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Risvollan 
Borettslag Naboutvalget (NU) felt H2-20 Dato: 16.11.2022 

Møtetype: Naboutvalgsmøte Møtenr.: 7 

Møtested: Blaklihøgda 2G Ref.: Sarah D.H.  

 

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

Funksjon Fork Navn E-post/faks Mobil Status Sendes 
Innkalt 

neste møte 

Leder  DS Dag Hansen Skage dag.hansen.skage@gmail.com 97131715 T X x 

Sekretær SH Sarah Dahle Hermanstad sarahdherm@gmail.com  47305121 T X x 

Kasserer IH Ingerid Hellen Ingerid.hellen@gmail.com 90748725 F X x 

Medlem BT Bernt Thorsø bjarneper@hotmail.com 99384727 T X x 

Medlem KS Kim Sunde  kim.sunde@hotmail.com 94111166 T X x 

Medlem IM Ida Sofie Myhr idasofiemyhr@gmail.com 94781591 F X x 

Distribusjon av referat: Kun pr. e-post til de som er oppgitt ovenfor 
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 GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN  

 Møteleder: Dag 

 

Sak: 
1. Julegrantenning 

2. Naboklager status 

3. Oppfølging av saker siden sist  

4. Infoark til nye beboere 

5. Eventuelt 
 

 

 

 SAKER  

1 
Julegrantenning 

NU arrangerer julegratenning sammen med H1-15 

Julegrantenningen foregår 27. november. Korpset spiller kl. 16.15. Oppmøte 

for folk er ca kl. 15.45. Nu møter litt over 15 for å gjøre alt klart.  

NU legger ut melding på Facebook for å høre om noen kan være julenisse.  

Kjøpe inn: 60 julestrømper fra Europris, gløgg, nøtte/rosin-blanding til gløgg, 

assorterte julekaker og fakler.  

Vi har kopper og servietter i boden. 

I år skal vi få vite hva korpset skal spille på forhånd.  

Sørge for å sende ut invitasjon senest mandag 21.11.  

Kim sørger for å lage gløgg.  

Vi spiller litt julemusikk på høyttaler før korpset begynner å spille 

Sørge for at boksen til strømbryteren er åpen.  

Bernt kjøper inn 

 

 

Sarah lager 

invitasjon 

Dager trykker 

opp invitasjon 

Dag sørger for å 

lade høytaleren 

 

http://www.risvollan-borettslag.no/
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2 
Naboklager status 

NU diskuterer tidligere saker.  

Ingen nye klager kommet inn siden sist.   

3 
Oppfølging av saker siden sist 

Nye garasjer: mangler fortsatt tilbakemelding fra borettslaget på enkelte 

spørsmål. NU avventer å sende ut info til beboere til vi har fått svar på dette. 

Dag forfatter et infoskriv til beboere når den tid kommer.  

Fått tilbakemelding fra borettslaget om at de skal unngå å brøyte snø over 

plantekassene ved bommen.  

Ny kasse til minigolfutstyr skal lages ferdig til våren. Kassen plasseres ved 

sittegruppen nærmere minigolfbanen. Vi prøver først å la kassen være åpen 

og tilgjengelig for alle, og så tar vi en evaluering etter hvert på om dette 

fungerer.  

NU ønsker å legge ut info om innholdet i NU-boden til alle beboere. Vi må 

derfor lage en oversikt til våren.  

NU følger opp saken om sprøyting av svartelistede planter.  

Dag tar kontakt 

med borettslaget 

om 

tilbakemelding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Infoskriv 

Bernt har utformet en mal til felles infoskriv for nye beboere. NU går gjennom 

innholdet.  

Bernt trykker 

opp infoskriv. 

Bernt og Dag tar 

en runde til nye 

beboere i 2022 

5 
Eventuelt  

NU følger fortsatt med på situasjonen angående klipping av gress ved de 

kommunale boligene. Vi har blitt gjort oppmerksomme på at kommunen har 

sendt regning til beboerne i de kommunale boligene for at kommunens 

ansatte skal klippe plenene. Men plenene er kun klippet en gang i løpet av 

sommeren. Dette har tidligere vært tatt opp som sak i KU.  

 

NU ønsker fortsatt å få satt opp skilt med «Barn leker», og vil undersøke 

videre mulighetene for å få satt opp dette. Hvilke muligheter har vi i forhold til 

privatrettslige skilt? 

 

Parkeringssak: NU har fått info fra borettslaget om klager på 

parkeringsmuligheter ved H20, og at det har blitt foreslått en innstramming av 

SmartOblat-løsningen med ytterligere spesifisering av biler i kategorier. NU 

mener dette ikke virker som en god løsning, og at det bare vil gjøre ting 

vanskeligere for beboerne. Løsningen ser kun ut til å baserer seg på klager fra 

én person, og ser derfor ikke ut til å være særlig utbredt. I tillegg handler 

klagene om forholdene ved parkeringsplassene utenfor H20, H13, og H15, og 

her er det ikke SmartOblat løsning i utgangspunktet. At folk ikke parkerer i 

garasjene sine er et kjent problem, men handler i utgangspunktet om at 

dagens biler er for store til å få plass. Dette problemet er noe av bakgrunnen 

for at generalforsamlingen har vedtatt bygging av nye garasjer på begge H-

feltene.  

NU har fått frist til 7.desember med å gi tilbakemelding om saken. 

 

Dag sender 

påminnelse til 

borettslaget om 

saken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag sender mail 

til teknisk sjef 

med 

tilbakemelding 

og spørsmål 

angående den 

foreslåtte 

løsningen 

 

 

 
Trondheim, 16.11.2022 
for Naboutvalget H2-20 

 

http://www.risvollan-borettslag.no/

