Møte NU E-feltet 290322
Møtedato

Varighet

Sted

Neste møte

29. mars 2022

18:00-19:30

Blakli

19. april 2022 kl.18:00 – 19:30.

Til stede:

Verv:

Mads Arind Holmvik

Leder (& referent)

Ann-Torunn Andersen Austegard

Medlem

Forfall:

Verv:

Ken Morten Thorsen

Økonomiansvarlig

Sak nr.

Beskrivelse

Konklusjon

01/03-22

Valg av

Ken Morten innstilles til økonomiansvarlig. Vi tar sikte på

øk.ansv.

kunnskapsoverføring mellom tidligere og eksisterende
økonomiansvarlig. på neste NU-møte.

02/03-22

NU-saker

1 Tiltak utenfor nr.8 - grovt oppkjørt område etter
gravemaskin jamfør arbeider i nr.6. NU ønsker at området
tilbakeføres til opprinnelig stand. NU formidler info om dette
til Adm.
2 Utelager. Plassering. Hva mener NU? NU mener at den
beste løsningen vil være en plassering på H-feltet, begrunnet i
at det der er minst fortettet. Slik NU vurderer er det fullt mulig
å etablere nye lekeplasser andre steder i feltet om ønskelig.
NU mener at en alternativ plassering, forutsatt at H-feltet ikke
velges, kan være bak adm.bygget og resterende på A-feltet
(50/50). Og gjerne et utelager i flere etasjer bak det
eksisterende adm.bygget og ut mot gaten.
NU ønsker samtidig en oversikt over størrelsen på utelagerets
utstrekning slik at det blir lettere å vurdere forslagene opp mot
hverandre.
3 Beboerforslag om dørlukkere på alle garasjedører. NU
støtter dette. NU tar kontakt med adm.

4 Hindre innsig av vann i garasjen. Dekket inn mot garasjen er
ca.10cm for høyt, noe som medfører tidvise problemer med
innsig av vann. NU ønsker snarlige og varige tiltak mot dette.
Formidles til adm.
5 Velferdsmidler (orienteringssak) – vi får 13.300 kr fra
borettslaget, så godt som i samsvar med budsjettet.
6 Møteplan-tas på neste møte.
03/03-22

Info fra

Ny trafo er planlagt mellom nåværende trafo og garasjen. NU

borettslaget

ønsker info om beslutningsgrunnlaget for ny trafo (med tanke
på at den forrige ble etablert for et par år siden) og om hva
som er grunnen til at ny trafo ikke kan stå på det allerede
disponerte området. Formidles til adm.

04/03-22

Blomsterkasser Blomsterkasser langs gangbro settes på vent som følge av
saken over.
NU forholder seg til mandatet fra Allmøtet og igangsetter
arbeidet med blomsterkasser i tråd med dette.

05/03-22

Regnskap

I henhold jf. Budsjett.

06/03-22

Framtidige

1 Dugnad – onsdag 27.4 og henting av søppel, samt feiing

aktiviteter

med traktor dagen etter.
2 Sommerfest med innslag av aktiviteter, samt enkel
servering, torsdag 9. juni. NU oppfordrer til kurvfest.

07/03-22

Evt.

Hogging av et tre som drikker opp alt vannet for plantene
under i bed nær nr.2 (henv.fra flere beboere). Bilde og henv.
sendes adm.

08/03-22

Neste møte

Tirsdag 19. april kl.1800.

