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GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN

●
●

Referent: Susan Burkeland
Møteleder: Lene Skjærbusdal

SAKER

Dagsorden naboutvalgsmøte
● Bålpanne
● skilt på fotballbanen Stordalen, hva skjer?
● Nett til sandkasse øvretunet.
● Blomster og velkomstbrev til nyinnflyttede.
● Bruktmarked 3 oktober 21, evaluering
● Generalforsamling avholdes 15 november kl 1800

Bålpanne
Beboer ønsker en plass der vi kan sette ut bålpanne.
NU har 2 bålpanner i boden som kan lånes av beboere.
Disse kan settes på asfalt ved pynten av D1 «Utsikten»
NU har allerede et ønske om å gjøre noe med den plassen.
Vi sender inn forslag til hvordan vi ønsker å ha det.
Alle kan bruke plassen, kan mure opp en grill på midten.

Skilt på fotballbanen Stordalen

Lene har hengt opp midlertidige skilt.
Fremdeles er det mange som lufter hunder der, NU tar kontakt med
Utleira IL
Må gjøres en bedre dugnad i Stordalen.
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Nett til sandkasse øvretunet

Er kommet og lagt på. NU ønsker at beboere hjelper til med å holde
nette på plass og at det ligger over sandkassen.
Blomster og velkomstbrev til nyinnflyttede
Levert blomster til alle nye beboere
NU Bruktmarked 3 okt. evaluering,
Oppmøtet, kunne gått ut med mer info og spred dette til hele
Risvollan.
6 salgsboder, noe gratis
Denne dagen var det meldt storm så vi avsluttet 1 time tidligere enn
planlagt.
Alt av vaffel ble spist, godt besøkt av andre tun.
En suksess, vi prøver neste år på våren etter dugnad.

Ekstraordinær Generalforsamling avholdes 15 november kl 1800
Scandic hotell Lerkendal.
NU jobber med å få med naboer, mange saker som kan på virke oss,
snakk med naboer og legge ut på FB siden vår.

Neste møte i november,
Planlegging av julegranstenning

Trondheim, 30.10-21
for Naboutvalget D - feltet
______________
Susan Burkeland
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