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Fork Navn

Utbygging ved Risvollan senter
Hageutstyr/sponsing av Blaklihagen
Utlånsliste på utstyr og frislipp av kode til bodene
Ny kasse til golfutstyr
Sommerplanlegging

SAKER
Utbygging ved Risvollan senter
NU diskuterer planene for Risvollansenteret. Det henvises til
illustrasjonstegninger mottatt fra Risvollan borettslag og kommunens planer
for utbygging av lokale sentra og byrom i et orienteringsmøte 9.oktober 2019
om «Byutviklingsstrategi for Trondheim – strategi for areal- og
transportutvikling fram mot 2050».
Det blir oppfattet som svært positivt at parkeringsplassen legges under
bakken og vekk fra bakkenivå hvor fotgjengere ferdes. Dette tror NU vil være
positivt for uterommet.
Det uttrykkes bekymring for at barnehagebygget plasseres i det som i dag er
et viktig kryss og gangvei for fotgjengere som skal til og fra Risvollansenteret,
barnehagene, barneskolen, ungdomsskolen, Stordalen, Risvollan borettslag
osv.
Det blir ytret bekymring for det smale arealet som er satt av til «allmenningen»
mellom Risvollansenteret og den nye bebyggelsen og de små torgene. Det
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stilles spørsmål til om dette kan fylle behovet for et trivelig og fungerende
byrom.
Spesielt allmenningen virker å være en lang og smal korridor mellom to store
bygg, og med lite plass til å skape et byrom som kan fungere som en
møteplass og lokalsentrum for bydelen.
Det stilles spørsmål til hvordan vindforholdene vil bli. Per i dag er det allerede
et problem med kraftig vind nede ved butikkinngangene og parkeringsplassen.
Vil de nye byggene skape en vindtunnel?
Ifølge plantegningene vil det også være tilrettelagt for utkjøring av
varetransport gjennom allmenningen, samt inn- og utkjøring fra
parkeringshuset i Høyblokka. Her stiller NU spørsmål til hvordan utbyggerne
har tenkt å kombinere denne kjøringen av personbiler, samt store, tunge
varebiler, med et uterom for fotgjengere. I kommunens opprinnelige plan var
nettopp poenget å tilrettelegge uterommet for fotgjengere, og ikke bilkjøring.
Likevel viser flere av illustrasjonstegningene både benker, trær og mennesker
der hvor bilene skal kunne kjøre.

Sarah lager
utkast som
sendes inn til
KU

NU ønsker å få avklart hva utbyggerne tenker om dette.
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Hageutstyr/sponsing av Blaklihagen
Dag og Bernt oppdaterer NU på hva som har foregått så langt i den nyanlagte
Blaklihagen på Haugen. Det har blitt satt opp plantekasser, og det er allerede
plantet i flere av disse. Det er plantet bærbusker og anlagt en potetåker.

Bern forfatter
litt info om hva
som foregår i
hagen, og
Samarbeidet om hagen holder ennå på å ta form. Det er litt usikkert hvem
legger ut på
som faktisk er med, og om det skal fungere som en slags kolonihage eller
felles hage for alle. Dette lar NU få litt tid, slik at det kan ta litt form av seg selv Facebook
NU har så langt sponset plantekasser og jord og blir enige om å vurdere
konkrete forslag til andre innkjøp etter hvert som de kommer.

etter hvert.
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Utlånsliste på utstyr og frislipp av kode til bodene
NU blir enige om å prøve en ordning hvor vi lager utstyrslister, slik at beboere
som låner utstyr fra NU-bodene kan registrere hva de har lånt og når det er
levert tilbake. Samtidig blir vi enige om å gi ut koden til alle beboere på feltet,
slik at de har mulighet til å låne utstyr når som helst.
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Ny kasse til golfutstyr
NU har tidligere blitt enig om å få laget en ny kasse til minigolfutstyret, som
skal stå plassert nærmere minigolfbanen.
Dag har tidligere spurt vaktmestrene om de kan lage en slik kasse, men har
ennå ikke fått svar. Det blir derfor foreslått å høre om det er noen beboere på
feltet som kan lage en slik kasse. Det skal være en vanntett metallkasse med
trekasse rundt.
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Dag sender ny
sak via Elydia
Frode hører
med Ida om
hennes samboer
kan lage kassen

Sommerplanlegging
NU blir enige om å avholde et nytt NU-møte i begynnelsen av august, slik at vi
Alle gir beskjed
da kan vurdere om det er forsvarlig å avholde sommerfest, med tanke på
til Dag om
Covid-19.
NU etterspør når det blir gjennomgang med de enkelte feltene i forhold til
utarbeiding av skjøtsels- og vedlikeholdsplan for grøntområdene. Det er
allerede gjennomført et grundig arbeid på aktivitetstunet, som har vært svært
etterlengtet. NU ønsker å gi tilbakemelding om hvilke områder som kan
klippes sjeldnere, slik som bakken opp mot G-feltet og området mellom
parkeringsplassene.

hvilke områder
de mener bør
bevares slik de
er.
Dag legger inn
ny sak om
lupinene.
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Arbeidet med å forhindre spredning av lupinene bør trappes opp, ettersom det
har spredt seg til stien som går fra aktivitetstunet og opp på haugen. Lupinene
på haugen som ble klippet ned tidligere i sommer har allerede vokst opp igjen.
Trondheim, 24.06.2021
for Naboutvalget H2-20
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