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Naboutvalget (NU) felt H2-20

Dato:

Møtetype:

Naboutvalgsmøte

Møtenr.:

Møtested:

Blaklihøgda 2G

Ref.:

15.09.2022
6
Sarah D.H.

Status: T = Til stede / F = Forfall / K = Kopi til info / MI = Møtte ikke
Funksjon

Leder og
kasserer
Medlem og
sekretær
Medlem

Status

Sendes

Innkalt
neste møte

Fork Navn

E-post/faks

Mobil

DS Dag Hansen Skage

dag.hansen.skage@gmail.com

97131715

T

X

x

SH Sarah Dahle Hermanstad

sarahdherm@gmail.com

47305121

T

X

x

IH

Ingerid Hellen

Ingerid.hellen@gmail.com

90748725

T

X

x

Medlem

BT

Bernt Thorsø

bjarneper@hotmail.com

99384727

T

X

x

Medlem

KS

Kim Sunde

kim.sunde@hotmail.com

94111166

F

X

x

Medlem

IH

Ida Sofie Myhr
idasofiemyhr@gmail.com
Distribusjon av referat: Kun pr. e-post til de som er oppgitt ovenfor

T

X

x

Sak nr.

94781591

Tekst

Frist/Ansvar

GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder: Dag
Sak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Garasjer
Oppfølging av tidligere saker
KU-møte
Naboklager
Høstfest
Organisering av NU
Vedlikehold
Eventuelt

SAKER
Garasjer
Ikke fått svar fra administrasjonen på spørsmål sendt inn 30.august
Purrer på svar på dette, slik at vi kan gi info videre til beboere om våre
tilbakemeldinger fra i vår

2

Oppfølging av tidligere saker
Pakkeautomat: Pakkeautomatene fra PostNord ble først plassert feil i forhold
til der hvor NU anbefalte. Siden har de blitt flyttet til riktig sted, men står feil
vei.
Bruk av facebook og å få bort drøye kommentarer: ser ikke ut til å ha vært et
problem siden.

1

Dag purrer på
borettslaget

Sak nr. Tekst

3

Frist/Ansvar

KU-møte
Oppsummering av saker som KU har sendt inn til styret:
Utelager – savner tilbakemelding
Pakkeautomater – status
Skjøtselsplan – ønsker at ting er på plass innen mars 2023
Asfaltering – Det skjer ingenting når NU melder inn om hull i asfalten. Dag har
sendt inn melding om hull i asfalten utenfor parkeringsplassen ved H2, og har
selv fylt igjen med sand i påvente av at noe skjer.
Dyrehold – Status
Vedlikeholdsplan – status
Status prøveprosjekt i H2
Bli kjent-arrangement – avlyses og ønsker at midler fordeles
Risvollan-martnad – loppemarked og utsalg
Infoskriv til beboere – utarbeide en mal
Skilting på offentlige ladeplasser – antall timer man kan stå og lade
Kommunale boliger – ønsker bedre oppfølging fra kommunen når det blir
problemer.

4

Naboklager
NU diskuterer klager i forbindelse med støy.
Hindre at vaktmestrene brøyter snø over blomsterkassene ved
parkeringsplassen ved H8

5

Høstfest
NU planlegger å slå sammen en høstfest med en halloweenfest.
Arrangere ulike aktiviteter på aktivitetstunet og eventuelt en samlet knaskeller-knep-runde. Kanskje også et halloween-verksted.

6

Organisering av NU
Ingerid blir kasserer
Ida blir arrangementsansvarlig
Bernt blir velkomstansvarlig
Dag fortsetter som leder
Sarah fortsetter som sekretær

7

Vedlikehold
Ligger som KU-sak

8

Sende inn sak
til vaktmestrene

Eventuelt
Lage en egen plass til «lopper» ved siden av containerne. Eventuelt alliere
oss med vaktmestrene om de kan fjerne det som blir igjen.
Få ordnet med ny golfkasse
Legge ut informasjon av innholdet i NU-boden til beboerne, med kode til
kodelåsen.

Ida planlegger
og legger ut
info på
Facebook

Sak nr. Tekst
NU sørger for velkomst av nyinnflyttede. Det tas en runde nå for å ønske
velkommen til de som har flyttet inn i løpet av 2022, og deretter er Bernt
ansvarlig for fortløpende velkomst av nyinnflyttede.
NU ønsker en bedre ordning for videresending av mail fra NU-mailen. Vi
ønsker også at borettslaget kan ta i bruk f.eks. Microsoft365.
Trondheim, 15.09.2022
for Naboutvalget H2-20

Frist/Ansvar

Dag og Bernt
tar en runde til
de
nyinnflyttede

