntareal på aktivitetstunet, utsiden av støyskjerm, og utenfor
rekkene klippes for sjeldent. Området på baksiden av feltet, mot Efeltet og Rimfaksvegen, blir bra klipt. Spesielt fint har det blitt i området mot støyskjermen der robotklipperen jobber.

-

Kantklipping: Ugresset mellom asfalt og kantstein må fjernes

-

Luking: NU etterlyser luking generelt i feltets ulike bed.

-

Annet: Det blir registrert relativt lange pauser hos sommervikarene,
og relativt stor fart med gressklipper i feltet.
Alle

1

Mal for info til nye beboere
NU utarbeider et skriv med informasjon til nye beboere om:
- Kart over A-feltet
- Informasjon om NU
- Søppelordning
- Sosiale arrangement
- Dugnader
- Mulighet for ladning til El-bil
- Utstyrsbod
- e`lydia
- Tilfluktsrom
- Årlig containerservice
- Fretex-containere
- Aktivitetstunet
- Skiløype
- Trafikksikkerhet i feltet
- Garasje/parkering

Side

19-22

-
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Referat fra møte i NU A-feltet
20-22

21-22

Saker til KU
Forslag fra NU er å arrangere en «bli-kjent-dag» der beboere går fra felt til
felt for å bli kjent med borettslag.

Leder

Mål – og tiltaksplan

Alle

Gjennomgår mål- og tiltaksplan. NU bifaller.
Vi i NU har et konkret forslag til bruk av areal til gamle Risvollan
barnehage, i tråd med borettslaget verdigrunnlag.
-

Sansehage: Se, høre, føle, smake og lukte – en hage for alle beboere i
alle livets faser: Verdibevarende (bevare nåværende trær og busker
og terreng som f.eks bakker), bærekraftig (plante bærbusker som rips,
solbær, stikkelsbær, epletrær, plommetrær og lignende som beboerne
kan plukke selv), gjenbruk (gjenbruke nåværende lekestativ fra
barnehagen).

Innspill fra NU til mål- og tiltaksplan er at målet bør være bedre
trafikksikkerhet, og NU etterspør konkrete tiltak for å bedre dette i A-feltet.
Det avventes trafikktelling som er gjort i A-feltet av kommunen.
NU minner om at Adolf Øiens veg er kommunal vei og at kjøring kun skal
benyttes til av- og pålasting og foregå i gangfart.

22-22

Eventuelt
Minner om A-feltets egen facebook-side og ber beboerne bli medlem.

*NU - Naboutvalg

*KU - Kontaktutvalg

Alle

*Rbl - Risvollan Borettslag

Side
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Med hilsen
Naboutvalget nu.a@risvollan.no

2022-08-24

