Møte IV – 280621
Tid og sted: 18:00-19:30 Blakli møterom.
Til stede: Mads Arind Holmvik (referent), Elisabeth Kildal & Ann-Torunn Andersen
Austegard.
Sak 1 – Godkjenning av møtereferater fra møtene I-III (080421, 290421 & 310521).
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Sak 2 – Fotballnett
Det forrige NU sendte en henvendelse om montering av nye nett på gressbanen i januar 2020,
som så skulle vært satt opp i juni 2020. Så skjedde ikke. Etter ny pågang fra dagens NU ble
fotballnettene montert i juni 2021. Saken avsluttes da jobben er i mål (bokstavelig talt).
Sak 3 – Ugress nedenfor plen
Beboere ønsker ugress nedenfor nr. 4 og 6 klippet
Vedtak: Vi sender en henvendelse om at dette gjerne kan tas, det kan jo hende det bare er
avglemt. (Dette ble utført av Borettslaget kort tid etter møtet).
Sak 4 – Kantklipper og gressklipper
De vi har er slitte og går raskt tom for strøm. En økonomisk oversikt tilsier at vi har
tilstrekkelige midler til nytt innkjøp, samt til dekning av andre NU-utgifter.
Vedtak: NU sonderer ulike alternativer og går til innkjøp av ny kantklipper og gressklipper.
Sak 5 - Plassering av bordtennisbordet
Her er det dialog med NU A-feltet og borettslaget. Trolig skjer det noe her i løpet av året.
Sak 6 – Plassering av søppelcontainere
Det kom inn 17 svar på avstemningen om plassering av søppelcontainere og samtlige gikk for
den nye løsningen, alternativ A. NU-leder Mads Arind Holmvik oversendte resultatet digitalt
til adm. dato 250621.

Sak 7 – Sosial sammenkomst
NU har til vurdering en sosial sammenkomst i løpet av høsten med fokus på trivsel, hyggelig
samvær og gode samtaler.
Vedtak: Tas opp på møtet etter sommeren.
Sak 8 – Plassering av elsykkel
Det kan hende noen ønsker annen plassering av el-sykkel enn i vanlig bod. I såfall kan
muligens MC-boden på garasjetaket være et mulig alternativ.
Vedtak: NU sjekker om det er åpning for el-sykkelparkering på nevnte lokasjon.
Sak 9 – Beboersak om hogging av tre
Ragnhild Tiller (8A) henvendte seg til NU, i tråd med vanlig saksgang, i forbindelse med
ønske om nedsaging av et tre på egen plen. NU innvilget søknaden 140621, og
videreformidlet info om dette til adm. digitalt 150621.
Sak 10 – publisering av møtereferater
NU ønsker publisering av møtereferater på Borettslagets nettside slik dette tidligere er blitt
gjennomført.
Vedtak: NU-leder sender e-posthenvendelse om dette til adm.

