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B-blækka – Desember 2022 

 

Informasjon til beboerne på B-feltet  

Her kommer årets siste utgave av B-blækka med informasjon fra naboutvalget 

på B-feltet. 

 

Julegrantenningen på B-feltet ble arrangert 26. november. Naboutvalget er 

meget godt fornøyd med oppmøtet. Det var 50 påmeldte barn og mange 

voksne som deltok. Takk til dere! 

Sortering av avfall og overfylte avfallsdunker 

Naboutvalget mottar henvendelser om overfylte avfallsdunker flere steder på 

B-feltet.  

Vi oppfordrer til følgende: 

• Press og brett sammen papp- og papiravfall. Melkekartonger og esker 

som ikke er brettet sammen tar stor plass. 

• Alt av plastavfall kaster du i avfallsdunken som er beregnet for plast. 

• Hundebæsj kaster du i egne avfallsdunker beregnet for dette, ikke kast 

slikt avfall i søppeldunkene. 

På nettsiden til Trondheim Renholdsverk finner du god informasjon om tips til 

sortering av avfall: https://trv.no/sortere/ 

Mating av fugler tiltrekker seg rotter og mus 

Det er oppdaget rotter på B-feltet og borettslaget har iverksatt tiltak. 

Administrasjonen og naboutvalget ber innstendig om at beboere ikke mater 

fugler på bakken da dette tiltrekker seg både rotter og mus.  

Ordensregler 

Vi viser til ordensreglene om ro og orden i kapittel 6.1 i håndboken. Mellom kl. 

23.00 og 06.00 må ingen ved unødig støy forstyrre den alminnelige nattero. 

Snømåking 

Vi oppfordrer dere til å dele/samarbeide om fellesoppgaver som snømåking 

etc. 
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Postkasser 

Husk navn på postkassen din og husk at den også må tømmes. Da blir det 

enklere for NU å levere post/brev til dere beboere. 

Flagging  

Dersom det er beboere som i privat regi ønsker å flagge i Utleirparken på f.eks. 

jubileumsdager, har dere mulighet til å låne flagget. Dere må da eventuelt ta 

kontakt med naboutvalget i god tid på forhånd.  

 

Om behandling av henvendelser fra beboere 

Naboutvalget på B-feltet har møte ca. en gang per måned. 

Henvendelser/naboklager som vi mottar fra beboerne blir behandlet i disse 

møtene. Siden vi har møte en gang i måneden kan det ta noe tid før saken blir 

behandlet. NU-B sender dere likevel en bekreftelse på at henvendelsen er 

mottatt snarest etter at den er mottatt i NU. Vi ber om at eventuelle klager 

sendes skriftlig til naboutvalget. 

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på, ønsker eller hva det 

måtte være.  

• E-postadresse: nu.b@risvollan.no 

 

Vi ønsker alle på B-feltet en riktig god jul og et godt nytt år! 

  

Hilsen naboutvalget på B-feltet 
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