REFERAT FRA MØTE I NABOUTVALGET (NU) FOR E-FELTET
____________________________________________________________________
Møtet gjelder: NU E-feltet
Dato og tid: Torsdag 28.01.2021
Til stede:
Berit Ryggvik, Elisabeth Kildal, Geir Albrigtsen, Jan Erik Halvorsen
Referent:
Jan Erik Halvorsen
___________________________________________________________________

Sak 01/21: Godkjenning/kommentarer/oppfølging av referat fra 10.12.2020
Referat godkjent. Referatet blir etter hvert lagt ut på borettslagets hjemmesider:
www.risvollan-borettslag.no.
Sak 02/21: Oppfølgingssaker
Sak 35/20: Skiløyper/akebakker på Risvollan.
Borettslaget har ryddet og fjernet småtrær i dalen mellom A- og E-feltet for å tilrettelegge for
oppkjøring av skiløyper. NU mener at det også må tilrettelegges noe for at løypemaskina kan
ta en avstikker opp til E-feltet og rundt fotballbanen om vi skal ha en sjanse for at kommunen
kjører denne sløyfa. Vi sjekker med borettslaget om dette er mulig å få ordnet før våren
kommer.
Sak 03/21: Allmøte 2021
I følge instruks for naboutvalgene skal allmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar.
Vi er enda usikker på hvordan vi løser dette i år. Pr. dags dato er et møte slik vi pleier, ikke
tilrådelig i forhold til de retningslinjene som foreligger i forhold til smittevern.
NU har løpene kommunikasjon med borettslaget og de andre naboutvalgene for å prøve å
finne en mulig felles løsning i forhold til gjennomføring.
Sak 04/21: Trafikksikkerhet
Vi har tidligere behandlet klager fra beboere i forbindelse med unødvendig bilkjøring inn på
feltet. Et av virkemidlene mot dette, og for å få ned farten på kjøretøyene, er å montere
fartshumper. Fartshumpene må være avtagbare for at de skal kunne fjernes om vinteren for
ikke å vanskeliggjøre snøbrøyting.
NU har tidligere levert en forespørsel til borettslaget om å få montert slike fartshumper. Det er
pr. dags dato enda ingen avklaring på denne forespørselen. Da veien inn på tunet er
kommunal, må det søkes til kommunen. Dette må gjøres av Risvollan borettslag. Det jobbes
videre med saken. NU E-feltet opprettholder, og står fast ved, vår søknad sendt borettslaget
26.08.20, om å få montert avtagbare fartshumper på feltet. I tillegg søker vi om ett nytt «Barn
leker»-skilt ved innkjørselen i gata, som i større grad synliggjør barn i lek, og fanger blikket
til de som kjører inn.

Sak 05/21: Innspill til forbedring/utbedring av lekeplassen
NU har fått mail fra borettslaget om at det i år er avsatt ett mindre beløp til å få oppgradert
eller planlagt mer rehabilitering/forbedring av lekeplasser eller aktivitets-tun. Vi undersøker
mulighetene til å få midler til å bygge ett gapahuk i tilknytning til, eller ett tak over den
eksisterende platten ved lekeplassen. Vi utreder også muligheten til å få flyttet
bordtennisbordet, som er plassert utenfor nr.10, til en mer egnet plass i tilknytning til
lekeområdet.
Sak 06/21: Klagebehandling
Jfr. mail fra borettslaget så skal alle klagene fra beboere i framtiden leveres skriftlig. Dette må
gjøres på grunn av krav om dokumentasjon. Klagene leveres på ett skjema som kan fås fra
NU. Klageskjemaet ligger også tilgjengelig på Risvollan boresettslags nettsider.

