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

Neste NU-møte blir i september
Sak nr.

Tekst

Frist/Ansvar

GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN

●
●

Referent: Susan Burkeland
Møteleder: Lene skjærbusdal

Info

SAKER

Dagsorden naboutvalgsmøte
● kattenett på sandkasse øvretunet
● skilt i på aktivitetstunet og stordalen
● Blomster til nyinnflyttede
● infoskriv til nyinnflyttede
● plan bak rekka 10 og 14 mot fotballbane
● klage på trær
● Kolonihage
kattenett på sandkasse øvretunet
Nu kjøper inn kattenett til å ha over sandkassen på øvretunet.
mål 2,55 x 2,55 m
Her må beboere som bruker sandkassen passe på at kattenett legges
over etter bruk, så unngår vi at dette blir et kattetoalett.

susan

skilt på aktivitetstunet og stordalen
Nu ønsker skilt nede i stordalen.
Etter at det er lagt nytt dekke blir det brukt av hundeeiere.
Dette er en fotballbane og ikke en plass der hunder skal oppholde seg.
Nu har også fått tilbakemeldinger på bråk og høy musikk i sommer og
ønsker også at det settes opp skilt på det..
All Bruk og ferdsel etter kl 2300 Forbudt!
Hunder forbudt gjelder kunstgressbanen.
1

Lene

Sak nr. Tekst

Frist/Ansvar

Ønsker også skilt på aktivitetstunet,
Hunder forbudt gjelder Lekeplassen.
Lene sender inn en forespørsel til BL

.Blomster til nyinnflyttede
pga korona har vi ikke delt ut noen blomster til nyinnflyttede, men nå
ser det ut som det åpnes litt igjen.
vi kjøper inn potte fra Ikea og blomster fra plantasjen.
deler ut til alle nyinnflyttede i år.

lene/Liz

Infoskriv til nyinnflyttede

Nu ønsker å lage et infoskriv til alle nyinnflyttede som leveres sammen
med blomster.
Lene lager et forslag.

Lene

Plan bak rekka 10 og 14 mot fotballbane i stordalen.
Det er blitt felt en del trær ned mot dalen og det vokser opp mye
ugress. Nu lager en plan for skråninga ned mot dalen.
Alle
Klage på trær
under oppfølging

Lene

Kolonihage/plante/dyrke
Nu har vært veldig for kolonihage, men har bestemt seg for at det blir
mye arbeid og oppfølging, så her må beboere som ønsker det, gjøre
det selv.
men noen frukttrær og bærbusker kan vi finne plass til.
Alle
Trondheim, 16.08-21
for Naboutvalget D - feltet
______________
Susan Burkeland

