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Konklusjon

01/09-21

Protokoll fra forrige

Enstemmig godkjent og signert.

møte
02/09-21

Status saker møte V

Sak 3A – Containerservice, gjenklang hos alle NU i BL, man vil beholde

(samt en sak møte IV).

ordningen. Avventer nærmere info fra styret.
Sak 3B – Gang og sykkelveg Risvollv. – arbeidet går sin gang.
Sak 3C – I KU-møtet ble innspillene fra NU tatt opp. Kort referat:
-Åpent beboermøte vedtatt flyttet til februar/ mars 2022.
-Det ble minnet om ekstraord.gen.forsaml. 15.11.2021.
-Status skiløype i BL. Dialog opprettet mellom BL og kommunen, man kan
ikke love noe, men det kan hende det blir en løsning.
-Styret vil se på mulige løsninger for brannvarslingsanlegg i fellesgarasjene.
-TVR foreslås skilt ut fra BL. Tas opp på ekstraordinær generalforsamling i
november 2021.
-BL har frist til 1. oktober i år til å rydde kommunens tomt ved Høyblokka,
der det skal bygges ny barnehage.
Sak 4 – Rydding av ugress med mer. Sammenfaller med den kommende
dugnaden, samt en felles innsats som ble gjort av feltets beboere. Rutine på
dette til neste års dugnad.
Sak 6 – VM i E-feltet Mesterskapet. Stor suksess. Gjentas til neste år.
Mellom 30 – 40 deltakere. Folk var glade og responderte positivt på så vel
aktiviteter som det sosiale innholdet. Mat og drikke, quiz og medaljer av
nesten helt ekte gull, ble også verdsatt – særlig blant de yngste. A-feltet
hørte om E-feltet Mesterskapet og ønsker å lage sin egen versjon – morsomt
at sosialt engasjement kan ha en slik givende smitteeffekt.

Sak 8 – innkjøp av blomsterkasser. Per nå utføres det research på ulike
alternativer. Planlegges materialinnkjøp på nyåret, samt mulig innkjøp av et
par jernriver og en hekksaks.
Sak 5 (fra møte IV) Bordtennisbordet – NU avventer nærmere beskjed fra
adm.
03/09-21

Info fra borettslaget

Fjerning av GET-bokser. Vaktmesterne er nå i gang med å fjerne gamle
GET-bokser som ikke lenger har noen funksjon. Dette er blanke bokser/
kasser plassert i passasjene mellom husene. GET-boksene må imidlertid
ikke forveksles med Tensio AS sine k-kasser. Man starter på A-feltet og
jobber seg videre felt for felt – arbeidet vil ta noe tid.

04/09-21

Beboersak

Naboklage. Fulgt opp av NU med direkte dialog. Saken er, slik NU vurderer
det, blitt løst. NU viser for øvrig til borettslagets ordensregler – som
andelseierne gjerne kan lese ved behov.

05/09-21

Regnskap for ulike

Regnskapet er utført i henhold til aktiviteter.

aktiviteter i henhold til
budsjett.
06/09-21

Gj.gang av framtidige

Høstdugnad og julegrantenning.

aktiviteter.
07/08-21

50-års jubileet

Erfaringer? Attraktive aktiviteter, morsomt med magisk mesterskapskamp
mot RBK-veteraner som Harald Martin Brattbakk og Jahn Ivar «Mini»
Jakobsen, flott ramme rundt, god mat og drikke, tøft trikseshow med Fagerli
Brothers, musikk fra skolekorpset, samt fra DJ, besøk av ordfører Ottervik,
og arkitekt Birgit Cold.

08/09-21

Høstdugnad

Onsdag 20. oktober i tidsrommet 16:30 – 19:00.
Kaffe, saft og noe å bite i. NU organiserer dugnadslaget i dedikerte

ansvarssoner for en mest mulig effektiv dugnadsinnsats. Aktuelle områder
blir: Område A - Redskapsboden og omkringliggende friområder. Område
B - Gata. Område C - Skråning utenfor nr.10. Område D - Skråning utenfor
nr. 2. NU formidler en mal for kuttehøyde for felles beplantning
09/09-21

Batterilader

Det er nå installert en rask batterilader til kantklipperen. Lad batteriet før
bruk, sett deretter ekstrabatteri i lader og slik sikre ekstra strøm ved behov.
Når jobben er gjort husk å ta ut batteriet og laderkontakten av hensyn til
levetiden.

10/09-21

Neste møte

Planlegge bl.a. julegrantenning.

