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B-blækka – Mai 2022  

 
 

Informasjon til beboerne i B-feltet 

Her kommer sommerutgaven av B-blækka. Da det er kommet til nye beboere i feltet 

vil vi repetere noe av informasjonen som vi har orientert om tidligere. 
Vårdugnad 2022 

Årets dugnad ble gjennomført som normalt denne våren og det ble en sosial samling 

i gapahuken etter dugnaden. Mange deltok, men vi kan alltids bli bedre. Vi ønsker å 

takke store og små for innsatsen.    

Containere 

Containerservice er flyttet til høsten. Tidligere ble containere satt ut på vårparten i 

feltene.  

Redskapsbodene 

Vi ønsker å ha utstyr i bodene til rådighet for våre beboere, men vi har ikke mulighet 

til å erstatte utstyr som blir borte. Vi håper derfor at alle kan bidra til å holde bodene i 

orden.  

Dersom du ikke har låskoden til boden, ta gjerne kontakt med naboutvalget. 

Avfall 

Unngå å fylle søppeldunkene så fulle at lokkene spriker. Da hindrer vi at det blir mat 

for fugler og rotter. Press sammen tomesker, melkekartonger etc. 

OBS: Det finnes egne avfallsdunker hvor hundebæsj skal kastes, så ikke kast slikt 

avfall i søppeldunkene. 

Beplantning på B-feltet 

Naboutvalget planter blomster i felleskassene som står plassert omkring på feltet. Vi 

håper at dere kan være behjelpelig med å vanne blomstene. 

Ballspill i fellesområder 

Det er fint om beboere utfører ballspill på områder som er beregnet til dette og ikke 

mot husvegger/skillevegger.  

Grilling 

Nå er det snart sommer og grilltid og vi ber dere vise forsiktighet med hensyn til 

plassering av grillen. Husk brannfaren.  

Klager til naboutvalget 

Dersom dere skal melde en klage til naboutvalget ber vi om at dere sender klagen 

skriftlig. Dere sender klagen til e-postadresse nu.b@risvollan.no.  

Flere av klagene som naboutvalget mottar fra beboere handler om støy og 

forstyrrelse av nattero. Vi vil oppfordre beboere til å ta en prat med naboen som lager 

støy før dere eventuelt sender en henvendelse til naboutvalget. Vi tror det er enklere 
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å komme fram til enighet dersom dere prater sammen. Hvis saken ikke blir løst, ta 

gjerne kontakt med naboutvalget. 

Regler om ro og orden 

Vi viser til ordensregler om ro og orden i kapittel 6.1, punkt 2. Mellom kl. 23.00 og 

06.00 må ingen ved unødig støy forstyrre den alminnelige nattero. 

Ved oppussing/renovering både ute og inne anbefaler vi at dere gir forhåndsvarsel til 

nærliggende naboer hvis dere skal utføre støyende arbeid.  

Røyking 

Det anmodes om å begrense røyking på veranda/terrasse til et minimum av hensyn 

til omkringliggende naboer. Sigarettsneiper ber vi om at dere stumper i askebeger 

eller beholdere som er beregnet for dette. 

Trampoliner 

Følg borettslagets reglement. Se håndboka punkt 5.23 om retningslinjer for 

trampoliner. 

Dyrehold 

Hunder og katter som har fast tilhold i borettslaget, skal registreres. Se kapittel 6.1, 

punkt 8 om ordensregler for dyrehold. 

Siden barn leker i Utleirparken/lekeplassen ber vi om at dere ikke lufter hunder i 

parken. 

Kjøring og vasking av bil i feltene 

Vis forsiktighet ved kjøring i feltene. Vi viser også til håndboka og ordensregler 

kapittel 6.1, punkt 6 og 7.   

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til naboutvalget. Send e-post til 

nu.b@risvollan.no. 

 

Vi ønsker alle i B-feltet en riktig god sommer!  

Hilsen naboutvalget på B-feltet 
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