Møtereferat
side 1 av 3

Risvollan Borettslag

MØTE (NU) D-feltet

Dato:

3.5.2022

Møtenr:

3, 2022

Neste møte:

29.6.2022

Møtested:

Asbjørn Øverås veg 14

Ref.:

Lene

Status: T = Tilstede / F = Forfall / K = Kopi til info / MI = Møtte ikke
Funksjon
Leder (Kasserer)
Nestleder
Sekretær
Postansvarlig
Medlem
Medlem

Navn

E-post

Mobil

Lene Glørstad Skjærbusdal
Inger Selven Watts
Jeanette Dahlen
Mona Wisth
Sissel Haugrønning

nu.d@risvollan.no
ingerselven@hotmail.com
Jeanette.dahlen@gmail.com
Mona.wisth@outlook.com
S_haugronning@hotmail.com

92222506
41631604
45437904
97981793
98827515

Pia Berg Sjule

Piasjule89@gmail.com

Status
T
T
F
T
T
F

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

1.

Ingen nye innkomne saker møte i april.

2.

Vi skal gjennomføre «Bruktmarked» 22. mai.
Fra klokken 13 – 15.00 på Stortunet.
NU serverer vafler, kaffe og saft. Griller settes frem så de som vil kan grille.
Alle tar med sitt eget utstyr, og setter frem det de vil selge på bord og eventuelt henger opp på
stativ. Vi vil oppfordre til salg av klær, småmøbler, bøker, leker, kaker, sportsutstyr, kunst og
håndverk osv. Det som ikke blir solgt tas med tilbake av hver enkelt.
OBS, vi ser an været og utsetter om det blir for kjølig og vått.
Lene lager invitasjon og henger opp lapper på postkassestativene. Vi mener det er 9 stativ?
Handler inn vaffelrøre, saft, kaffe, syltetøy, rømme og grillkull.

3.
4.
5.
6.

7.

Det savnes informasjon fra Borettslaget
Om hva som skal skje med plattingen utenfor nummer 1 og 2.
Det gis tilbakemelding på åpent beboermøte
Representanter fra NU D-feltet som var til stede på beboermøtet synes det var bra, men at det
står for lite av hva som ble tatt opp i møtereferatet.
Borettslagets hjemmeside
Det er for vanskelig å finne frem på borettslagets hjemmeside. Møtereferatene er vanskelige å
finne.
Vedtatte oppgaver for Naboutvalg
Det ønskes en gjennomgang av oppgavene for Naboutvalget. Oppgaver som klipping av trær osv
er pålagt NU, men vi mener at det ikke kan kreves at vi gjør sånne oppgaver som kan gjøres feil
eller ikke til strekkelig.
Grønt, blomster og trær:
Vi supplerer ikke plantekassene med blomster i år. Buskene tar for stor plass som det er i
selvvanningskassene. Men vi ser på andre måter å få mere blomster på feltet.
1

Sak
nr.

Tekst

Kan vi få noen «kasser» på muren rundt aktivitetstunet?
Foreslår å fjerne busker på aktivitetstunet, som blir klippet i stykker av sommervikarene.
Vi skal kjøpe inn gjødning til plantene og bedene som er på stortunet. Kjøper også inn
- Kukompost 6stk
- Jord 6 sekker
- Stemor
- 2stk planteringer i rust, eller noe annet som passer å sette blomster i, litt opp fra bakken.
Etablering av frukthager ønskes, skal utrede hvor, når og hvordan senere.
Vi savner assistanse fra borettslaget på hjelp til å bevare og vedlikeholde grøntområdene våre. Ser
frem til skjøtselsplan er på plass og i gang.

8.

Skjøtselsplan utomhus D-feltet
Merknader til kart:
1. Det ønskes fjerning av kratt og fornyelse av rekken med trær
2. Det ønskes at det ses på området om det kan gjøres hyggeligere på noe vis, det er for mye
grus som det er i dag. Kan vi få noen kasser som kan stå med espalier så man kan plante
noe litt opp fra bakken? Huskestativ ønskes tilbake til lekeplassen.
3. Nyetablert felt med trær og krypmispel er ikke vellykket, og nå overgrodd med ugress.
Noe mispel er også død. Vi ønsker å få hevet det fra bakken noe, og jorden må fornyes.
4. Et av trærne er ødelagt pga brøyting. Må tas bort. Dette hjørnet er ikke egnet sted for tre
pga. snølagringsplass og brøyting. Busker som er plantet rundt huskestativ har fått hard
medfart og bør fjernes. Blir tråkket ned av barna. Det som er rundt gapahuken er også
herpet og klippet ned i fjor sommer. De ble kanskje plantet for små. Det ønskes heller en
slags permanente kasser med litt høyde på, som kan være åpne i bunn så vi får plantet litt
opp fra bakken.
5. Det ønskes at man kan kutte ned ny-skudd med sag
6. Mellom parkeringsplasser, hvor gamle trær er fjernet, ønskes det ny beplantning, gjerne
litt lave trær. Kan det etableres i kasser?
7. Skråning mellom Borettslagets driftsbygning og første parkeringsplass. Den er stygg og bør
gjøres noe med. Vi ønsker en plan for hva som kan gjøres. Noen trær og klipping?
8. Skråning ned mot Selbudalen må gjøres noe med.
9. Det ønskes noen trær mellom hus 5A og 3D.
10. det står en busk i et rør nedenfor 2a, og noen syriner på andre siden av 2A, som behøver
en klipp eller nyplanting.
Vi planlegger i nær fremtid en befaring med gartner.
Kan vaktmesterne lage noen kasser for oss?

8.

Kontainerservice har blitt flyttet til høsten.
Vi vurderer et nytt Bruktmarked/ loppemarked i forbindelse med at det kommer kontainere. Vi
arrangerer dette muligens også med en slags høstdugnad, eller at det tas i samme tidsperiode.

9.

Postkassestativ
Det må henges opp infoskriv med kontaktinfo til NU og borettslaget på postkassestativene.
Postkassestativene bør ryddes for gammel informasjon og gamle stifter. Planlegges gjennomført i
mai.

10. Diverse saker:

1. Sykkelbod på d-feltet ønskes av flere. Vinterlagring og daglig lagring.
Bod over og ved garasje 10?

Sak
nr.

Tekst

2. Vi behøver ny vimpel på D-feltet, skal kjøpes inn snarest. Størrelse 500cm? Vi behøver
også en flaggansvarlig. Får betalt i form av gavekort på 1000kr i valgfri butikk.
3. Vi kjøper inn gjødning og litt ny jord (Ku-kompost og jord kjøpes inn på Leira.)
4. Ryddesaga i boden virker ikke. Leveres til vaktmesterne.
5. Velkomstbrev til nye beboere, skal oppdateres og deles ut. Kjøpe en blomst?

Medlemmer i Naboutvalget 2022:
Leder/Kasserer: Lene Skjærbusdal, 1 år
Sekretær: Jeanette Dahlen, valgt for 2 år
Postansvarlig: Mona Wisth, valgt for 2 år
Nestleder: Inger Selven Watts, valgt for 2 år
Medlem: Sissel Haugrønning, valgt for 1 år
Medlem: Pia Berg Sjule, valgt inn for 1 år

Trondheim, 05.05.22
for Naboutvalget D - feltet
______________
Lene Glørstad Skjærbusdal

