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GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN

•
•

Referent: Susan Burkeland
Møteleder: Susan Burkeland

SAKER

Dagsorden naboutvalgsmøte
• Dugnad
• Lekeplass på øvretunet
• Blomster
• Planting
• Flaggstang
• klage
Dugnad
Blir onsdag 28 april,
I år blir også baksiden av 14/12 rekka mot Stordalen prioritert.
Det har aldri blitt gjort så mye der før, men i fjor var det noen
som tok ansvar og fikk ryddet bak der.
Innkjøp av noen raker og søppelklyper og en liten boks maling
til flaggstang. Den ble malt i fjor, men mangler kun nederste del.
Ingen grilling og servering pga korona, men vi kjøper is og deler
ut til alle som deltar. Meldt fint vær denne dagen.
Ønsker kompostbinger ut etter dugnad.
Nu oppfordrer alle beboer til å spyle utenfor til seg etter kosting
for å få bort alt støv.

Lekeplass på øvretunet utenfor D18
Borettslaget har kjøpt inn apparatene, men det må gjøres noe grave1

Info

Sak nr. Tekst

og grunnarbeider der. NU har et ønsket om oppstart før 17 mai.
Blomster
Sjekker ut hva vi trenger.
Vi må ha litt til blomsterbed på øvertunet og plante noe på siden av D
17 rekken. Flere beboere har kommet med forslag.
Får vaktmestere til å sette ut blomsterkasser slik at vi får plantet før 17
mai.
Innkjøp.
Gjødsel, jord og planter. Det er stor stemning for frukttrær og
grønsaker, vi sjekker priser og hører med erfarende naboer ang dette.
Flaggstang.
Det er bestilt ny kule til flaggstang og flaggline + krok. Kommer før 1
mai,
BL har satt opp en midlertidig flaggline.

Klage:
NU har mottatt en klagesak. Saken ble behandlet av NU
og vil følges opp.
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