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

Neste NU-møte blir i juni
Sak nr.

Tekst

Frist/Ansvar

GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN

•
•

Referent: Susan Burkeland
Møteleder: Susan Burkeland

SAKER

Dagsorden naboutvalgsmøte
• Ny Leder for D-feltet
• Befaring rundt på D-feltet beplanting
• Kompostkasser
• Bygge bord i gapahuken
• Temakveld med leira gartneri
• 17 mai på tunet
• Eventuelt
Ny leder for D-feltet
Susan Burkeland ble valgt inn i styret i Risvollan BL. Etter borettslagets
vedtekter kan man ikke sitte som Leder i NU når man har et styreverv i
borettslaget. Derfor fratre hun sitt verv som leder for D-feltet, hun
fortsetter i NU som sekretær.
Lene Skjærbusdal tar over som ny leder for D-feltet og fortsetter også
som kasserer.
Therese Postansvarlig og Liz Anniken Nestleder fortsetter i sine verv.
Befaring og planting på D-feltet.
Etter at aktivitetstunet på Stortunet er ferdig, har NU sammen med
beboere sett på andre ting vi ønsker å gjøre.
NU har vært rundt på feltet og sett på plasser som trenger litt
vedlikehold.
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Øvertunet: Har et kjempeflott blomsterbed og vår nabo gjør en
fantastisk jobb, innkjøp jord og gjødsel
•

•

•

Stortunet, Ønsker Plomme og eple trær ved nedgangen til
Stordalen, settes langt bak slik at det kan være plass til snø
deponi.
Ved D 17 må vi kjøpe inn gressfrø og litt gjødsel
fikk jord fra borettslaget i fjor, nå må det bare planeres ut og sågress.
Gressmatta på aktivitetstunet var det noen brune flekker, hører
med BL. ang reklamasjon på gress og beplantning.
D 16 og D 19 rekken ned mot selbudalen (lilledalen) har gjort
en kjempejobb under dugnaden, de har tatt unna alt av
småbusker og ønsker røtter fjernet, for mulig grønnsakshager.
NU sender inn en forespørsel om fjerning av røtter.

vurdering av grønnsakshager, Grønnsakshager er inn i tiden nå
og derfor ønsker NU å lufte ideen med flere beboer på FB siden og
sende ut et skriv i postkassene for å sjekke stemningen for noe sånt.
Det å lage en grønnsakshage ned mot Selbudalen (lilledalen) er en
kjempeflott ide, gode solforhold og god drenering ifølge eksperter.

•
•

•
•

Mellomtunet D 8 ved NU boden må vi har litt gressfrø.
Lilletunet D 4 her må det på med gressfrø, i lengre tid har det
vært materialer liggende på plenen og den er ikke fint, NU
støtter beboer på lilletunet om å så litt gressfrø for å få fortgang
på grønt gress.
D 7 og D 5 “Trollskogen” NU ønsker å få fjernet røtter for å
plante litt rips og solbær planter.
utsiktspunktet ved D1 NU har hørt på beboere om å kappe
vegg, men ser at det ikke er den beste løsningen.
enten må den fjernes eller rives for å bygge opp en ny som er
lavere slik at de kan se utsikt fra der de sitter.
Ifølge beboere blåser det veldig på pynten, så NU tenker at
ved å vaske og beise denne kan det bli bra.
Vi tenker også at det kan plantes i noen blomsterkrukker for å
skape et flott utemiljø.
Det ble også spurt om en grill, NU mener at det kan lånes fra
boden i tillegg har NU kjøpt inn 2 bålpanner som kan brukes
der. (ikke på platten, men asfalten)

. kompostbinger.
BL har satt de ut.
Bygge bord i gapahuken på D-feltet.
NU har sett på løsning på andre felt og ønsker et bord rundt stammen.
Der har vi stikkontakt, så her kan vi invitere naboer på vafler ol
Legger ut på FB siden vår om det er noen som kan bygge for oss, har
allerede fått tips fra beboere som ønsker å bidra.
Temakveld med leira gartneri:
NU sjekker om Leira gartneri om de ønsker å besøke D-feltet en kveld
for veiledning om beplanting i hager og grønnsakshager som NU
ønsker å lage.
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17 mai feiring på tunet.
NU sjekker med korpset når de kommer og inviterer alle beboere til 17
mai feiring med avstand på tunet. (Samme opplegg som i fjor)
Vi kjøper inn is og ballonger og noe godis til barna, allsang av
nasjonalsangen på Stortunet. NU har med seg høyttaleren.
Eventuelt
Lene (Leder) lager et budsjett på hva dette vil koste og informerer BL
om planer for div utbedringer og beplantning.
Planting av blomsterkasser blir uken før 17 mai. Legger ut info på FB
om noen beboere ønsker å bidra til planting.
Flagg settes i blomsterkassene 17 mai.
-Innkjøp som i fjor
Trondheim, 05.05-21
for Naboutvalget D - feltet
______________
Susan Burkeland
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