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INFORMASJONSKANALEN BLIR DIGITAL

DET NYE ADMINISTRATVRISVOLLAN HAR NÅ EGEN
SJONSBYGGET TAR FORM OG NETTSERVER
TVRISVOLLAN FØLGER UTTVRisvollan sender nå web-tv med
Etter en diskusjon med Get har vi VIKLINGEN NØYE
kommet frem til at vi vil ha informasjonskanalen over på egen digitalkanal. Det blir mest sannsynlig
nabokanalen til TVRisvollan som
ligger på 199, altså kanal 198.

TVRisvollan følger utviklingen av
byggeprosessen nøye. Olav Jensen
har som spesialoppgave og dokumentere dette på film.
Han er der flere ganger i uka og
På informasjonskanalen vil det det blir etter hvert mange bilder
ligge info fra borettslaget, lag og og timer med film.
organisasjoner og andre opplysninger som vil være av generell in- Vi kommer snart med en ny del av
teresse. Kanskje blir det en ny vår byggeprosessen, den første ligger
på borettslagets nettsider, Facefor bruktmarkedet.
book og Youtube.
Ved overgangen til digitalkanal vil
de to analogkanalene som vi disponerer i dag falle bort. Etter at de Jeg ønsker alle beboere, medarbeidere,
nye boksene kom i fjor har vi det styre og administrasjon en riktig god
inntrykket at mange har koblet ut påske!
Kjell Kjærstad, ansv. redaktør
analogkanalene.
Det blir lettere med digitalkanal 198
og det blir bedre kvalitet på bildet.
Den musikken som mange skryter
av vil være tilgjengelig hele døgnet
for her blir det ingen avbrytelser.

egen server. Det betyr at du kan ta
oss inn på PC, smart-tv, nettbrett
og mobil uten reklameavbrudd fra
andre selskaper. For å sende gratis på Ustream måtte vi akseptere
reklameinnslag som avbrøt både
våre bingosendinger og våre andre tv-sendinger som Magasinet.
Nå kan hvem som helst i Trondheim spille TV-Bingo hos oss bare
de kjøper seg ei blokk hos oss eller hos ”Litt av hvert” i senteret. I
stedet for å kjøpe oss serverplass
hos noen, kjører vi gratis på egen
server. Vi har testkjørt web-tv i ett
og et halvt år og nå kjører vi eget.

Get vil også ha fordeler ved at de
kan ta bort analogkanalene da de
ligger og sperrer kapasitet i bredbåndet.
Endringen vil skje i nær fremtid og
vil bli varslet på våre media.
KK
På borettslagets nettside
www.risvollan-borettslag.no
finner du mye nyttig informasjon
bl.a. Mål- og strategiplan 2015-2018
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Styrelederen
”I borettslagets styre har vi begynt å jobbe
med saker som skal til behandling i årets generalforsamling som er berammet til 4. mai,
og da er det bare å håpe på godt oppmøte.”
rundt 1. mai. Bygget er i rute og vi kan si, er at det ikke blir bygd noe
har et meget bevisst blikk på kost- slikt uten at generalforsamlingen
vedtar det og der er vi ikke.
nadene rundt vårt nye bygg.

Hei alle sammen!
Da er påsken rett rundt hjørnet
og alt ligger til rette for en snøfri
påske i Trondheim, hvor alle trær
har begynt å spire og hvitveisen
blomstrer.
Våren kom tidlig i 2015 og det begynner å bli stor aktivitet rundt
omkring i borettslaget. Beboerne
har begynt å koste vekk vinterens
etterlatenskaper i form av sand
og stein og vaktmestrene er i full
gang med feiing av gatene.
I borettslagets styre har vi begynt
å jobbe med saker som skal til behandling i årets generalforsamling
som er berammet til 4. mai og da
er det bare å håpe på godt oppmøte. De senere årene har det ikke
kommet så mange av beboerne
(ca 6-7% av beboerne) og det er
ikke mange når vi vet at vi er 1113
andeler i borettslaget. Oppfordringen blir derfor å møte opp å si din
mening om hvordan du føler det
er å bo i Risvollan Borettslag.

Jeg tror dette blir et fint og funksjonelt bygg for oss, og ser frem til
at vi skal kunne presentere dette Vi fikk nye hjemmesider tidligere
i år, og jeg håper at dere beboefor beboerne.
re bruker disse for målsetningen
Som mange kjenner til har vi i flere er at vi skal bruke denne mer og
år hatt en dialog og et samarbeid mer til distribusjon av informasjon
med Trondheim Kommune om et ut til beboerne. Bruk de og gi tilbasåkalt ävfallssug¨på Risvollan. Det- kemelding til administrasjonen om
te er en sak som har tatt en del tid, det er noe dere synes mangler, så
og dette skyldes at slike prosjekter kan det hende det er mulig å få det
skal ut på offentlige anbud og det inn der. Ellers er også borettslaget
er en prosess i seg selv. Vi er ikke på facebook, så legg deg gjerne
kommet lengre i denne saken enn til der også, så kommer det info i
hva vi har informert om tidligere, større og større grad.
men som sikkert mange har fått
med seg, har Trondheim Kom- Da vil jeg på vegne av styret ønske
mune lagt inn et ävfallssug¨ på dere alle en riktig god påske.
Risvollan i sine planer fremover.
Dette er ikke det samme som at
det skal bygges, for det er det Med vennlig hilsen
i så fall generalforsamlingen i
borettslaget som bestemmer. Vi Egil Burkeland
er ikke der enda og har ikke nok
underlag til å fremme en slik sak Styreleder
enda. Det eneste vi helt sikkert

Vi ser alle at det nye administrasjonsbygget begynner å ta form,
og iflg de som jobber tett på entreprenøren skal bygget være tett
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RISVOLLAN KULTURARENA - HVA MÅ TIL?
Politikerne i Trondheim vedtok
31.01.2013 å satse bredt på kulturtilbud i bydelene i form av Kommunedelplan for kulturarenaer
2012-2024. De to første bydelene
som skal prioriteres er Saupstad
og Risvollan het det den gang. Risvollan kulturarena var nummer to
på prioritetslista og ble presentert
i Adressa mandag 13. januar 2013.
En viktig faktor som gjorde at gjennomslaget for tanken om en egen
kulturarena ble stort var at mange
organisasjoner og enkeltpersoner
i bydelen stilte seg bak de planene som opprinnelig var en del av
planene for nytt kultur og idrettsanlegg i bydelen. Behovsdokumentasjonen var omfattende,
systematisk og veldokumentert.
Det er heller ingen som har prøvd
å argumentere mot at behovet er
stort og reelt. Med den store boligbyggingen i bydelen er det ingen tvil om at behovet er økende.

Kommuneplan for kulturarenaer
definerer «En kulturarena er en fysisk møteplass der kunst og/eller
kultur skapes, utøves, formidles,
oppleves og deles.» I samarbeid
med Risvollan borettslag ble tanken om Risvollan kulturarena spilt
inn i planleggingen rundt Risvollan

”Dersom politikerne ikke hører eller ser aktivitet vil de
anta at behovet ikke er reelt.
Hvis det viktige vedtaket i
2013 ikke blir fulgt opp med
engasjement i bydelen er det
ikke sikkert at politikernes
vedtak står ved lag når planene skal realiseres.”

senter. Situasjonen er perfekt for
den strategien som kommunen
vedtok i sin Kommunedelplan for
kulturarenaer 2012-2024 : Kulturarenaer skal bygges ut i sammenheng med fremtidige kommunale
Utleira har fått sine kunstgressba- utbyggingsprosjekter. Dette er vikner og bygging av idrettshallen er tig for at økonomien skal strekke
under oppføring. Dermed er idret- til.
tens behov i bydelen i ferd med å
bli dekket. Det representerer en Med de omfattende planene som
veldig positiv tilvekst. Selv om det er under utvikling på Risvollan er
inngår et generelt areal som kan det plass til en kulturarena og de
benyttes til møter og øvinger er beste mulige forutsetninger for å
det ikke en kulturarena i den nye skape en god arena gjennom inidrettshallen. Det vil ikke dekke tegrert planlegging av senteret,
bydelens behov for en kulturell biblioteket, barnehagen, helse- og
samlingsplass og vil trolig være omsorgssenteret mm. Kommunen
fullbooket fra dag 1. Svaret ligger har ikke god økonomi, men om de
ikke her. Det ligger heller ikke på ikke har råd til å planlegge den inn
skolen der kapasiteten er strukket og bygge den som en del i en slik
til bristepunktet, og der nettopp storutbygging så kommer de aldri
en kulturarena er en av de største til verken å finne plass eller penger
manglene i følge skolens bidrag til til det. Dette så politikerne i 2013.
behovsdokumentasjonen. Det lig- I Trondheim ligger Teateret, Bysceger heller ikke i biblioteket på Ris- nen og Olavshallen på rekke og
vollan senter eller Hoeggen kirke – rad i sentrum. Dekker dette behode to viktigste kulturarenaene i vår vet for kulturarenaer? Nei selvsagt
nærhet. Med andre ord – bydelen ikke. Det er ikke de store profesjomå kjempe videre for å få på plass nelle kulturaktørene som mangler
nødvendig sosial infrastruktur.
arena – det er barn, unge, voksne
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og eldre i nærmiljøet som trenger
kulturarena. For å lære, for å utvikle kulturinteresse og for å dele
små og store opplevelser der de
bor.
Adressa tar tak i denne problemstillingen lørdag 22. mars 2014 og
konstaterer at “Det er tilrettelegging for nærkultur på kulturens
premisser som ikke blir prioritert
av byens politikere.” De store kulturbyggene har medført at kulturbudsjettene er økt betraktelig, og
Kulturdepartementet signaliserer
at pengefokuset må erstattes av
kvalitetsfokus. Fremover kan en
ikke forvente ytterligere
økning i pengestrømmen til kultur.
Nå må en jobbe smartere, få mer
ut av kronene. Pendelen har trolig
snudd og det blir vanskeligere å få
penger til kultur.
Dette setter Kommunedelplanen
for kulturarena i et nytt lys ifølge Adressa. Nå mener politikerne ikke lenger at det er så viktig
med lokale kulturarenaer der vi
bor. Kulturen kan måtte fortsette å
«spille på grus». Det vises til Rådmannens innstilling der vi nå finner følgende liste over prioriterte
kulturarenaer: Ranheim blir først
ferdig (tribuneanlegget på stadion), så kommer Saupstad/Kolstad
tidligst i 2017, Moholt i 2018 og
Risvollan tidligst i 2019. På ett år
har altså Risvollan kulturarena
rykket to plasser ned på prioritetslisten og har seilet lenger inn
i framtida. Selvsagt henger dette
også sammen med fremdriften i
utviklingen rundt Risvollan senter.
Store utbygginger tar lang tid å
planlegge og kommuneøkonomien tilsier at det vil gå flere år før
noe kan stå ferdig. Også Risvollan
Borettslag sine planer er viktige i
dette spillet.

Det er ingen grunn til at vi skal
være fornøyd med tilstanden på
kulturfronten i Trondheim. Adressa har innhentet data om kommunenes bruk av penger til kultur fra
Statistisk sentralbyrå. Tallene omtales onsdag 25. juni 2014. Trondheim bruker mindre penger per
person på kultur enn for eksempel
Bergen og Stavanger. Lyspunktene
er kulturskolen og bibliotekene.
Aller minst går til bygging og drift
av kulturbygg. Flere toneangivende politikere intervjues om saken
og de er alle klar på at det er viktig
å satse mer på dette området. Leder for kulturkomitéen vedgår at
kulturbygg nedprioriteres. “Det er
helt åpenbart at det har vært satset mindre på kulturbygg her enn
i byer det er naturlig å sammenligne med.”
Utbygginga rundt Risvollan senter
er nå i reguleringsplanfasen og utviklinga i åra framover vil medføre
at mulige tomter i bydelssenteret
blir fylt opp. Utbygginga er planlagt fremover mot 2019. I handlings- og økonomiplan 2015-2018
for Trondheim kommune kan vi
finne penger som skal finansiere
den nye Risvollan helse og velferdssenter som inngår i planen (s
264), men ikke spor av kulturarenaen som skulle bygges i forbindelse med denne.
Dette viser at bydelens befolkning
må passe på. Dersom politikerne
ikke hører eller ser aktivitet vil de
anta at behovet ikke er reelt. Hvis
det viktige vedtaket i 2013 ikke blir
fulgt opp med engasjement i bydelen er det ikke sikkert at politikernes vedtak står ved lag når planene skal realiseres. Trondheims
politikere er beryktet for å skifte
mening, både plutselig og fra ett
ståsted til omtrent det motsatte
syn. Det har skjedd mange ganger.
Det kan skje i saken om Risvollan
kulturarena også. Hva skal til for å
holde kulturarenaen inne i kom-

munens planer? Det er egentlig
ganske enkelt: Personer med engasjement og bakgrunn fra kulturlivet i bydelen må delta i debatten
og være med å utvikle innholdet
som skal fylle den nye kulturarenaen med innhold. Og det haster!
Ole Jonny Klakegg

KULTURARENA PÅ RISVOLLAN
SENTER – BLIR DET SKRINLAGT
GRUNNET MANGLENDE BEHOV?

Oppfordring til lokale lag og
foreninger om å komme på
banen.
Som mange kjenner til er det planlagt en kulturarena i forbindelse
med det nye senterområdet på
Risvollan.

Roald Bolme (80) ble
tildelt Kongens fortjenestmedalje
En mangeårig frivillig medarbeider
i TVRisvollan, ble ved en tilstelning
i Britannia Hotell 3. februar 2015,
overrakt Kongens fortjenestmedalje
av fungerende fylkesmann. Det ble
fremhevet at det var frivillighetsarbeidet som ble vektlagt.

Risvollan Borettslag har nå vært
i kontakt med Kulturenheten i
kommunen som i disse tider vurderer om det er behov for den
planlagte kulturarenaen eller ikke.
Til nå er det meldt inn såpass lite
behov, at en slik arena står i fare Roald har vært lærling i trykkerifaget
og typograf i Adresseavisen i 35 år.
for å skrinlegges.
Dersom lokale lag og foreninger
ikke kommer på banen og melder
ytterligere behov for en slik arena,
er det fare for at en kulturarena på
Risvollan ikke blir realisert. Trondheim kommune har leid en del timer i den nye Utleirahallen til kulturformål. Dette kan kommunen
konkludere med at er tilstrekkelig
om ikke ytterligere behov avdekkes.

Roald har bestandig stillet opp i frivillig arbeid og har en imponerende
rekke verv og hederspriser.

Alle lag og foreninger som har
behov for areal, bes om å melde inn sitt behov så snart som
mulig og senest innen torsdag 5.
april 2015 til borettslagets administrasjon. Vi vil videreformidle
ønsker og behov til Kulturenheten i Trondheim kommune.

Roald har en rekke æres- og hederspriser.

Administrasjonen

Av verv har han bl.a. vært: Leder i TSK
(Trondhjems skøiteklub) i 10 år, funksjonær og starter i Paralympics-94 på
Lillehammer, funksjonær i frivilliggruppa til VM – ski Granåsen 1997,
vaktsjef ved 1000 års jubileet 1997,
leder (9 år) og grunnlegger av Patriotene, og masse mer.

Roald har gjort en flott jobb i TVRisvollan, spesielt som reporter. Han har
passert 80, men det er det ikke mange
som tror. Vi håper han vil lage mange
fine reportasjer også i fremtiden.
KK
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Nyinnflyttet og interne flyttinger i tiden 02.10.2014 til 08.02.2015

ASBJØRN ØVERÅS VEG

3 A Stene Martin

05.01.2015

ASBJØRN ØVERÅS VEG

3 A Thorp Cathrine Søbstad

05.01.2015

ASBJØRN ØVERÅS VEG

12 A Watts Inger C. H. Selven

01.02.2015

ASBJØRN ØVERÅS VEG

14 J

Sjule Fredrik

15.10.2014

ASBJØRN ØVERÅS VEG

14 J

Høvik Pia

15.10.2014

ASBJØRN ØVERÅS VEG

14

Skjærbusdal Lene

27.02.2015

ASBJØRN ØVERÅS VEG

15 E Bergvin Bjørn Olaf

30.01.2015

ASBJØRN ØVERÅS VEG

16 B Schjerve Stian

02.01.2015

ASBJØRN ØVERÅS VEG

16 B Rønning Lone

02.01.2015

ASBJØRN ØVERÅS VEG

16

10.01.2015

ASBJØRN ØVERÅS VEG

18 C Olden Eirik Celius

01.01.2015

ASBJØRN ØVERÅS VEG

18 C Jørstad Espen Børseth

17.10.2014

ASBJØRN ØVERÅS VEG

18 C Jørstad Karen Marie Aune

17.10.2014

ASBJØRN ØVERÅS VEG

19

Leikvam Therese

15.11.2014

ASBJØRN ØVERÅS VEG

19

Melum Bjørnar

15.11.2014

Helgetun Jorunn Merete B.

14.11.2014

BLAKLIHØGDA

6

Bye Per Arne

01.12.2014

BLAKLIHØGDA

6

Bye Monica

01.12.2014

BLAKLIHØGDA

8 F Auestad Trond

02.01.2015

BLAKLIHØGDA

11 A Storheil Vanja

02.02.2015
22.12.2014

INGEBORG AAS’ VEG

2

Aune Kenth-Inge

01.12.2014

MARIE SØRDALS VEG

1 C Fløystad Sissel

05.12.2014

MARIE SØRDALS VEG

1 C Degnes Dan Roger

05.12.2014

MARIE SØRDALS VEG

1 E Skaalvik Kristin Berg

01.02.2015

MARIE SØRDALS VEG

6

09.03.2015

Nåvik Anemarie

16 F BERG PER OLE

01.11.2014

MARIE SØRDALS VEG

16 F Henriksen Lise Johanne

01.11.2014

MARIE SØRDALS VEG

22

05.01.2015

SØRHOLT INGER

NORDRE RISVOLLTUN

5 B Granås Gunnar

08.12.2014

NORDRE RISVOLLTUN

5 B Granås Ida Carina Jesscia

08.12.2014

NORDRE RISVOLLTUN

13 A Engdal Lisa Marie

23.02.2015

NORDRE RISVOLLTUN

13 A Løhre Tom Eirik

23.02.2015

2 A Nguyen Tai Thi

05.02.2015

RISVOLLVEGEN

VAKTMESTER

MARIE SØRDALS VEG

23/4

Nesdal Kenneth

22/4

2

2+3

INGEBORG AAS’ VEG

2+3

13.02.2015

1

Johansen Erlend

2+3

2

1

INGEBORG AAS’ VEG

2+3

6 C Watts Michael

1

BLAKLIHØGDA

Vårdugnad 2015

01.02.2015

15/4 16/4 17/4 20/4 21/4

7 F Kjønsvik Siv Anita

14/4

ADOLF ØIENS VEG

10/4 13/4

15.02.2015

9/4

Slind Mette

7/4 8/4

4

DATO

ADOLF ØIENS VEG

FELT

28.11.2014

2+3

3 L Åshagen Berit Hansen

1

ADOLF ØIENS VEG

G

01.01.2015

Mikkelsen Henning

2+3

3

1

ADOLF ØIENS VEG

A

27.10.2014

2+3

3 A Kristiansen Stian

1

ADOLF ØIENS VEG

C

27.10.2014

2+3

01.11.2014

3 A Sommervold Vibeke

1

8 F Krogh Heidi

ADOLF ØIENS VEG

HØ

ADA ARNFINSENS VEG

2+3

05.12.2014

1

8 F KARLSEN BENTE

B

ADA ARNFINSENS VEG

2+3

01.11.2014

1

ASPHAUG STÅLE

D

6

1

ADA ARNFINSENS VEG

H2-20

01.11.2014

H1-15

Skjærvold Unni Benberg

E

6

F

ADA ARNFINSENS VEG

Fortsettes side 8
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HUNDEHOLD

BORETTSLAGET HAR INVESTERT I EN PAPPRESSE
SOM VÅRE BEBOERE OGSÅ KAN BENYTTE SEG AV
Saksgang for å få fjernet/presset
papp og papir blir at beboerne må
komme til borettslaget med det
som skal presses. Vaktmesterne
setter ut en merket kasse på morgenen, og tar den inn igjen ved
arbeidstidens slutt. Kassen settes
utenfor hos vaktmesterne. Her
kan beboerne kaste/legge fra seg
papp og papir som de vil bli kvitt.

på feltene og samle inn papp/papir. Pappen/papiret som ønskes
fjernet, må derfor - som nevnt leveres oppi en kasse som er plassert
utenfor lokalene til vaktmesterne.
Husk også at: Papp/papir etc
ikke skal mellomlagres utenfor inngangsdørene eller under
trappenedganger
(bl.a.
på grunn
av brannfaren).

Vi må presisere at det ikke skal legges igjen/settes igjen noe papp/pa- Vi håper og tror mange av beboerpir på utsiden av våre lokaler, men ne vil benytte seg av dette tilbudet.
det skal leveres oppi kassen merTeknisk sjef
ket dette formålet. Ellers skal heller ikke vaktmesterne kjøre rundt
Fortsettelse fra side 6
RISVOLLVEGEN

10

Søbstad Frøydis

SØNDRE RISVOLLTUN

10 C Jensen Yngve

SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET

10
14
14
1
4
8
11
11
17
17
17
17
22
22
22
22

C
B
B
E
E

C
C

F
F

Lindbak Lena
Hansen Sunniva
Nilsen Robert
KARLSEN PER
Grøtten Roar
DREYER BENTE
Ljubojevic Milorad
Ljubojevic Liljana
Hognes Ole Fredrik
Dalehamn Hilde
Skare Miriam
Lillebudal Stian
BERG EGIL M.
BERG RANDI LETNES
Nornberg Andrea
Ørke Kristoffer

Montering av kontakt for lading bruke uttaket er pr nå kr 225,- pr.
av EL-bil
mnd. I tillegg bli det å skrive kontrakt for leieforholdet. Nøkkel til
«Styret har vedtatt at de som uttaket deles ut når kontrakten
ønsker slikt montert, må betale signeres og hentes.
hva det koster. Vi har fått tilbud fra
Aalmo Elektriker AS på kr 4.500,- +
mva. for å få montert en slik stik�kontakt. Samt at kostnadene for å Når du/dere har akseptert disse
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09.02.2015
13.12.2014

13.12.2014
27.02.2015
27.02.2015
03.11.2014
10.10.2014
08.10.2014
20.10.2014
20.10.2014
09.10.2014
09.10.2014
11.02.2015
11.02.2015
06.01.2015
06.01.2015
06.01.2015
06.01.2015

vilkårene, vil vi bestille arbeidet
utført. Erfaringsvis går det kjapt
med å få dette på plass. En slik
godkjenning (aksept) kan gjøres
via mail. «
Et naboutvalgsmedlem ønsker at alle
setter navn på sine postkasser. Det blir
så mye lettere å finne rett person når
man deler ut posten sier hun.

Risvollan Borettslag får inn en del 1-2. ledd dyrehold står følgende:
klager på hunder som er løse og
som gjør fra seg i hagene til bebo- Det er ikke tillatt med dyrehold
som innebærer sjenanse/ulemper
erne.
for øvrige beboere. Dersom dyreI Trondheim er det båndtvang hele hold forårsaker berettigede klager
året enkelte steder og mer tids- om at dyr sjenerer eller er til ulembegrenset båndtvang andre ste- pe for naboer/øvrige beboere ved
der. Det er båndtvang hele året i bråk, lukt, aggressivitet eller på
bynære strøk som i boligområder, annen måte (f.eks. ved å forårsake
handleområder, parker, kirkegår- allergiske reaksjoner), og minnelig
der, ved skoler, barnehager og ordning med klagerne ikke oppidrettsanlegg.
nås, kan borettslagets styre pålegge dyrets eier å skille seg av med
I Risvollan Borettslags infohånd- dyret.
bok, kap. 6.1 ordensregler pkt. 8,
Hunder og katter som har fast tilhold i borettslaget, skal registreres.
Registreringsskjema fås ved henvendelse til borettslagets kontor.
Manglende registrering er å forstå
som brudd på ordensreglene. Andelseier av den leilighet hvor dyret
har sitt tilhold, er ansvarlig for at
bestemmelsene i ordensreglene

KATTEHOLD		

bråk, lukt, aggressivitet eller på
annen måte (f.eks. ved å forårsake
allergiske reaksjoner), og minnelig
ordning med klagerne ikke oppnås, kan borettslagets styre pålegge dyrets eier å skille seg av med
Løse katter er til betydelig plage dyret.
for mennesker som er allergiske,
og at katter gjør fra seg i områder Hunder og katter som har fast tilhvor små barn leker er direkte hel- hold i borettslaget, skal registreres.
seskadelig, samt i inngangspartier Registreringsskjema fås ved henog under terrasser, noe som resul- vendelse til borettslagets kontor.
Manglende registrering er å forstå
terer i sjenerende lukt etc.
som brudd på ordensreglene. AnI Risvollan Borettslags infohånd- delseier av den leilighet hvor dyret
bok, kap. 6.1 ordensregler pkt. 8 har sitt tilhold, er ansvarlig for at
dyrehold står følgende:
bestemmelsene i ordensreglene
overholdes, også i det tilfelle at
Det er ikke tillatt med dyrehold
bruken av leiligheten er overdratt
som innebærer sjenanse/ulemper
til andre.
for øvrige beboere. Dersom dyrehold forårsaker berettigede klager Katter skal til enhver tid holdes unom at dyr sjenerer eller er til ulem- der betryggende kontroll og ikke
pe for naboer/øvrige beboere ved
Risvollan Borettslag får inn en del
klager på katter som gjør fra seg i
sandkassene, ødelegger blomsterbed og kommer inn i andres leiligheter.

overholdes, også i det tilfelle at
bruken av leiligheten er overdratt
til andre.
Borettshaveren er ansvarlig og erstatningspliktig for
eventuelt påført skade som
følge av dyrehold.

Vi ber beboerne om å respektere
dette.
Trondheim, 11.02.2015
RISVOLLAN BL
En beboer spurte oss: Kan dere ikke
spørre beboerne som røyker på balkongen/trappa om de kan vise litt hensyn?
Hermed har vi spurt.

under noen omstendighet slippes
løs på borettslagets område. Kattesand og annet avfall fra dyr skal
pakkes godt inn før det deponeres
i henhold til gjeldende kildesorteringsrutiner.
Borettshaveren er ansvarlig og erstatningspliktig for
eventuelt påført skade som
følge av dyrehold.
Vi ber beboerne om å respektere
dette.
Trondheim, 11.02.2015
RISVOLLAN BL
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BORETTSLAGET HAR EN
BILTILHENGER TIL UTLÅN
INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR UTLÅN

PENSJONISTER- SE HER!
Sommerstid ansetter borettslaget
ungdommer/skoleelever til å foreta plenklipping for oss. Skolen er
dog ferdig først rundt 20. juni og
som kjent spirer gresset lenge før
den tid.

«ekstrajobb».
Ta kontakt med borettslaget enten
ved henvendelse hit eller send en
mail til: laila@risvollan.no
Vi håper å høre fra dere snarest.

Vi ønsker derfor kontakt med penMed hilsen
sjonister og eventuelt andre som
kan bistå oss med plenklipping Administrasjonen
inntil skoleelevene er på plass,
og evt. etter at skolen har begynt
igjen om høsten. Vi oppfordrer
derfor interesserte til å ta kontakt
med administrasjonen om en slik

SOMMERVIKARER 2015
Borettslaget ønsker å knytte til seg fonnummeret dere kan treffes på.
sommervikarer til plenklipping og
Søknad sendes/leveres borettslastell av våre grøntarealer.
gets kontor innen 15. april 2015.
Plenklippingen foregår hovedsakelig med traktorklipper og det Har du spørsmål til arbeidsopper derfor ønskelig at søkeren har gavene ta kontakt med gartner
traktor og/eller bilsertifikat. Det Thorbjørn Kristensen på
kan også være ønskelig at noen
tlf. 940 03 499 eller teknisk sjef
kan tiltre allerede fra mai av, og at
Laila Pedersen på tlf. 73 96 99 53.
arbeidet kan gå litt ut i september.
For de øvrige kan tiltredelse være Teknisk sjef
fra skoleslutt til skolestart.
Vikariatet avlønnes etter tariff.
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 tele-
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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-håndboken 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 ekspedisjon (i kontortiden) for å fylle ut avtale om
utlån og for å betale depositum.
Vognkort og tilhenger blir deretter
utlevert lånetaker.
Ytterligere informasjon om saken
får du ved henvendelse til borettslagets ekspedisjon.
Risvollan Borettslag er interessert å komme i kontakt med
beboere som har gamle bilder
over området eller annet historisk materiale.
Vennligst ta kontakt med administrasjonen

Etter avtale med administrasjonen har vi fastsatt følgende utgivelsesdatoer for
Rislappen:
15. mars
15. juni
15. september
15. desember
Stoff til Rislappen må være
redaksjonen i hende innen
den 1. i utgivelses måneden.

Nye ildsjeler søkes
Utleira IL er inne i en meget spennende fase som bydelsklubb. Med
ny bane og snart 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.
- Er du nyinnﬂyttet og har lyst til
at du og barna skal raskt komme
Muligheten ligger i at klubben nå
i kontakt med andre mennesker i
er blitt mer salgbar, både når det
nærområdet?
gjelder sponsor, arrangement og
utleieinntekter. Det er her det ﬁnnes - Har du lyst til å bruke noe av din
muligheter for de neste ildsjelene. tid sammen med andre, på driftsoppgaver i forbindelse med UtSelv om vi nå har lønnede res- leira IL sitt anlegg?
surser til å jobbe for klubben må
vi fortsette med det frivillige ar- - Er du av den nevenyttige sorten
beidet. Utleira IL har behov for som liker å ta i et tak?
personer i ulike roller på alle nivåer, som sammen med mange an- - Har du et talent for markedsfødre kan bidra til at vi får en god ring eller kommunikasjon?
utvikling i årene som kommer. - Har du interesse for IKT/Web løsVi skal dele på oppgavene ninger?
og bidra etter evne, og ikke
minst ha det moro sammen! - Er du en organisator som liker å
få ting til å skje?
- Er du interessert i barn og unges
- Liker du tall og har interesse for
oppvekstvillkår i bydelen?
økonomi?
- Har du en idrettsbakgrunn og
- Er du idrettsinteressert?
kan se deg selv som trener?
- Ser du verdien av å ha et stort Svarte du JA på et eller ﬂere av
nettverk med dyktige og hyggelige spørsmålene over så ønsker vi
kontakt med deg.
mennesker i bydelen?
- Er du den sosiale typen som set- Vi er fortsatt en breddeklubb
ter pris på dele tiden din med an- av ildsjeler, drevet av ildsjeler, med hjerte i lokalmiljøet.
dre trivelige barn og voksne?

Ta kontakt med daglig leder Pål B.
Wahl, 93045500, leder@utleira.no
Pål B. Wahl Daglig Leder
Telefon 930 45 500
E-postleder@utleira.no
internett www.utleira.no

Plages du med dugg på vindu og
speil når du kjører inn i garasjen?
Kjøp deg en sprayflaske med
”De-icer” som selges på bilrekvisitta butikker, så er du kvitt problemet.
Tipset gitt av John B.
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INNSAMLING AV HAGEAVFALL – NY ORDNING PÅ E - OG F-FELTET
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Borettslaget har nå gått over til
en annen ordning når det gjelder
innsamling av hageavfall. Foreløpig gjelder dette på felt E (Risvollvegen) og F (Nordre og Søndre
Risvolltun) som vil få plassert ut
3 stk. ”potetkasser”. Kassene skal
merkes, og de skal fylles med hageavfall (ikke stein, jord eller andre gjenstander). Vaktmesterne
henter inn kassene og tømmer
disse når det er blitt fullt. Dersom
denne ordningen fungerer greit,
og beboerne er flinke til kun å ha
reint hageavfall i kassene, vil slike
kasser bli benyttet på hele Risvollan, plassert ut på strategiske steder.

Borettslaget vil heve temperaturen
på tappevannet den 27., 28. og 29.
april 2015.

Har dere spørsmål ang. innsamling av hageavfall, både ny og eksisterende ordning, henvend dere
til borettslaget. Gammel ordning
med svarte søppelsekker gjelder
enn så lenge, øvrige felt (unntatt
felt E og F).

I løpet av disse dagene er det opp
til beboer selv å tappe varmtvann
i minimum 3-5 minutter på hvert
tappested. For nærmere informasjon
om forebygging av legionellasmitte,
se Informasjonshåndboken kap. 5.20
- ”Retningslinjer for forebygging av
legionellasmitte i varmtvannsanlegg”.

Vi mener denne ordningen er mer
miljøvennlig, penere og ikke minst
sparer personalet for mange tunge løft!

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.

Teknisk sjef
Dette er derfor en prøveordning Laila Pedersen
som vi håper fungerer bedre enn
dagens ordning med svarte søp-
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Forebygging av legionellasmitte 2015:

pelsekker. For dessverre viser det
seg, gang på gang, at sekkene
plasseres ut på feil sted, til feil tid,
med både steiner, jord og andre
gjenstander i.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt
med vår arbeidsleder Roger Kvam på
tlf. 73 96 99 57/ 90 97 93 91.
Teknisk sjef

20

21
22

1. Påske-trafikk skaper mye bråk på veien.
2. En som er idérik er .............?
3. Når du er uerfaren er du ikke .....bak øra.
4. En person som tar påskegodteri uten lov.
5. Alt er bra.
6. Et litt grovere nistebrød for påskefjellet.
7. Mye sand og trekantede hus finner du i dette landet.
8. I påska er det ikke ei høne som kommer med egg,
men en annen spretten skapning.
9. Indisk brekk og strekk trening som er populær.
10. Velg skibakker med ....... så du ikke slår deg.
11. En av våre årstider.
12. Ett annet ord for handel
13. En voff i villmarka som er gjerne grå og stor.
14. Et prikkete kattedyr i afrikas 5 store.
15. Noen drikker Solo i påska, andre drikker.....
16. Man bør ikke være laus i veien og eller ikke vei...
17. Deilig godteri som passer godt til melk.
18. Utleira **
19. Smørbukk er også av denne typen godteriet.
20. Annet ord for å treffe noen i skiløypa
21. Kvikklunsj er en rettlig ...bit på tur
22. Kaldt og godt når det er varmt

Hjelp onkel Burre å finne det hemmelige svaret. Svaret finner du ved
å sette sammen de riktige bokstavene inne i de røde rutene i rett
rekkefølge og svar på følgende spørsmål:
Hva er påskeharens favoritt dessert? ___________________
Send inn ditt løste kryssord med svaret på spørsmålet til TVRisvollan og bli
med på trekkning av påskepremier!
1. premie: 5 flax lodd
2. premie: 3 flax lodd
3. premie: 2 flax lodd
Svaret sendes inn innen mandag 4. mai på tvr@tvrisvollan.no eller kom innom og
lever det til oss. E-post og innlevering merkes med Påskekryss2015. Inkluder navn og
telefonnummer i innsendingen.
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PROA Eiendomsmegling
- Risvollanmegleren -

«Meglerens hjørne»
Vi har liten tro på norsk økonomi,
men stor tro på egen lommebok

vis 7 og 8% i 2014 og 2015. Realiteten ble en helt annen.

Undersøkelser og rapporter viser at boligmarkedet går bra om
dagen. Boliger selges til gode priser, det er bra med folk på visning
og vi bruker godt med penger på
bolig. Samtidig viser en fersk undersøkelse av forbrukertilliten
denne uken at nordmenn er mer
og mer pessimistiske med tanke
på landets økonomi. Med andre
ord skjønner folk at norsk økonomi går dårligere, men mener at
det ikke vil ha noen innvirkning på
ens personlige økonomi.

Statistisk sentralbyrå spår at prisene holdes uendret i 2015, mens
Eiendom Norge har lagt inn en
prisvekst på mellom 4 og 6 % i sin
prognose.

Spådommene fra meglerstanden i
2015 viser at store deler av landet
kan glede seg over fremtidig prisvekst, hvis spådommene slår til.
Det ble for 2014 spådd at de heftige budrundene var over, men resultatet viste at boligprisene steg
med hele 6,8 prosent dette året,
fra november 2013 til samme måned i 2014. For Trondheim viste
tallene en oppgang på 6,2% ved
samme periode. Økonomene i meglerhuset Nordea Markets trodde
boligprisene ville falle i årene som
kom. I en rapport fra meglerhuset
spådde de et prisfall på henholds-

tidligere og ønsker seg tilbake i
kjente trakter.

Årsaken til dette er flere. Tilbudet av boliger på markedet er
forholdsvis lavt. I skrivende stund
ligger antall boliger på finn.no i
Trondheim på ca 1050, hvor deler
av dette er solgte boliger, og mange er nye boliger / prosjekterte
boliger. Hvis man kombinerer dette med lave renter, god lønnsvekst
og lav arbeidsledighet, ja så kan
man begynne å se konturene av et
godt 2015 i boligsammenheng. På
en annen side skaper nedjusteringen i norsk økonomi og oljesektoren en liten begrensning og tvil for
boligmarkedet 2015.

Går dere med tanker om salg av
bolig i løpet av 2015, så vil jeg gjerne anbefale dere å få en verdivurdering av boligen så tidlig som
mulig. På denne måten stiller man
mer forberedt til å begynne boligjakten, søke finansiering og ha en
profesjonell megler å rådføre seg
med under denne prosessen.

Det vi kan si allerede nå er at boligene på Risvollan er fremdeles
meget populær vare, og vil være
det uansett utvikling i boligmarkedet. Et veldrevet og godt etablert
borettslag vil ikke gå av moten,
og vi opplever godt oppmøte på
visningene om dagen. Flere av interessentene har bodd i området

Med Vennlig Hilsen
Odd Olav Berg
Eiendomsmegler MNEF

Vi i PROA Eiendomsmegling har
lokalkontor på Moholt for beboerne på Risvollan. Her kan man
ta kontakt med meglere med lang
fartstid og med god kunnskap om
nærområdet ditt.

• Borettslagets samarbeidspartner
siden 2008
• Svært fordelaktige betingelser ved
salg av bolig på Risvollan
• Vi har flest prisrekorder i Risvollan
Borettslag
• Vi tilbyr gratis og uforpliktende
verdivurdering til beboerne
• Våre meglere bor og jobber i
nærområdet
• Vi har en samlet erfaring på 50 år
i bransjen
• Vi sitter på lister med kjøpere på
alle typer leiligheter og rekkehus

• Ikke la
tilfeldigheter
avgjøre prisen
på din bolig

Tlf. 73 20 26 50
Mail: moholt@proa.no

TVRisvollan kopierer videofilm til DVD eller harddisk
Har du dine familiefilmer liggende og forringes på tape. Hvorfor ikke ta vare på dem ved å kopiere disse over på
DVD eller en ekstern harddisk.
Det er mange som har prøvd dette hos oss og som har sett sine gamle familiestunder på nytt.

Steinar Skaanes

Lisbeth Kristengård

Odd Olav Berg

Tore Resell

EIENDOMSMEGLER MNEF

MEGLER MNEF

EIENDOMSMEGLER MNEF

EIENDOMSMEGLER MNEF

970 59 239

480 07 480

970 59 225

970 59 222

Vi kopierer mange typer videotape til DVD. Vi bruker DVD-plater som holder innholdet intakt i 100 år. Det gjelder
ikke hvis platen skades av ytre påvirkninger.
Å kopiere en time tape over til DVD koster ikke mye. Vi tar 100 kr pr påbegynt time + 100 kr for DVD-plate samt
omslag (cover) med tekst.
Kom innom og overfør dine ”skatter” til DVD eller harddisk.
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Verdiskapende megling
WWW.PROA.NO

• Ring oss for
en hyggelig
boligprat
og en gratis
verdivurdering

Fortress

AT DU ER
FORNØYD ER
VÅR GARANTI
La oss starte med å gi deg følgende
forsikring – hos oss er megler selv ansvarlig
for utarbeidelse av alt grafisk materiell,
gjennomføring av visning og ikke minst for
gjennomføring av budrunden. Vi har erfart at
endel meglere benytter visningsassistenter
og til og med sender informasjon kun på sms
underveis i budrunden. Det har ingenting med
god megling å gjøre. Vi gir deg derfor en
garanti på at vi forplikter oss til å forvalte dine
verdier på best mulig måte, og at meglers
personlige erfaring og kompetanse er det
eneste som skal benyttes i prosessen.
Vi elsker å megle og håper og tror at det er
et godt grunnlag for å skape gode resultater
for deg. Det skal være trygt og effektivt, med
best pris som resultat.

God megling gir gode resultater.
Den beste meglingen gir det beste resultatet.

Vi garanterer
Alltid megler på visning
Alltid megler i budrunde
Alltid megler i kontraktsmøte
Alltid representant tilstede på alle overtakelser
Aldri kun sms i budrunder istedenfor å ringe
interessenter
Salgsgaranti – Intet salg, ingen kostnad!
Vi garanterer at du kommer til å oppnå en
pris du er fornøyd med. Skulle du velge å ikke
selge dekker vi alle omkostninger. Intet salg,
ingen kostnad – heller ikke markedsføringskostnader eller andre utlegg.
Ingen fullmakter
Vi jobber også helt uten fullmakter slik at du
til enhver tid er med på å ta alle avgjørelser
i dialog med megler. Det sikrer at vi får
benyttet vår kompetanse og synliggjort
grunnlaget for trygge og gode valg.
Vi gir alltid
Gratis og helt uforpliktende verdivurdering
og deretter fremsettelse av salgsstrategi
om ønsket.

Proa Moholt Brøsetveien 168, Trondheim,
Tlf.: 73 20 26 50, E-post: moholt@proa.no,
www.proa.no

Eierskifteforsikring leveres av

