H 1-15
nu.h1-15@risvollan.no

Møte nr. 21-01

Tid: 25. januar. 20.00

Sted: På skjerm

Navn
Annette Lund
Nina Sandstad
Mats Langnes
Vidar Moen
Alexander Luhr

Verv
Leder
Postbærer
Sekretær
Kasserer

Deltatt
X
X
X
X
X

Oppsummering av aktiviteter siden sist:
Sak nr.

Sak

Oppfølging

Ev frist

Sak

Oppfølging

Ev frist

Sak
BRL tilbyr oppgradering av lekeplasser. Hva tenker vi
om våre to. Hadde vært fint med en liten oppussing.
Eks: gjerdet rundt nedre lekeplass blir malt. Frist for
tilbakemelding: 15.02.

Oppfølging
Mats/Vidar
(Befaring)

Ev frist
14.02

Kommende aktiviteter:
Sak nr.

Nye saker:
Sak nr.
1

NU H1-15 ønsker disse oppgraderingene.
Lekeplass ved H1
- Ny grus
Fotballbane Blaklihøgda
- Bytte nett i begge fotballmål
- Pløye og fjerne tuer, evt. ny grus
Lekeplass ved H15
- Vurdere utforming og funksjon for gjerdet.
Hvis det ikke byttes ut, så burde det males.
- Gapahuk med innlagt strøm som harmonerer
med størrelsen på lekeplassen i sørøst hjørne
Ballbinge Stordalen
- Bytte nett i begge fotballmål
- Nytt nett (ikke kjetting) i basketballkurver

Annette
(Liste til
borettslaget.
Avklar med
H2-20.)

1

Bakketopp mot H12 hvor det står en benk
- Avklar om det er interesse fra NU H2-20 å
sette opp en grill, bord og søppeldunk.
Søppeltømming kan være en utfordring.
2

Allmøtet 2021. Hvordan skal dette gjennomføres i år?
Dette tas en runde på denne uken.

Annette

Har ikke fått noen retningslinjer fra borettslaget. Det
ble diskutert om det er mulig å avholde allmøte med
avkryssingsskjema utlevert i postkasse.
Fellesmøte med styret. Har vi noen saker? Frist: 17.02 Annette

3

17.02

Ønsker oppdatering på siste status i garasjesaken.
Oppfølgingssaker:
Sak nr.

Sak
Vi trenger ny flaggheiser. Noen som vet om noen som
kan være aktuelle? Hva skal vi gjøre om vi ikke finner
noen?

Oppfølging

Ev frist

Oppfølging

Ev frist

En kandidat har meldt seg. Det vil alltid være ulike
forventinger om hvilke dager det skal flagges på.
Infosaker
Sak nr.

Sak

Eventuelt
Ingen saker.

2

