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GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN

•

Møteleder og referent: Sarah Dahle Hermanstad

Møtet foregår digitalt via WhatsApp, som blir en prøveordning i
pandemitid for å kunne ta for oss sak for sak via chat, men likevel føre
referat. Det ble ikke sendt ut offisiell innkalling til møtet med saksliste,
noe som vil bli gjort ved et eventuelt nytt WhatsApp-møte.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Sommerfest 2021
Hittegods
Oppdatering minigolfutstyr
Infoskriv om oppussing/plenklipping på søndager
Forespørsel om tennisbane i stedet for volleyballnett på
aktivitetstunet
6. Lupiner

1

SAKER
Sommerfest 2021
NU er enige om å avvente planlegging av sommerfest på grunn av pandemi
og smittesituasjon.

2

Hittegods
Det henger en del gjenglemte ting på postkassestativene og ting som blir
liggende igjen på aktivitetstunet. Det blir derfor foreslått å lage en
hittegodskasse for å få samlet alt sammen på ett sted.
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NU ønsker ikke å påta seg mer unødvendig arbeid. Det blir derfor foreslått å
skaffe en trekasse som kan festes til veggen i gapahuken, med påskriften
«hittegods». Beskjed om den nye kassen kan gis via facebook og blakli.no.
Det uttrykkes bekymring for at kassen vil ende opp med å brukes til mye rart.
Det blir i stedet enighet om at vi heller kaster ting som blir hengt opp på
postkassestativene innen en viss tid, i stedet for å sette opp en egen kasse.

3

Oppdatering minigolfutstyr
Oppfølging av sak fra forrige NU-møte om å lage en ny kasse til
minigolfutstyret, som kan plasseres nærmere minigolfbanen.
Vaktmestrene har mottatt forespørselen og skulle tenke på det og ta kontakt
over sommeren, men NU har ennå ikke hørt noe.
Samboeren til Ida (Eirik) har sagt ja til å bygge kassen når han får tid.
Det er NU som betaler for minigolfutstyret, og vil derfor også kjøpe inn
materialer til kassen. Men det blir samtidig stilt spørsmål om hvorfor det er NU
H2-20 som må bruke av sitt budsjett til å betale for minigolfutstyret. Minigolfen
er åpen for alle i hele borettslaget, i tillegg til folk utenfor borettslaget, så
derfor burde det vært borettslaget som sponset dette. Eventuelt kan det lages
en ordning hvor bare beboere på feltet får låne utstyr av NU.
I tillegg er det usikkert hvorvidt minigolfbanen kom hit til felt H2-20 på
forespørsel av tidligere NU, eller om det ble bestemt av borettslaget.

4

Infoskriv om oppussing/plenklipping på søndager
Det blir foreslått å sende ut et infoskriv til alle i borettslaget, som skal minne
om gjeldende regler og retningslinjer når det gjelder oppussing og støy fra
plenklipping. Det er viktig at alle er klar over at det er svært lytt i Risvollanblokkene, og at f.eks. boring høres i hele blokken. Samtidig er det viktig å
minne om at det skal være stille etter 23.00.
I tillegg har det kommet spørsmål angående helligdagsfred på søndager. Her
er det viktig å oppfordre alle naboer til gjensidig respekt. Man bør tenke over
tidspunkt for bråk, men samtidig vise forståelse for at ikke alle har mulighet til
å utføre arbeid i hage og hjem andre dager enn på søndager.
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Sarah lager
forslag til
infoskriv

Forespørsel om tennisbane i stedet for volleyballnett på aktivitetstunet
Det er kommet inn et forslag til NU om å gjøre volleyballbanen på
aktivitetstunet om til en tennisbane. Volleyballbanen blir svært lite brukt (om
aldri). Derimot har badmintonbanen blitt brukt i ny og ned.
Årsaken kan være fordi det er asfalt på volleyballbanen, men det vil heller ikke
være aktuelt å anlegge sand. Erfaringer fra Othilienborg viser at
sandvolleyballbaner blir brukt til fyll og fest, eller til langt på natt, slik at det vil
kreve strenge retningslinjer og håndheving av disse.
NU tenker det ikke er grunn til å bruke ressurser på å lage en tennisbane på
aktivitetstunet, ettersom det allerede eksisterer to tennisbaner i Stordalen. Det
er i stedet viktigere at det brukes midler på å holde disse vedlike, ettersom de
brukes mye.
I stedet kan det være aktuelt å be om at volleyballnettet ikke settes opp til
neste år, og samtidig fjerne de to stengene. Da vil området frigjøres til annen
lek. Avgjørelsen bør formidles til beboerne på allmøtet, og samtidig er NU
åpen for å sette nettet tilbake om det kommer reaksjoner på avgjørelsen.

NU ber
vaktmestrene
om å ikke sette
opp nettet til
neste år, og
informere
beboerne på
allmøtet.
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Lupiner
Det blir foreslått å purre på teknisk sjef/vaktmestrene angående fjerning av
lupiner. Det har blitt klippet i området flere ganger, men lupinene har likevel
fått vokse. Det bør gjøres noe aktivt flere ganger i løpet av sommersesongen
om vi skal bli kvitt dem.
NU sendte en henvendelse om dette i slutten av juni, og har fått svar i dag
(11.08.2021) om at det skal være foretatt sprøyting i går, og at det kan bli
utført flere ganger før sesongen er over.
Det ble ytret bekymring for om sprøyting er riktig metode for å bli kvitt
lupinene. Det anbefales å bruke sprøyting i minst mulig utstrekning
(https://fagus.no/wp-content/uploads/2017/08/FAGUS-Fakta-2010-7Lupin.pdf). Det har ikke blitt satt opp sperringer rundt området som er
sprøytet, og både mennesker og dyr går over de sprøytede områdene. Dette
bør folk bli informert om.

Trondheim, 18.08.2021
for Naboutvalget H2-20

Ingrun tar
kontakt med
teknisk sjef

