(Epostadresse: nu.a@risvollan.no)

Referat fra møte i NU A-feltet
Møtedato
Møtevarighet
05.08.22
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
12.10.22
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
x

Sak nr.
23-22

Saker
Referater
Gjennomgår referat fra forrige NU-møte.
Skriv fra Bjerkan: Presisering at Adolf Øiens veg er en kommunal gangvei
Fra beboer: Klage
Fra Fylkeskommunen: Invitasjon til møte om støyskjerm

Ansvar

24-22

Informasjonsskriv til beboere
Gjennomgår og fullfører skriv, inkludert kart over feltet
Dette sendes digitalt, og i postkasse til beboere uten e-mail.

25-22

Opplegg for KU bli-kjent-løype
A-feltet ønsker å bidra med diverse aktiviteter på aktivitetstunet

26-22

Tilbakemelding på klage
En av våre beboere har klaget på at vår uttalelse vedrørende plenklipping ble
nevnt i møtereferatet fra møtet 22.08.22 sak 18-22. NU er enig i hennes
vurdering om at uttalelsen ikke burde vært gjengitt i det utsendte
møtereferatet.

27-22

Planlegging av støyskjerm
Fylkeskommunen skriver: I forbindelse med prosjektet Utleirvegen –
Støyskjerming langs Fv. 6658 i Trondheim inviterer vi til info/ statusmøte for
berørte grunneiere og beboere i området. Trøndelag fylkeskommune ønsker i
den sammenheng å gjennomføre et fysisk møte, for å informere om dagens
situasjon for prosjektet. Vi vil vise fram tiltenkte løsninger og lytte til innspill /
oppklare eventuelle usikkerheter og spørsmål de berørte partene måtte ha.
Onsdag 21. September kl.1900, Hoeggen Skole
Invitere er beboere i: Adolf Øiens veg 1, A- I
NU legger ut info om møtet i postkassene til de inviterte beboerne

Containerservice
Onsdag 21. og torsdag 22. september. Tidspunktet containerne skal være
utplassert på, er fra kl. 09.00 til kl. 19.00. Containere tømmes etter 1. dag og
plasseres ut igjen. Vi ber om at ingen legger igjen noe utenfor containerne,

1

samt at alle er flinke til å sortere og kaste i rett container. Å kaste feil, fører

Side

28-22

2022-09-07

(Epostadresse: nu.a@risvollan.no)

Referat fra møte i NU A-feltet

til økte utgifter for borettslaget og ekstraarbeid for vaktmesterne.

29-22

Diverse
Gjennomgår økonomiske midler for mulighet til
- Beplanting mellom 1-rekke og Utleirvegen
- Nytt sandkassenett i aktivitetstunet

*NU - Naboutvalg

*KU - Kontaktutvalg

*Rbl - Risvollan Borettslag

Side

2

Med hilsen
Naboutvalget nu.a@risvollan.no

2022-09-07

