(Epostadresse: nu.a@risvollan.no)

Referat fra møte i NU A-feltet
Møtedato
Møtevarighet
22.03.2022
19.00-20.30
Navn
Telefon
Gunnar Osvoll
95890032
Kristine Tetlie Brevik
97591942
Kari Enger
41579324
Ina Myrvang Nilsen
99424778
Nils Arne Holm
95364564

Sak nr.
01-22

Møtested
AØ 6A
Verv
Leder
Sekretær
Postombærer
Nestleder
Kasserer

Neste møte
Møteleder
26.04.2022
Gunnar Osvoll
Epost adresse
gosvoll@gmail.com
tetliebrevik@gmail.com
karienger59@gmail.no
ina.myrvang.nilsen@gmail.com
nilsa.holm@gmail.com

Saker
Referater
- Fra adm. - Nye beboere, en ny i A-feltet
- Referat fra fellesmøte styre/KU
- Fra adm. - plan for den nye Risvollan barnehage
- Fra Helge Bjerkan ang. allmøtet 28/2
- Fra adm. - skisse av plassbehov for utelager
- Fra adm. – referat fra ekstraordinær generalforsamling 14/3
- Fra adm. – vårdugnad
- Fra adm. – beboermøte 5/4

02-22

Konstituering
Leder: Gunnar Osvoll
Nestleder: Ina Myrvang Nilsen
Sekretær: Kristine Tetlie Brevik
Kasserer: Nils Arne Holm
Postombærer: Kari Enger

03-22

Oppfølging av allmøtesaker
Evaluering av støyskjermen. Etter vedtak på allmøte vil NU sender skriv
med ønske om et møte mellom styre, teknisk leder og beboere i A-feltet mtp
utbedring av støyskjerming mot Utleirvegen.

Til stede
x
x
x
x
x

Ansvar
Gunnar

Alle

Alle

Vedrørende den kommunale gangveien Adolf Øiens veg, pågår det
trafikktelling. NU avventer resultatet av trafikktellingen.
Referater fra NU-møter og allmøter sendes alle som ikke har reservert seg
mot elektronisk post samt legges ut på Facebook og på borettslagets
hjemmeside. NU ber videre om liste over beboere som har reservert seg mot
elektronisk post slik at disse kan få referater i papirform.

05-22

Vedrørende søppel
For å unngå at søppeldunk for restavfall blir stående med lokket åpent, kan
ett tips være å trykke søpla lenger ned. Dette for å unngå at dyr og fugler får
tak i søpla.

Alle

Alle

1

Vårdugnad
Vil i år foregå 4. mai for A-feltet. NU legger opp til sosialt treff på
aktivitetstunet/lekeplassen i Selbudalen i etterkant.

Side

04-22

2022-03-24

(Epostadresse: nu.a@risvollan.no)

Referat fra møte i NU A-feltet

Tips til å utnytte plassen i plast- og papp-avfallsdunker er å dytte avfallet til
siden i dunken.
06-22

Oppfølging av tidligere saker
NU sjekker status for gruslegging av sti mot Rimfaksveien.
Hull ved sluk i Adolf Øiens veg.

*NU - Naboutvalg

*KU - Kontaktutvalg

Gunnar

*Rbl - Risvollan Borettslag

Side

2

Med hilsen
Naboutvalget nu.a@risvollan.no

2022-03-24

