Møte NU E-feltet 31.mai
Sted: Bord & benker ved utstyrsboden.
Tid: 19:00-21:00.
Referent: NU-leder, Mads Arind Holmvik.
Til stede: Mads Arind Holmvik, Elisabet Kildal, Ann-Torunn A. Austegard.
Sak 1 – Kasse for hageavfall/ kompost. Beboere ønsker en ekstra kasse for hageavfall plassert
nede ved nr. 10.
Vedtak – Tilsluttes, NU videreformidler ønsket til adm.
Sak 2 – Oppmerksomhet til nye beboere.
Vedtak – Dersom nye beboere flytter inn i løpet av sommeren markeres dette med en liten
blomsterbukett og en infopamplett overrakt av NU i løpet av august.
Sak 3 – Diverse saker som omhandler kommunikasjon med adm. jf. forrige møte:
-

Trafikksikkerhetstiltak i Risvollvegen => NU vil i løpet av uke 22 kommunisere et
forslag til midlertidig plassering av søppelcontainere for å bedre sikten i forbindelse
med trafikkavvikling inn/ut av Risvollvegen hvor alle andelseierne får mulighet til å
komme med sin stemme. Forslagsalternativet med flest stemmer sendes så til adm.
som evt. foretar en plasseringsendring

-

Uvøren kjøring fra hjemmesykepleien => kommuniseres direkte til kommunen eller til
NU NU.E@risvollan.no, husk bilde/ notere regnr., tid og sted.

-

Dårlig asfalt i gata og på vei => dette er en kommunal vei så ta enten direkte kontakt
med kommunen via meldeskjema på nettsiden eller med borettslaget som i sin tur kan
videreformidle henvendelser til kommunen.

-

Oppsmuldret murpuss ved trapp til garasjeanlegget => borettslaget er klar over dette
og vaktmester er på saken. NU følger opp over sommeren.

-

Gangfelt over Risvollvegen => adm. har gjentatte ganger vært i kontakt med
kommunen om evt. endring av dette uten hell, blant annet er det nylig spilt inn ønske
om at kommunen setter av midler til endring av dette gangfeltet i forbindelse med sine
budsjettbehandlinger. Borettslagets ønske er altså meldt inn flere ganger, men
erfaringsmessig er det lite trolig at en endring blir gjennomført.

-

Sluk/ drensrør mot Rimfaksveien => Adm. ønsker foto med lokasjonsanvisning, noe
NU fikser og oversender. NU følger opp saken videre.

-

Kantstein ved blomsterbed => dette er satt opp i privat regi og følgelig noe den enkelte
selv bekoster.

-

Gjerder og evt. endring => borettslaget har retningslinjer for utforming av gjerder og
det er derfor lite trolig at noe endres i overskuelig framtid.

-

Maling av vegg/fasader => borettslaget vil gjennomføre maling av hele E-feltet etter at
tilsvarende jobb er utført for B-feltet.

-

Fotballnett => dette er allerede bestilt og vaktmester er på saken. NU følger opp slik at
nye nett kommer på i høysesongen.

-

Overbygg/ gapahuk ved utstyrsbod => adm. er klar over saken og kommer med
forslag etter hvert. Følges opp av NU.

-

Brannsikkerhet i garasjene => viktig å overholde lagringsreglene, NU følger opp med
oppslag på konkrete dører.

Sak 4 – Bordtennisbordet og ny plassering=> adm. kan flytte dette, men må da montere en
betongplate som bordet skal stå på. Flyttingen gjøres v.h.a. adm. maskinpark, men pga.
kostnad knyttet til tid og materialer blir neste plassering permanent, og NU må komme med
forslag til adm.
Vedtak – NU foreslår å flytte bordtennisbordet ned til aktivitetstunet mellom A- og E-feltet.
Forslaget sendes ut på høring i gata i tillegg til at NU i A-feltet konsulteres.
Sak 5 – Tilskudd blomsterjord => for å pynte opp i fellesarealene er det ønskelig å tilføre ny
blomsterjord, samt blomster og gjødsel.
Vedtak – Hvert av de fire fellesbedene får 1.000 kroner til innkjøp av jord, gjødsel og planter.
Innkjøpene gjøres på OBS eller Plantasjen. NU forespør andelseiere i aktuelle husnumre med
tanke på evt. ansvar for aktuelt fellesbed.
Sak 6 – Skiløype rundt banen => NU ønsker skispor i en sløyfe rundt fotballbanen til vinteren
(forutsatt adekvate snøforhold), og NU-leder har blant annet tatt opp temaet i et nylig møte
mellom KU og Styret. Rette ansvarshavende er i så måte Trondheim kommune.
Vedtak – NU spiller inn ønsket for rette vedkommende i kommunen.

Sak 7 – Sosial kvalitetstid => under forutsetning av at pandemien kommer mer under kontroll
enn i skrivende stund, ønsker NU å tilrettelegge for en sosial, uformell sammenkomst i løpet
av høsten.
Vedtak – NU ser nærmere på ulike alternativer og kommuniserer disse i god tid for
andelseierne dersom et slikt tiltak er forenlig med den til enhver tid gjeldende
smittevernveilederen.
Har du innspill til Naboutvalget? Send en e-post til NU.E@risvollan.no, en SMS eller evt. en
melding på Messenger (Facebook) før vårt neste møte som er mandag 28. juni.

