Møte V – 310821
Møtedato

Varighet

Sted

Neste møte

31. august 2021

18:00 – 19:00

Administrasjonsbygget

27. september 2021 kl.19:00 – 20:00.

Til stede:

Verv:

Mads Arind Holmvik

Leder (& referent)

Elisabeth Kildal

Økonomiansvarlig

Ann-Torunn Andersen Austegard

Postansvarlig

Sak nr.

Beskrivelse

Konklusjon

01/08-21

Protokoll fra forrige møte

Enstemmig godkjent og signert.

02/08-21

Status saker møte IV.

Sak 3 – sammenfaller med beboersak ved nr. 6 og 8.
Sak 4 – Fernando Rivero har fått fullmakt fra NU til å anskaffe dette.
Sak 5 – NU avventer nærmere beskjed fra adm.
Sak 6 – mange har ytret seg positivt om containerplasseringen.
Sak 7 – egen sak (06/08-21).
Sak 8 – BL åpner for lagring av elsykkel med lademulighet i MCboden forutsatt avtalesignering (kontrakt) med der tilhørende
avgifter. Tilbudet bekjentgjøres i Rislappen. Interesserte kontakter
adm.

03/08-21

Info fra styret

A*Borettslaget ønsker respons på forslag om bortfall av
Containservice slik at beboerne selv må bekoste kasting av søpppel
og eksempelvis kjøre dette til Hegstadmoen, noe som kan bety en
årlig utgiftsreduksjon for BL på omlag 250.000 kroner. I tillegg til et
forslag om å flytte ryddedagen fra våren til høsten. NU støtter ikke
bortfall av Containerservice og vil beholde tilbudet slik det er. NU
kan godta at ryddedagen flyttes til høsten.
B*Arbeidet med utbedring av gang- og sykkelveg langs deler av
Risvollv., samt holdeplassutbedring utføres av Grunnarbeid
Entreprenør AS og er planlagt fullført 30.11.21. Området med
brakkerigg m.m.skal tilbakeføres etter endt arbeid. NU følger opp ved
prosjektslutt.
C* KU har møte med styret 230921. Meldefrist for evt. saker til NU
er 140921.

04/08-21

Beboersak

Flere beboere ønsker ugress/kratt/busker fjernet utenfor nr. 6 og 8 likt
det som er utført av BL utenfor nr. 4 og 6. I tillegg etterspør beboere
muligheten for nedhogging av noen av de 30+ trærne i dalen mot Afeltet ved frisbeebanen, samt andre trær i samme dal som har vokst
seg høye og kan være i mulig konflikt med høyspentlinja. I tillegg tar
trærne både lys og utsikt. NU støtter initiativet og formidler dette til
adm.

05/08-21

Regnskap for ulike

Regnskapet er utført i henhold til aktiviteter.

aktiviteter i henhold til
budsjett.
Gjennomgang av

NU gjennomfører VM i E-feltet-Mesterskapet som en sosial event

forestående aktiviteter med

med lavterskel-aktiviteter på gressbanen ved redskapsboden, søndag

ansvarsfordeling og

120921 fra kl.15:00-17:00. Mesternes Mester, fotball, frisbee, med

06/08-21

budsjett.

mer. Premiering. NU anskaffer funksjonelt arrangementsutstyr.

07/08-21

Nabolagsinstruks

Gjennomgang av instruks for naboutvalg. Gjennomlest.

08/08-21

Innkjøp av blomsterkasser

NU gjør slikt innkjøp med intensjon om å bidra til en estetisk
opplevelse av E-feltet.

09/08-21

Neste møte

Planlegge bl.a. høstdugnad, julegrantenning

