Referat tunmøte 08.11.2018

Saker:
Agenda
1. Tunmidler
- Hva skal vi arrangere, handle inn? Fellesarrangement, grønnsakshage, blomster?
- Innkjøp av sofa til fellesrom Røyskattvegen 68?
- Noen av innestående midler blir tilbakeført til borettslaget dersom de ikke blir brukt innen årsskifte.
2. Tilbakemelding fra beboere.
3. Eventuelt.

Referat:

Christian informerte om plan grøntareal. Styret informerte i tunkontaktmøte, at det arbeides med å avklare
med naboene hva som kan felles av trær, bak blokka i Røyskattvegen indre.

Det ønskes å kjøpe inn:
-

-

Nye benker foran fellesinngangene, Ole tar kontakt med lærer ved Skjetlein om byggfag der har
mulighet til å bygge noe slikt til oss.
Vannslanger
Ting til Halloween, greit å handle inn så lenge man har kvittering. Hør med tunkontakt før man
handler.
Når det gjelder å innrede fellesrom i de RKV 58 og RKV 68 så bevilger styret 2000 kroner til å
innrede hvert rom. På møtet ble vi enige om å først innrede RKV 68 for så å se om rommet blir
brukt. Maya Støwer tar ansvar for å innrede dette rommet. Rommet innredes til brettspillrom
for barn i kretsen. Dersom noen i kretsen har møbler å donere til dette rommet, ta kontakt med
Maya
Sende søknad til styret for å få bevilget midler til å innrede RKV 68

Arrangement:
-

Juletretenning 1. desember 17.00, ansvarlig; Linda, Maya og Rakel
Nyttårsfest 16. februar i Storstua. Kurvfest og ta med drikke
Sommerfest, St.hans kanskje?
Skrangletog 17. mai

Andre innspill:

-

-

-

Kjøring i gaten pågår i alt for høy hastighet. Det anbefales å skrive klage når slikt skjer, og
dersom man har mulighet, si fra. Mulighet til å plassere en blomsterkasse før innkjøring i RKV
indre for å sinke fart? Fartsdumper ønskes ikke.
Mulighet for å forbedre akustikk i aktivitetsrommet, høre med styre hva man kan gjøre med
dette rommet. Det er et rom med store muligheter for barna i Skjetlein borettslag å benytte seg
av, men som det er nå så er det mer eller mindre ubrukelig pga akustikk. Mulighet for å lage
egne lydplater?
Tunkontaktene finner ut hva av utsyr kretsen har, høytrykksspyler, terrassevasker?
Det ønskes flere søppelbøtter rundt omkring i gatene. Ikke plassert på byggene.

