
Nu C feltet 

Møtereferat 

10.11.22 

Til stede: Alexander, Henrik, Kristian N og Veronica 

Neste møte: Før jul. 

 

• Julegrantenning 27.11.22. 

Henrik sørger for invitasjoner, både fysisk i postkasse og digitalt.  

Alexander gjør innkjøp, samt tar på seg nisseansvaret. 

Kristian O er DJ. 

Henrik ordner med gløgg og kaffe, Veronica ordner saft. 

Henrik sender Alexander handleliste. 

• Container tjenesten vi har hatt i høst, vi ønsker en tømming midt på dagen, da vi ser at 

den blir veldig full når folk kommer hjem fra jobb, og det renner over før den hentes, og 

må faktisk stenges av, så beboerne må vente til dagen etter med å få kastet noe.  

Ellers fungerte det godt, og virker som at beboerne fortsatt ønsker tjenesten, så dette 

må ikke fjernes. 

• Avfallshåndtering på C feltet og ny avfallsordning. 

Her synes vi ikke at det har vært tilfredstillende informasjonsflyt.  

Vanskelig å ta stilling til ting, når det blir kommunisert forskjellig, samt at vi ønsket 

fellesmøte for beboerne for å få ned støyen og få en god informasjonsflyt, men dette 

ønsket ikke teknisk sjef. 

Bør evalueres etter ferdigstilling, samt flere justeringer som er kommentert underveis 

som DL har tatt til seg og ser på løsninger på, det er bra. 

Bør uansett evalueres og diskuteres, da flere felt nok skal over på samme løsning, og 

beboerne bør informeres på en bedre måte i forkant. 

• Flere beboere som savner informasjon rundt høyblokka, er det noe nytt? 

• Gartner har meldt NU leder, og vi skal prøve å få til ett møte, men er vanskelig da dette 

må gjøres på dagtid og det er ikke så lett å ta seg fri fra jobb for å få til møte ang dette.  

Nu leder og gartner har en løpende dialog. 

• Nu har kjøpt inn tepperenser til NU, vi sliter litt med hvordan denne skal oppbevares og 

hvordan vi skal få til å løse dette uten masse adm jobb, så fort vi har funnet ut dette, vil 

den bli tilbydd bruk til beboerne på C-feltet. 

• St hans plassen ser vi at benyttes til en del uønsket aktivitet av ikke beboere fra feltet, 

her ønsker vi å få dette kledd inn og sørge for at ikke er tilgjengelig for uvedkommende. 

Dette har flere beboere kommentert. 


