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Styrelederen
”Ellers må jeg gi litt skryt til vaktmestrene våre
som har stått på og brøytet alt det utstyret vårt
har klart i perioder. De har vært ute og brøytet tidlig og sent når de værste snøfallene kom. ”
Ellers må jeg gi litt skryt til vaktmestrene våre som har stått på
og brøytet alt det utstyret vårt har
klart i perioder. De har vært ute og
brøytet tidlig og sent når de værste
snøfallene kom. Vi har noen kilometer med veier som skal brøytes,
og når det kommer 30-40 cm snø
Ellers er et sikkert vårtegn i bo- i løpet av et døgn, er det ikke bare
rettslaget at det nærmer seg ge- å få det vekk, så takk skal dere ha
neralforsamling og det er en viktig for at dere står på for at vi skal ha
begivenhet. Det er der man kan det fremkommelig på gangveier
Hei alle sammen.
komme med saker man ønsker be- og parkeringsplasser.
handlet som kan være store eller
I skrivende stund er det vinterfemindre forandringer, gi ris og ros Da vil jeg avslutningsvis på vegne
rie og et vær som minner mer om
av styret i borettslaget ønsker alle
og ellers ytre sine meninger.
det været vi ønsker å ha i påsken,
beboere, ansatte og samarbeidsså de som har tatt vinterferie må Det er viktig å være klar over at
partnere en riktig god påske.
jo sies å ha vært ekstremt heldig det er tidsfrister for å melde inn
med den.
saker til generalforsamlingen, og
grunnen til det er at styret evenSom alle sikkert har fått med seg,
tuelt skal kunne behandle sakene Med vennlig hilsen
er vårt nye bygg åpnet, og på den
før de legges frem. Det viktigste er
Egil Burkeland
åpne dagen som ble arrangert var
at man møter opp på generalfordet veldig mange beboere innom
samlingen og gir uttrykk for dine Styreleder
for å se. De fleste var veldig forsynspunkter. Sett av datoen når
nøyd, så var det noen som mente
innkallingen kommer og møt opp.
noe kunne vært gjort annerledes.
Dette gikk mest på de interiørmessige og da er vi inne på smak og
behag og det er ikke alltid like enkelt. Bygget er i alle fall åpnet, og
dette bygget skal vi på Risvollan ha
glede av i mange år fremover.

Den 11. februar i år var det bisettelse av Torstein Hatmyr. Han døde
29. januar på Rikshospitalet etter et
sykeleie.
Det var mange som hadde tatt veien
til Leira kapell for å ta avskjed med
en markant person i flere sammenheng.

I minnetalen ble det fremhevet hans
engasjement og hjelpsomhet.

Dette var forløperen til dagens TVRisvollan.

Torstein hadde mange verv i borettslaget både i styret og andre sammenhenger.
Han var også med da borettslaget
åpnet en informasjonskanal i kabelnettet i 1991 og som han også var
redaktør for frem til 1995.

Vi vil huske Torstein som en engasjert
og ivrig person som ikke var redd for
å heve stemmen om det skulle trenges.
Vi lyser fred over hans minne.

TVRisvollan i nye tidsmessige lokaler
Da har vi begynt å komme oss til
rette i de nye lokalene. Det ble noe
mindre, men tar vi med at vi kan
bruke storstua og vrimle-arealet
blir det meget bra. Folk som kommer hit synes det er meget bra.
Vi håper på tips og ideer til hva vi
kan ta opp for dere, hva vil dere

se?
Vi skal snart begynne produksjonen av opptak som ble gjort en tid
før ”Ivers” ble syk. Det største fotball-ikonet satte seg ned med oss
og fortalte sin fotballhistorie. Han
virket ærlig i sine fortellinger og
sa at han ville fortelle det slik det
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var. Odd Iversen var også en stund
medarbeider i TVR og laget mange
fine intervju og program med faglig tyngde. Dette håper vi blir bra.
Da regner det i Trondhjem igjen. Vi
ser vel starten på våren med fine
dager. Vi ønsker alle en god påske!
Hilsen Kjell Kjærstad, ansv. red.

Redaksjonens besøksadresse er:
TVRisvollan, Ingeborg Aas vei 2, 7036 Trondheim.
Telefon: 73 96 64 13 / 92 09 66 44
www.risvollan-borettslag.no
E-post: tvr@tvrisvollan.no
Foto: Kjell Kjærstad og administrasjonen.
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

Foto forside: m.herzog / www.visualis-images.com

BORETTSLAGETS KONTOR HAR LANGÅPENT
PÅ ONSDAGER

ÅPNINGSTIDER I PÅSKA 2016
Mandag 21. mars kl. 09.00 - 15.00

Etter at administrasjonen
Tirsdag 22. mars kl. 09.00 - 15.00
flyttet i nytt bygg, har vi
endret dag for langåpent Onsdag 23. mars kl. 09.00 - 12.00
fra mandag til onsdag.
Vi minner om at vi har
langåpent på onsdager
fra kl. 08.00-.17.00.

GOD PÅSKE!

Borettslagets vakttelefon

940 13 260

Administrasjonen
RL 1-2016 3

FORELØPIG ANLEGGSPLAN 2015 - 2020
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Foreløpig anleggsplan for rehabilitering av P-garasjer i D, F, A, B, G, og H-felt fra 2015-2020.
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teknisk sjef

F

2018

Lykke til med oppussingsarbeidene - på en fornuftig måte - ved å
vise hensyn til dine naboer!

2015

Dersom du er av de som bruker
tid og krefter på å pusse opp leiligheten din, er dette flott, men vi
ber deg tenke på at det vil oppstå
støy i den forbindelse. Bl.a. bruk
av diverse boreutstyr høres utrolig godt inn til dine naboer. Slik
støy er både høy, irriterende og
slitsom å høre på, så tenk derfor
over NÅR på dagen slikt utstyr benyttes. Kanskje dine naboer har
små barn (babyer) som må sove

D

For dere beboere - vær spesielt oppmerksom på kap. 5.20,
pkt. 3.03 (2. avsnitt), 3.05 og
3.06 og vi ber dere gjennomføre tiltak i hht. dette.

OPPUSSINGARBEIDER I LEILIGHETENE – VIS HENSYN!

2015

For nærmere informasjon
om forebygging av legionellasmitte, se Informasjonshåndboken kap. 5.20 - ”Retningslinjer for forebygging
av legionellasmitte i varmtvannsanlegg”.

ofte, kanskje andre har gått nattevakt og trenger å sove, etc etc.
Det er derfor en fin skikk å si ifra
til dine naboer når oppussing skal
foregå. Husk også generelle krav til
kvelds-/nattero. Vi anbefaler rett
og slett at du sender ut en form
for nabovarsel om planlagte og
pågående oppussingsarbeider. Da
blir det også lettere å akseptere at
det vil bli støy i en periode uten at
naboene blir irritert og tar kontakt
med borettslaget for å klage.

FELT / ÅR

Borettslaget vil heve tempe- Har du spørsmål om dette, ta
raturen på tappevannet den kontakt med vår arbeidsleder
Roger Kvam på tlf. 73 96 99
27., 28. og 29. april 2016.
57/ 90 97 93 91.
I løpet av disse dagene er det
opp til beboer selv å tappe
varmtvann i minimum 3-5
minutter på hvert tappested. Teknisk sjef

2017

Forebygging av legionellasmitte

2016

Rehabilitering av garasjer F-feltet
Foto: Kjell Kjærstad

FORELØPIG ANLEGGSPLAN 2015-2020

2019

2019

2020

REHABILITERING AV GARASJER PÅ F-FELTET
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Det er ikke tillatt å blande følgende avfall

ILDSJELER SØKES!

Som dere ser av
oppsettet som er utarbeidet av
Norsk Gjenvinning, er det flere
restriksjoner for levering av ulike
fraksjoner i Trondheim. Noen er
vedtatt sentralt, og noen er tilleggskrav for kunder i Trondheim.
Dette med levering og deponering
av fraksjoner som ikke kan gjenvinnes og som er miljøskadelig,
koster borettslaget mye i løpet
av et år. Det være seg fraksjoner
borettslaget må kvitte seg med
enten ved at vi selv har ansvaret
og kostnader for det, eller fordi
beboerne har lagt igjen, kastet
det oppi containere som er satt
ut, etc etc.
Det er derfor viktig at diverse avfall sorteres ut og forhåpentligvis
fraktes til avfallsmottak direkte av
beboerne bl.a. slik som:

Fra åpninga av Utleirahallen

Utleira IL er inne i en meget spennende fase som bydelsklubb. Med
ny bane og ny hall på plass har
klubbens tidligere og nåværende
ildsjeler gjort en formidabel jobb.
Bydelen kan nå tilby våre barn og
unge de beste forutsetninger for et
aktivt idrettsliv.
Utleira IL er nå, i tillegg til å være
bydelens breddeklubb, også anleggseier. Med eierskapet følger
både ansvar og muligheter. Ansvar
for å drifte og ta vare på anlegget,
slik at generasjoner av barn og
unge får de samme mulighetene
som våre barn får. Muligheten ligger i at klubben nå er blitt mer salgbar, både når det gjelder sponsor,
arrangement og utleieinntekter. Det
er her det finnes muligheter for de
neste ildsjelene.
Utleira IL skal skape idrettsglede,
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Foto: Kjell Kjærstad

gjennom respekt, inkludering,
mestring og engasjement.
Selv om vi nå har lønnede ressurser til å jobbe for klubben må vi
fortsette med det frivillige arbeidet. Utleira IL har behov for personer i ulike roller på alle nivåer,
som sammen med mange andre
kan bidra til at vi får en god utvikling i årene som kommer. Vi skal
dele på oppgavene og bidra etter
evne, og ikke minst ha det moro
sammen!
Det skal velges nye medlemmer
til hovedstyret i Utleira IL, og
valgkomiteen ønsker å nå ut til
de med engasjement og hjerte for
klubben. Det vi ønsker av kompetanse, er vanlig ryddighet og
struktur. Styreleder bør være litt
visjonær for klubben. Oppfordrer
spesielt kvinner til å melde sin
interesse da kvinneandelen i styret

må besettes. Det er også mange
andre muligheter i idrettslaget
for de som ikke ønsker verv i
hovedstyret.
Ønsker du å skape idrettsglede,
og bidra med å videreutvikle Utleira IL, så ta kontakt med leder
for valgkomiteen Tora Aune,
99630073, tora@robenel.co, eller med daglig leder Pål B. Wahl,
93045500, leder@utleira.no
Vi er en breddeklubb av ildsjeler,
drevet av ildsjeler, med hjerte i
lokalmiljøet.
Pål B. Wahl
Daglig leder
Mob. 930 45 500
E-post: leder@utleira.no
www.utleira.no

- Gipsplater og annet avfall som
inneholder gips
- Isolasjonsmateriale
- Impregnert trevirke (kreosot)
Øvrig spesialavfall sorteres når
vi gjennomfører Containerservice, og denne gjennomføres
en gang på vårparten. Da er
det også svært viktig at de ulike
fraksjonene blir sortert, levert
i rett container eller til annet
henvist sted.
I forkant at denne dugnaden
(Containerservice) vil en representant fra Norsk Gjenvinning og en vaktmester foreta
en gjennomgang som vises på
TV-Risvollan. Dette for at dere
beboere skal bli ennå bedre kjent
med de ulike sorteringskravene
som foreligger.
Jo bedre og flinkere borettslaget
er med sortering og gjenvinning,
jo rimeligere blir det - for dere
beboere. Samt at vi jo ønsker å
kunne bidra med ulike miljøtiltak -

så her er en sjanse til det!
Medhilsen
Laila Pedersen
Teknisk sjef
Risvollan Borettslag
tlf 73969953/94003950
www.risvollan-borettslag.no
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DU SKAL IKKE LADE EL-BIL/HYBRID-BIL I ORDINÆR STIKKONTAKT

Vi legger til at man ikke skal lade
EL-biler/hybridbiler i en ordinær
stikkontakt/motorvarmer-uttak.
Det må og skal monteres en egen
ladestasjon for disse bilene. Det
er i tillegg viktig og påkrevd at det
RISTING AV GULVTEPPER, MATmonteres jordfeilvern-bryter klasTER O.L.
se B, og det er meget sjelden denTil tider får vi henvendelse om ne er integrert ved bilens levering
beboere som rister gulvtepper, (El-bil/hybrid).
matter, dyner og lignende fra balkonger, vinduer og/eller utvendige
trapper.
Brukes ordinær stikkontakt og/elVi ber om at det ikke gjøres på ler motorvarmeruttak til lading av
den måten, fordi støv og rusk da EL-bil/hybridbil, vil det fra borettskommer til naboen under eller ved lagets side kunne bli påtalt og reasiden av og ingen liker jo det. Gå gert på. Dette bl.a. med bakgrunn i
ned på bakkenivå og rist, evt. bruk et samlet effektbruk for området/
bankestativet for de som har det. garasjen/plassen, og ikke minst på
grunn av brannfaren som kan oppTenk også på vinduspussingen til stå i slike tilfeller. Det er noe vi vil
dine naboer!!
unngå, og oppdages slike tilfeller,
må vi som nevnt dessverre reagere på dette, og be vedkommende
installere en egen ladestasjon.

HUNDEBÆSJ
I skrivende stund er det vinter og
snø, men snøen forsvinner raskt,
og ”mykje kjem fram når snøen
forsvinn” som det heter i sangen,
også gammel hundebæsj. Dette
er ikke kjekt verken å se på eller
komme ”borti”. Vi ber de ansvarlige ta opp etter hundene sine. På
Risvollan er vi så heldig å ha montert opp flere flotte ”kasser” for å
kaste hundeekskrementer i. Bruk
disse, sommer som vinter. Mange
er flinke til dette, men det finnes
alltid ”unnasluntnere”. Kanskje
hunden din også har tatt seg en
tur på egenhånd! Men følg med –
følg opp!
Teknisk sjef
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NYE SATSER OG VILKÅR FOR
LEIE AV «RISVOLD»

Fra og med 01.01.2016 kan du
leie vårt nye og flotte utleielokale:
«Risvold» !
Styret har i den forbindelse vedtatt nye satser og vilkår for leie av
Risvold.
Satser
Formiddag/ettermiddag:		
kr. 1.200,- inkl. vask (kr. 1.000,- for
andelseiere)
Hel dag:				
kr. 2.400,- inkl. vask (kr. 2.000,- for
andelseiere)
					
(Tillegg kr. 400,- for leie av kjøkken)

MITSUBISHI VAREBIL – TIL BRUK SOM DELEBIL EL. ”MEKKEBIL” - TIL SALGS
Administrasjon i Risvollan Borettslag har en av våre biler til salgs. Det er en Mitsubishi, L 200, 2 seter, 2 dører med
lasteplan og glassfibertopp, og bilen er en 2006-modell. Men den har en defekt toppakning! Bilskiltene ble levert inn
til biltilsynet pr. 31.12.2015.
Følgende beskrivelse/utstyr som medfølger:
Bilen har firehjulsdrift med høy og lav serie, den har gått 104 790 km. Grått interiør, 2,5 DiD motor med 136 hk. Glassfibertopp (den har vi dessverre ikke bilde av, men den er meget pen – og til dels – lite brukt) med rails, bedline, diff.
sperre bak m/bryter, lyktespylere, airbag x 2, gode sommer og vinterhjul (piggfrie) som medfølger, radio/CD, turbo,
hengerfeste, servo, tilt ratt, startsperre. Det er en pen bil med helt grei komfort – bare den går!!!
Bilen kan sees i verkstedet til borettslaget, adresse: Asbjørn Øveråsv. 1. Ta kontakt dersom du ønsker å se bilen. Den
kan brukes som delebil, eller om du vil skru (mekke), og er flink til dette, er bilen et fint objekt.
Er du interessert? – gi oss et tilbud. Dette sendes til borettslagets administrasjon så snart som mulig, så tar vi kontakt
med deg igjen. Vi informerer om at vi står fritt til å godta eller forkaste et hvert tilbud. Salg av bilen legges også ut på
www.finn.no
Har du spørsmål, ta kontakt med teknisk sjef Laila Pedersen eller arbeidsleder Roger Kvam.

Fredag/lørdag: 			
kr. 5.000,- inkl. vask ( kr. 3.500,for andelseiere)
Hel helg:				
kr. 10.000,- inkl. vask (kr. 7.000,for andelseiere)
Depositum: 				
kr. 3.500,-

Alternativet kan ellers bli å koble
ifra stikkontakten/motorvarmeruttaket, for dette er SÅ viktig å Vilkår (utdrag)
etterkomme.
- Aldersgrense 25 år
De enkelte naboutvalgene har
- Ved avbestilling senere
også fått informasjon om å følge
opp/følge med på slikt.
enn 14 dager før avtalt
leiedato, belastes 50% av
Dersom dere ønsker tilbud på
leien.
montering av ladestasjon for ELbil/hybrid-bil, ta kontakt med bo- Ved ønske om leie og/eller for utrettslaget. Send oss da gjerne en fyllende informasjon om priser og
e-post angående dette, eller om vilkår, vennligst se vår hjemmesidu har spørsmål til saken.
de eller ta kontakt med borettslagets kontor.
Teknisk sjef
Informasjon om priser ligger ute
på vår hjemmeside under «Om
På borettslagets nettside
borettslaget» og «Fasiliteter».
www.risvollan-borettslag.no
finner du mye nyttig informasjon,
planer for rehabilitering av garasjene

SELGES:

Administrasjonen

TRIMSYKKEL TIL SALGS – GI
BUD
Administrasjon i Risvollan Borettslag
har en trimsykkel som skal selges.
Fint display og helt grei å bruke. I vår
tid er den blitt lite brukt, men er like
fullt brukbar. Se bilder.
Er du interessert - legg inn bud til
borettslagets administrasjon. Førstemann til mølla osv…..
Har du spørsmål, ta kontakt med
teknisk sjef Laila Pedersen eller arbeidsleder Roger Kvam.
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Aking + Risvollan = Sant
Om natten skinner månen over
et stille og snødekt Risvollan. De
eneste som er opp og beveger seg
sakte og forsiktig gjennom landskapet er noen rådyr. På dagtid
endrer bildet seg - da er det menneskene som overtar med ulike
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aktiviteter.

5
voksne) på kjelke, akebrett, akemadrasse, snøbrett og snøsparke-

I år har det vært en snørik vinter. sykkel .
Dette har gitt gode muligheter for
aking i de fine bakkene, vollene, i
Tekst og foto: Gunnar Osvoll
de ulike feltene i borettslagt vårt.
Her renner mange barna (og noen

bilde 1: Risvollan er vakker også om
natten
bilde 2: Even og Adam liker å ake på
kjelke
bilde 3: Martine har fått draget på
snøbrett
bilde 4: Andreas sitt første forsøk
med snøbrett

bilde 5: Ida har full kontroll på snøsparkesykkelen
bilde 6: Her går det unna så håret flagrer!
bilde 7: Snødama, Lis Vollan, følger interessert med
på aktiviteten i bakken med sine vakre brokkoliøyne.

7
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NYTT MATERIALE I BALKONGER OG SKILLEVEGGER PÅ D-FELTET ETTER BRANNEN

Den nye storstua ”Risvold”
brukes mer og mer. Mange
bestiller for år fremover.
Tekst og foto: Kjell Kjærstad

På D-feltet brukes limtre til nye skillevegger og balkonger.
Dette fordi dette materialet har bedre holdbarhet mot brann
enn metall har vist seg å ha. Foto: Kjell Kjærstad

GJENBYGDE ÅPNINGER MELLOM BYGNINGER – REÅPNING/FJERNING
Frist for reåpning/fjerning av hindringer settes til 1. juli 2016.
Noen steder ser vi at det er tettet
igjen/bygd igjen mellom noen av byggene våre, særlig der hvor passasjene
er relativt trange/smale. Åpningene
er trange/smale, men skal benyttes til
branngater, samt at de skal være til
adkomst for eksempel fram til en
gangveg, passasje for klipping av
områder på baksiden og/eller kunne
gå rundt bygget med en trillebåt etc
uhindret.
Vi kan forstå at enkelte beboere mener at området ikke er egnet til noe,
området er der og ser ikke ut til å bli
benyttet, hvorpå beboerne selv tetter
igjen enten ved å sette opp en vegg,
montere dører eller annen fast bygningsmessig innredning.
Styret har tidligere behandlet en sak
ang. montering av sykkelparkering
ved slik gjenbygging, der styret vedtok at beboer måtte fjerne det som
var blitt satt opp. Dette ble også gjort
i etterkant av vedtaket, men området
ble tettet igjen ved at det ble satt opp
en stengsel/platting mellom byggene i etterkant. Noe tilsvarende førte
også til at styret behandlet en sak
om at disse åpningene skal ha en fri
og uhindret passasje/åpning mellom
byggenes hageareal (jfr. sak 042/12,
behandlet i møte 10.05.2012).
Dette er bakgrunn for følgende ved-
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Her om dagen hadde områdets lag
av Norsk Folkehjelp sitt årsmøte i
det nye selskapslokalet.
De har i en årrekke brukt den gamle Storstua i senteret til sin møtevirksomhet.

Foto: m.herzog / www.visualis-images.com

Laget driver et sosialt arbeid for pensjonistene i området og de har arrangert mange fine
turer for sine medlemmer. Laget ”sponser”
en god del av kostnadene ved turene. Som
medlem blir det da ganske rimelig å bli med
på en busstur. Laget har ca 100 medlemmer
og i følge lederen, Melvin Johansen, har de
en god økonomi bl.a. takket være god kontakt med næringslivet. Han sier seg også meget godt fornøyd med borettslagets nybygg.
Foto: Til Høyre Melvin Johansen
Under: Medlemmene kjøper lodd

tak (i styremøte 20.09.2012, sak
074/12):
”Styret vedtar at det må være
en fri og uhindret passasje
mellom husrekkene i borettslaget.
Dette innebærer at det ikke
må monteres noen form for
bygningsmessige innredninger/tiltak og/eller være beplantninger i noen form som
er til hinder for en fri og uhindret adgang mellom husrekkene.

Ut fra dette må vi be alle de det gjelder, fjerne disse hindringene i nær
framtid. Borettslaget vil foreta en
kontroll med at alle slike hindringer er
fjernet, og setter en generell frist til
1. juli 2016 for at denne anmodningen må være etterkommet.
Dersom det er spørsmål til saken, eller dere ønsker en avklaring/vurdering, ta kontakt med borettslaget ved
teknisk sjef. Send oss da gjerne bilder
og en utdypning av hva saken dreier
seg om.
Teknisk sjef

Administrasjonen får fullmakt til å påse at slike passasjer er åpne/tilgjengelige ved
å følge opp saken overfor de
aktuelle”.
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LØSNING KRYSSORD 4-2015 OG VINNERE AV FLAXLODD
1. Premie 5 flaxlodd
Anny Eggen, Asbjørn Øverås veg 14 E
2. Premie 3 flaxlodd
Yuko Sætre, Adolf Øiens veg 8 D
3. Premie 2 flaxlodd
Herolf Andreassen, Utleirtunet 4 A
Premiene blir tilsendt.
Vi takker for alle innsendte svar!

NYINNFLYTTET SAMT INTERNE
FLYTTINGER PR. 15.02.2016
ADR
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
MARIE SØRDALS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET

ADR_NR
ADR_BOKSTAV
NAVN
2 C MELTING BRIT
10 A Hestø Remi
10 A Sommervik Maria Helmersen
8 G Holm Nils Arne
8 G Berg-Hanssen Maria Therese
12 C BRAUTESET KNUT
14 F Haugen Kenneth Eide
14 F Solstad Heidi Merethe
4 B Berntsen Hege Tanem
3 B Wikran Atle
9 C Sollie Inger Lise
10 B Skarpsno Eivind S.
10 B Belsby Maria
6 D Le Nam Hoang
6 D Le Vu Hoang
6 D Le Trinh Thi Kiyen
14 B Gården Anne Gro
24 E KIELLAND TORIL

HUSK AT BORETTSLAGET
HAR EN BILTILHENGER TIL
UTLÅN
INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR UTLÅN
Det er kjøpt inn en biltilhenger i
borettslagets regi, og styret
har vedtatt at denne kan lånes ut til våre beboere gratis. Men låntaker må betale
et depositum på kr. 500,- for
hver gang tilhengeren lånes.
Styret har vedtatt egne retningslinjer for bruken av hengeren, og disse finnes i INFO-hånd-
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Bor du på Risvollan eller der omkring?
INNFLYTT_DATO
10.12.2015 ..og trenger bil bare av og til eller supplement til egen bil..
04.01.2016
------------------------04.01.2016
Som medlem disponerer du alle våre 70 biler(elbiler, varebiler, personbiler)
11.12.2015 på totalt 20 plasser i Trondheim. Tilgjengelig døgnet rundt.
11.12.2015
11.12.2015 Bilkollektivet vil sette biler ved Risvollan før påske 2016 hvis:
12.02.2016  Det stilles til rådighet minimum 2 Plasser sentralt i området
12.02.2016  Det iverksettes markedsføring/rekruttering med mål om 12
medlemmer første år
18.01.2016
Eksempel: Lei en 5 seter bil for kr 269 t/r Værnes .12m3 varebil(flyttebil)
31.01.2016 fra kr 440 pr døgn. En liten 5 seter bil /elbil i 3 timer en ettermiddag - 25
06.01.2016 km - for kr 173. Drivstoff og bomring inkludert.
04.01.2016
04.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016 For ytterlige info og innmelding: se vår hjemmeside
01.01.2016
01.02.2016
Telefon 480 27 080 www.trondheim-bilkollektiv.no info@trondheim-bilkollektiv.no

boken kap. 5.26, samt at de også
finnes på våre hjemmesider.
Hengeren er av merke 1099 EBECO og modell NOR-TRAILER, og
den kan ta en nyttelast på inntil
640 kg. Våre beboere kan henvende seg til borettslagets ekspe-

ut avtale om utlån og for å betale
depositum. Vognkort og tilhenger
blir deretter utlevert lånetaker.
Hengeren står parkert på tilhengerplassen på C-feltet, og plassen
skal være avlåst (med kjetting og
nøkkel). Nøkkel får du utlevert når
du betaler depositum.
Ytterligere informasjon
om saken får du ved
henvendelse til borettslagets ekspedisjon.
Teknisk sjef

disjon (i kontortiden) for å fylle
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INNSAMLING AV HAGEAVFALL – NY ORDNING PÅ ALLE FELT
Vi er i full gang å montere potetkasser som skal settes ut på alle felt til innsamling av hageavfall fra årets sesong.
Av teknisk sjef Laila Pedersen

Det vil derfor IKKE bli hentet inn sorte søplesekker
med hageavfall som tidligere. Settes det ut søplesekker med hageavfall,
vil disse blir stående uten
at de tømmes, noe som
kanskje medfører at naboutvalgene evt. må rydde opp eller at noen andre i så fall må ta ansvar!
Vi mener denne ordningen er mer miljøvennlig,
penere og ikke minst spa-
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Det skal males på halve feltet i år, og det
er malerfirma Kjell-Arne Kjeldsberg som
skal stå for arbeidene. De samarbeider
med firma Malerkompaniet, og vi har
god erfaring med begge disse.

kontrakten med gjeldende malerfirma
og antall timer ut fra timelister for den
enkelte sak. Dette legges til grunn for
viderefakturering til andelseierne.
Andelseierne må informeres om dette før
maling utføres”.

Styret har vedtatt at det ikke skal monteres/være sprosser på vinduene på Risvollan. Sprosser som er montert, kan stå
inntil bygget skal males. Når malerne
kommer for å male, skal sprossene være
fjernet. Dette har både beboer og maler
ansvar for å påse at etterkommes.

Bygget skal vaskes først, dernest skal det
påføres 2 strøk maling. Det vil bli sendt
ut informasjon om dette til berørte i nær
framtid, da arbeidene er tenkt påbegynt
etter påske. Det er ellers planlagt å starte
med bygg nr. 18 og fortsette 16, 14, 12,
10, 8 samt 9, 7 og 5 i år.

Vi har tidligere
nevnt dette i
Rislappen, men
nevner det ennå
en gang da det
nærmer seg vår
(er vi heldig, og
snøen forsvinner
nok i år også).
Hvor
kassene
plasseres,
og
hvor mange som
plasseres ut, må
vi finne ut etter
hvert. Men for at
ordningen skal
fungere og ikke
minst fortsette, må kassene kun fylles med hageavfall
(ikke stein, jord eller andre
gjenstander). Vaktmesterne
henter inn kassene og tømmer disse når det er blitt fullt.

MALINGSARBEIDER, FELT
G (MARIE SØRDALS VEG) 2016:

GENERELL INFORMASJON MERKOSTNADER FOR EKSTRAARBEID:
GJENSTANDER, TRÆR, BUSKER
OG BEPLANTNING SOM IKKE ER
FJERNET, SAMT MALING AV PARABOLANTENNE:

Lærling Carl-Espen Jacobsen lager trekasser som skal benyttes til hageavfall i år.
Foto: Kjell Kjærstad
Nederst: Effektiv innsamling med traktor og henger. Foto: Illustrasjonsbilde

rer personalet for mange tun- rer og kommer til å fortsette.
ge løft! Men det er opp både
til dere beboere og våre vaktmestere at ordningen funge-

Vi ser at malerne i ”ny og ne” blir forhindre fra å arbeide effektivt med malingen
grunnet busker, trær, beplantning, gjenstander etc som IKKE er blitt fjernet
innen malingsarbeidene tar til eller under
vegs i malingen. Dette selv om beboerne
har fått beskjed om å fjerne slikt innen
maling tar til. Ofte er det busker og beplantning inntil gjerder, boder, terrasser
etc som er den største årsaken til slikt
merarbeid. Alternativet er da og IKKE
male, og la det være slik det er. Det er
imidlertid ikke noe aktuelt alternativ, da
dette igjen vil gå ut over borettslagets
ansvar som eier av bygg/ anlegg. Slike
ekstraarbeider har naturlig nok medført
ekstra kostnader for borettslaget. Det
samme gjelder faktisk når det er montert
markiser. Her må enten markisene dekkes godt nok til, eller fjernes til maling
er utført.
De nevnte problemstillingene har styret fattet vedtak for å gjøre noe med,
og følgende vedtak ble fattet i møte
23.05.2013, sak 043/13:”Styret vedtar at
andelseierne selv betaler merkostnader
som følge av at de ikke har fjernet/tatt
ned/flyttet gjenstander, busker, trær og
øvrig beplantning slik at malerne kommer til og kan male uhindret.
Styret vedtar også at monterte parabolantenner males, og at kostnaden for
dette belastes den enkelte som har montert parabolantennen.
Kostnaden som blir å betale, er den
til enhver tids gjeldende timepris satt i

INNMONTERTE EKSTRA VINDUER:
Det hender også i ”ny og ne” at beboerne
har søkt om montering av ekstra vinduer,
eller at det er blitt satt inn ekstra vinduer
tidligere. Like ofte ser vi at vinduene
sjelden males/vedlike-holdes, og da i
særdeleshet vinduer plassert i kjelleren.
Dette går også ut over borettslagets ansvar som formell eier av bygget.
Dette har også styret fattet vedtak for å
gjøre noe med, og følgende vedtak ble
fattet i møte 23.05.2013, sak 044/13:
”Styret vedtar at andelseierne selv betaler kostnader for maling av vinduer som
er satt inn ekstra, evt. ekstra store vinduer, sett i forhold til opprinnelig vinduer.
Kostnadene de betaler, er den til enhver
tids gjeldende pris satt i kontrakten med
gjeldende malerfirma og antall timer ut
fra timelister for den enkelte sak. Dette
legges til grunn for viderefakturering til
de andelseierne det gjelder.
Andelseierne må informeres om dette før
maling utføres”.
Ekstra boder, lekehus etc som er satt opp
utenom det opprinnelige, vil vanligvis
ikke bli malt. Dette må beboerne bekoste
og utføre selv.
Alle henvendelser i forbindelse med
malerarbeidene gjøres til borettslaget, og
ikke til malerne.
Sprosser:

Råtne/ødelagte trematerialer som må byttes før maling:
Det er fint om dere informerer oss allerede nå om råtne/ødelagte bord eller andre
feil før maling skal utføres. Jo tidligere
dere sier ifra, jo bedre tid får vi på å skifte det som må skiftes. Sjekk gjerne om
det er noe feil/skade på vinduene deres
også, og si ifra til oss. Skal vinduer skiftes pga av det er skadet, kan det ta tid,
så derfor er det fint å få beskjed så tidlig
som mulig. Fyll gjerne ut meldingsskjema som finnes på våre hjemmesider – jo
før – jo bedre!
UTSKIFTING AV ENDE- OG GAVL-

VEGGER PÅ FELT G:

Disse veggene er skiftet for halve feltet,
men vi skal fortsette med å skifte endeog gavl-vegger for resten av feltet i år.
Dette for å være i forkant av malingsarbeidene, når resten av feltet er planlagt
malt neste år.

Teknisk sjef Laila Pedersen

SPILL TV-BINGO MED TVRISVOLLAN ONSDAGER KL 20.
I ØYEBLIKKET ER JACKPOTEN PÅ
KR 18.000,- + 1.000,-.
KR 19.000,- TILSAMMEN. +
KR 4.800,- I ANDRE PREMIER
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SOMMERVIKARER 2016

– RISVOLLANMEGLEREN –

Borettslaget ønsker å knytte til seg
sommervikarer til plenklipping og
stell av våre grøntarealer.
Plenklippingen foregår hovedsakelig med traktorklipper og det er derfor ønskelig at søkeren har traktor
og/eller bilsertifikat. Det kan også
være ønskelig at noen kan tiltre allerede fra mai av, og at arbeidet kan
fortsette litt ut i september. For de
øvrige kan tiltredelse være fra skoleslutt til skolestart.
Vikariatet avlønnes etter tariff.

STEINAR SKAANES
MOBIL: (+47) 970 59 239
steinar@proa.no

LISBETH KRISTENGÅRD
MOBIL: (+47) 480 07 480
lk@proa.no

ODD OLAV BERG

MOBIL: (+47) 970 59 225
oob@proa.no

TORE RESELL

MOBIL: (+47) 970 59 222
tr@proa.no

RÅTT PARTI
For deg som skal selge bolig er det tre ting som teller: Et trygt og effektivt salg som
resulterer i beste pris. Da er det viktig å tenke først og handle etterpå. Riktignok

Søkere bosatt i borettslaget har fortrinnsrett. I søknaden er det viktig å
føre opp de ukene dere kan jobbe,
samt når det er aktuelt å ta ut ferie.
Husk å oppgi det telefonnummeret
dere kan treffes på.

kan du ikke velge oppstillingen i sjakk, men du kan velge megler når du skal selge
boligen din. Vi har de beste spillerne og den beste strategien. Da er det lettere å vinne
– det viser vi gang på gang.

Søknad sendes/leveres borettslagets kontor innen 10. april 2016,
eller sendes på mail til:
laila@risvollan.no

DET ER VALG AV
MEGLER SOM AVGJØR
PRISEN DU FÅR FOR
BOLIGEN DIN.

Har du spørsmål til arbeidsoppgavene ta kontakt med gartner
Thorbjørn Kristensen på
tlf. 940 03 499 eller teknisk sjef
Laila Pedersen på tlf. 73 96 99 53.

Ring oss på mobil eller send mail
Teknisk sjef
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