NU-møte Høyblokka 28.09.21 klokken 17:30 på Restaurant Capri
Naboutvalget i Høyblokka har hatt en lengre pause i sin møtevirksomhet grunnet koronapandemien.
NU-leder Kenneth Nesdal har deltatt på møter i kontaktutvalget i perioden og frontet saker for
Høyblokka.
Til stede: Jolene Johnsen, Dusanka Koctic, Kenneth Nesdal, Boniface Ifeanyi Okpe
Saker:
1/21 Referat fra møte mellom kontaktutvalget og styret
2/21 Oppdatert innstruks for naboutvalg
3/21 Velkomstbrev i hver etasje – Trenger oppdatering
4/21 Sosial happening og allmøte 2021
5/21 Leilighetene i Høyblokka og området rundt
6/21 Ekstraordinær generalforsamling 15.11.21
7/21 Eventuelt
Referat:
1/21 Referat fra møte mellom kontaktutvalget og styret
Orientert om status på relevante saker
Må varsle om containerservice i postkassene, ingen hadde sett at containere sto utenfor blokka.
Tidlgiere ble dette varslet på flere steder enn i Rislappen
2/21 Oppdatert innstruks for naboutvalg
Mulighet for formell dugnad å gjøre forefallende arbeid
Sosialt aktivitet
3/21 Velkomstbrev i hver etasje – Trenger oppdatering
Gjennomgått forslag – Henges opp i alle etasjer og legges i postkasser
4/21 Sosial happening og allmøte 2021
Julebord/Allmøte 17. november fra 18:00
5/21 Leilighetene i Høyblokka og området rundt
Gjennomgått i sak fra fellesmøtet med styre
6/21 Ekstraordinær generalforsamling 15.11.21
Informert om generalforsamling
7/21 – Eventuelt
-

-

Kontakt i Naboutvalget, hva er beste kanal som alle er nåbare på?
o Facebook er foretrukket kommunikasjonskanal, Bonni formidler det som skjer til
Dusanka som ikke er på Facebook
Gjennomgang og opprydning av bod i kjeller?

o

-

-

Jolene har noe oversikt over utstyr, noe gamle julelys kan kastes, har også Frisbee og
mye utstyr liggende i boden, bør gjennomgås for å se hva som kan kastes eller
beholdes.
o Gjennomgang av utstyr gjøres før jul
Lys på parkeringsplass utenfor, kun to pærer lyser i dag
Rengjøring av vegger og gulv i alle etasjer, ikke vasket i år
Dårlig luft i gangene, spesielt i 8. etg, lukter veldig innestengt og ventilasjon i gangen
fungerer ikke. Rørsystem i alle etasjer bør renses, åpne nødutgang innimellom for lufting?
Svært lite varme på radiatorene
Involvering av beboere i Høyblokka: Ønsker at Høyblokka blir mer som en del av systemet i
borettslaget, vil at beboere i Høyblokka forespørres om å delta i styret, ønsker å ha med
minst en beboer i Høyblokka. Ta opp på allmøte/julebord
Kommende møter: 2. November klokken 17:30 på Restaurant Capri, Allmøte og Julebord 17.
November

Kontaktinfo Naboutvalget:
Jolene Johnsen, jolenejohnsen.jj@gmail.com, 92235497
Bonny Okpe, bio4615@gmail.com, 93249074
Dusanka Koctic, 91521563

