Informasjon fra Miljøutvalget 18.juni 2018.
På generalforsamlingen 14.mai 2018 ble følgende valgt inn i borettslagets Miljøutvalg:
Unni Snilsberg
Stein Johansen
Evelyn Skarnes
Heidi Evensen
Monica Berget
Elisabet Haugan

DD 38
DD 48
DD 48
DD 64
DD 100
DD 100

Mobil 917 36 232
Mobil 995 76 497
Mobil 913 48 161
Mobil 932 27 689
Mobil 997 05 175
Mobil 926 80 645

Miljøutvalgets oppgaver er å jobbe for ulike aktiviteter for beboerne og se på helheten for
borettslagets uteområder. Vi samarbeider med styret og driftsleder. Miljøutvalget har i forrige
periode hatt flere befaringer og fokuset har vært og vurdere hekker og trær i borettslaget.
Miljøutvalget følger opp sammen med styret anbefalingene fra OBOS prosjekt når det gjelder
uteområdene.
Vaktmesterne vil nå begynne å fjerne hekker som står langs fasadene. Her vil det bli lagt duk og
singel. Ytre hekk vil beholdes de fleste steder der dette lar seg gjøre. Noen plasser vil det være en
utfordring å kun klare å fjerne innerste hekk, og miljøutvalget vil se på alternative løsninger der all
hekk må fjernes. Videre er det besluttet å fjerne en del trær i borettslaget, noe fjernes av
vaktmesterne og de store trærne vil bli fjernet av godkjent firma.
Miljøutvalget ønsker å beholde eksisterende allè gjennom borettslaget. En del hekker og gjerder vil
bli fjernet for å få det helhetlig og enklere vedlikehold.
Det er plantet blomster i en del blomsterkasser i borettslaget og i blomsterbed. Disse trenger
selvfølgelig å vannes. Vaktmesterne og vi i Miljøutvalget håper beboerne også vil hjelpe til med
vanning. Dersom du ønsker å hjelpe oss, ta kontakt med oss i Miljøutvalget og vi kan vise hvor vann
og utstyr er på ditt tun!
På D-tunet vil det nå bli en oppgradering av feltene mellom oppgangene i D4 og D5. Her vil det bli
lagt singel innerst mot fasadene, og sådd plen. Det vil bli plantet noen stauder ved hver oppgang. Det
har vært vurdert ulike løsninger, men siden det sannsynligvis vil bli en del fasaderehabilitering og
oppsett av stillaser i løpet av de fem neste årene valgte vi denne løsningen og vi håper dette blir en
fin løsning . Når stillasene foran D3 fjernes vil det også komme ny blomsterkasse her, slik vi hadde i
fjor sommer. Når avfallsdunkene er på plass vil vi se nærmere på hvordan vi skal plante her.
Om du har forslag til Miljøutvalget er det fint om du sender e-post til elisabet.haugan@getmail.no.
Miljøutvalget har møte ca 1 gang i måneden.
Vi ønsker alle beboere en riktig god sommer!
Hilsen oss i Miljøutvalget

