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Dato:

Møtetype:

Naboutvalgsmøte

Møtenr.:

Møtested:

Asbjørn Øverås veg 14N

Ref.:

15.09.2021
07-2021
SB

Status: T = Tilstede / F = Forfall / K = Kopi til info / MI = Møtte ikke
Funksjon

Fork Navn

E-post/faks

Mobil

Status

Sendes

Innkalt
neste møte

Leder (Kasserer) LS

Lene Skjærbusdal

nu.d@risvollan.no

92222506

T

X

X

Nestleder

LA

Liz Anniken Albertsen

izanniken@hotmail.com

41433916

T

X

X

sekretær

SB

Susan Burkeland

susanburkeland@gmail.com

92404869

T

X

X

Postansvarlig

TL

Therese Leikvam

herese_leikvam@hotmail.com

92693686

T

X

X

Distribusjon av referat: Kun pr. e-post til de som er oppgitt ovenfor

Neste NU-møte blir i Oktober
Sak nr.

Tekst

Frist/Ansvar

GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN

●
●

Referent: Susan Burkeland
Møteleder: Lene Skjærbusdal

Info

SAKER

Dagsorden naboutvalgsmøte
● Spørsmål om containerservice fra BL
● Fjerning av tre
● skilt på fotballbanen Stordalen
● Nett til sandkasse øvretunet
● Blomster og velkomstbrev til nyinnflyttede
● Langsiktig skjødsplan fra BL
● Bruktmarked 3 oktober 21
Spørsmål om containerservice fra BL
1) NU er for å beholdecontainerservice.
2) Når det gjelder om den den kan flyttes så er vi for det.
NU mener den skal komme i forbindelse med dugnaden i april, de
fleste rydder både kjellere og hjemmene sine på våren.
I tillegg får vi det fint til 17 mai.
3) NU synes ikke noe om å flytte den til høsten. Det er jo våren alle
rydder.
Lene sender inn svar til BL

Lene
1

Sak nr. Tekst

Fjerning av tre
Har vært på befaring og snakket med naboer i oppgang.
Meldt inn til BL om å felle treet.
.
Skilt på fotballbanen Stordalen

Lene har hengt opp midlertidige skilt.
Vi har ikke sett noen med hund på banen etter skilt ble hengt opp.
NU ber BL om å sette opp permanente skilt.
Nett til sandkasse øvretunet

Er bestilt, blir lagt på når den kommer
Blomster og velkomstbrev til nyinnflyttede
7 nye nyinnflyttede på D-feltet i år.
Lene kjøper inn blomster og legger ved Velkomstbrev.
Langsiktig skjødsplan fra BL
Nu hadde laget en slik plan i april som sendes inn. Lene lager et kart
og sender til BL
Nu Planlegger Bruktmarked 3 okt. fra kl 1200
Her kan alle naboer ta med ting de vil selge, gi bort.
Alt fra møbler, leker, håndverk, sko, klær, kjøkkenartikler osv.
Mer info kommer på FB siden til ABØ og henges opp på
postkassestativet.
NU serverer vafler, kaffe og saft.
Blir dette en suksess, prøver vi dette til våren i forbindelse med
Dugnad.
Trondheim, 15.09-21
for Naboutvalget D - feltet
______________
Susan Burkeland

Frist/Ansvar

