RISLAPPEN
-beboernes egen avis

!
r
e
m

m
o
s
d
o
G

2 2015

Bjørn Anders Braun til
minne

Styrelederen

gir sin innstilling til generalforsamlingen med forslag til personer i
viktige tillitsverv.

«Det er ikke mer enn ca 10% av oss som møter på
generalforsamling, og det er egentlig litt synd. Det
er der du kan si din mening om hvordan du mener
borettslaget driver og forvaltes, samt at det er
der du kan si din mening om de sakene som er til
behandling.»

Bjørn gikk bort 23. mai 2015, født
2.11.45. Han var en lun og fin person som alltid ble med på en liten
diskusjon, for han hadde meninger om det meste. Det var vel slik
at han ble med i styre og stell her
på Risvollan.

Det var bestandig fint å treffe
Bjørn, smilet var fort der, og han
lurte bestandig på hvordan det sto
til. Han var en av dem som oppmuntret oss i TVRisvollan. Han
kommenterte sendingene våre og
var ikke redd for å kritisere hvis
han mente det var på sin plass,
Han var med i borettslagets
men som oftest var det positive
styre i mange år – likeså var
meldinger og et og annet forslag
han med, og leder i senterstytil innslag.
ret. Han var også med i prosessen ved salget til Rema.
Vi kommer til å savne Bjørn.
Vi lyser fred over hans minne.
Med all hans viten og klokskap var
han også med i valgkomiteen som Kjell Kjærstad

RISVOLLAN GRØNT BORETTSLAG ?
”No livnar det i lundar, no lauvast
det i li. Den heile skapning stundar, no fram til sumars tid”
Borettslaget har fått ny logo; grønn
logo. Er det et signal om mer omtanke for våre store fellesområder,
eller er symbolet uten substans?
I vinter har flere brukt både motorsag og andre redskap; tilsynelatende uten mål og mening?!
Det er felt en masse busker og
trær; nærmest snauhogst enkelte
steder. Vi er mange som er urolige
for denne ”flathogsten”. I samtaler på tunet diskuteres det om det
er noen plan for uteområdene, eller om ”alle” kan bruke motorsaga
og felle det som er ønskelig…
Vi har trolig Trondheims flotteste,
finest beliggende og største fel-

lesområder. Styret ansatte vel en
gartner for at vi skulle få en overordnet plan for våre uteområder?
Bør ikke styret eller administrasjonen snarest ta ansvar og utarbeide en utearealplan som viser
hvor det skal være lekeplasser,
sladrebenker, busker og trær – slik
at vi unngår mer tilfeldig hogst
som ødelegger vår flotte bydel?
Gartneren bør gi nødvendig faghjelp til oss i Naboutvalgene – som
har et spesielt ansvar for nærområdene. Hvilke busker/trær kan/
bør vi plante? Spesielle busker
for hvert felt som gir nærområdet
særpreg? Hvor kan vi plante? Etc.
Og ”Utearealplanen” bør tydelig
vise hvem som har ansvar for hvilke områder, og HVEM som har ansvar/tillatelse til å felle trær!

Rislappen utgis av Risvollan Borettslag.
Utgitt første gang 1974
Adresse:
Ingeborg Aas vei 2, 7036 Trondheim
Telefon: 73 96 99 55
Ansvarlig redaktør: Kjell Kjærstad
Layout: Kjell Kjærstad
Trykk: Fagtrykk Trondheim
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Hei alle sammen.
”Og når Risvollene grønkar som
hagar,
når det lavar av blomar på strå,
og når netter er ljose som dagar,
kan vi ingen stad venare sjå”…
Tar styret og administrasjonen
vår utfordring?
Hilsen beboere som gjerne vil ha
grønnere og vakrere uteområder

Ønsker alle i redaksjonen,
beboere og styre/administrasjon en god sommer og takk
for samarbeidet.
Hilsen
Kjell Kjærstad
Ansv.redaktør

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: Børge Furre Overby og Kjell Kjærstad.
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

Kalenderen tilsier at det nå skulle vært sol og sommer, men når
sant skal sies, er det ikke i skrivende stund mye som minner
om at vi nå skulle feiret Sankthans, vi får krysse fingrene for
at juli blir en fin sommermåned
for oss trøndere.

egentlige innstillinger og kom
med et nytt forslag som motforslag/omforent forslag til et benkeforslag. Dette er både vanlig
og lovlig så lenge saken er nevnt
i innkallingen. Det kan komme
så mange benkeforslag som
mulig på en generalforsamling
til en sak som står i innkallingen. Det er mulig at ikke alle er
klar over det, men så lenge en
sak er nevnt i innkallingen, kan
man foreslå og trekke/stemme
over det til man har et vedtatt
forslag. Det er saken som er til
behandling i generalforsamlin-

Årets generalforsamling ble
gjennomført i mai, og oppmøte
fra andelseierne var omtrent
som det har vært de senere
årene, rundt 100 stemmer ble
registrert. Det er ikke mer enn
ca 10% av oss som møter da, og
det er egentlig litt synd at ikke
flere møter opp. Det er der du
kan si din mening om hvordan
du mener borettslaget driver og
forvaltes, samt at det er der du
kan si din mening om de sakene
som er til behandling.
gen, ikke forslagene eller innstillingen til styret.
Nå har det i ettertid av generalforsamlingen kommet litt kritikk Ellers så begynner vårt nye admot styret/generalforsamlin- ministrasjonsbygg å virkelig ta
gen på en av sakene, og det var form. Må innrømme at jeg syden som gjaldt støyskjerming nes det er morsomt å gå forbi og
langs Utleirveien. Kritikken har hver dag se at det går fremover.
kommet på at styret trakk sine

De som sitter i byggekomite og
alle de andre som gjennom årene fra vi startet planleggingen
av nytt bygg, til i dag, skal ha
en stor takk for arbeidet som er
lagt ned. Jeg tror dette bygget
med ny storstue og det meste
blir et bygg som vi skal være
stolt av. Bare betongen på fasaden gjør dette huset spesielt og
det er ikke mange andre bygg
som har tilsvarende. Bygget er
i rute, både tidsmessig og kostnadsmessig.
Benytter anledningen til å ønske

alle beboere, ansatte og samarbeidspartnere til Risvollan Borettslag en riktig god sommer.
Sommerhilsen fra
Egil Burkeland
Styreleder
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Risvollan Borettslags - Aktivitetstun
				
Første Aktivitetstun i Risvollan Borettslag er nå en realitet og er allerede i hyppig bruk, og med gode
tilbakemeldinger fra brukerne.
I våre dager skrives det side opp og
side ned om kortreiste opplevelser, kortreist mat. Det er ikke den
ting som ikke skal være kortreist,
utfra et miljøhensyn og kanskje et
aldri så lite snev av makelighetshensyn?

Tekst: Gartner Th. Kristensen.
Foto: Kjell Kjærstad
ten.
I gamle dager aktiviserte vi oss
med, jippe pinne, braseball, hoppe paradis, ringspill, krokket, eller
tautrekking - Det er rikelig med
plass! Det hele er opp til deg og
dine naboer. Frem fra glemselen
er stikkordet – spør borettslagets
veteraner.
Tar for gitt at naboutvalgene tar
initiativ til både aktiviteter og turneringer. Gleder meg virkelig til
Risvollan Borettslags Open i minigolf og Risvollan Borettslags mesterskapet for trehjulssykkel, barnevogner og gåstoler.

Thorbjørn Kristensen
Gartner

Risvollan Borettslag kan nå skilte med kortreiste aktiviteter. I
gangavstand for de fleste! Unnskyldningene skal være virkelig
gode for ikke å ha mye moro og
masser av frisk luft. Trivelige bevegelser for «barn i alle aldre», Yp- Etter hvert kommer strømuttak for
perlig for aldersgruppen - 1 til over kaffetrakter og vaffeljern.
de 100 år.
Ha en god aktiv kortreist sommer!
Som sagt her er det mulighet for
absolutt alle, fra minstemann til
tippoldemor.
Sandkasser – sjørøverskute – hestevippe –motorsykel-vippe for to
–huske –sklie – klatrenett - klatrevegg -9 hulls minigolfbane- badmintonbane- basketball–kurvballsittebenker i rotunde - gapahuk,
løpe sti og sti til tidligere anlagt
trimløype og ikke minst 7 fitness
apparater hvor du kan strammet
opp og få trent samtlige muskelgrupper.
Du trenger ikke dra på treningsstudio for å få din daglige dose
trening. Risvollan Borettslags Aktivitetstun er plassen. Det er selvfølgelig gratis og med frisk luft i bøtter og spann.
Med andre ord Aktivitetstunet gir
rike muligheter som et sosialt møtested, for bevegelse og kreativite-
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KRANSELAG I NYTT ADMINISTRASJONSBYGG
29. mai 2015 ble det avhold kranselag i nybygget som nå ble betegnet som tett. Markeringen ble avholdt i de lokalene som blir garasje
og verksted for borettslagets maskiner og vaktmestere.

Kranselag, også kalt mønsåsfest, er en gammel skikk
som gikk ut på at snekkerne satte opp en krans eller busk i mønet når huset var under tett tak.
Byggherren spanderte da
en fest på snekkerne innen
en uke. I dag er dette gjerne
en gave eller et måltid.
Dersom byggherren avholdt festen innen rett tid,
ble det hengt opp et flagg
eller en blomsterkrans på
et synlig sted på bygget.
Dersom dette ikke ble gjort
innen fristen, ble det isteden
hengt opp en «fillemann» eller «mønsåskall». På denne
måten kunne alle se at bygg-

6 RL 2-2015

herren ikke hadde gjort stas
på arbeidsfolket slik skikken
tilsa.
For å feire milepælen «tett
bygg» og ikke minst for å feire fagarbeiderne, ble det i
tradisjonen tro holdt kranselag på bygget fredag 29. mai.
Byggherren spanderte da
varm lunch samt kaker og
kaffe.
Daglig leder holdt tale og
takket fagarbeiderne for et
godt utført arbeid så langt i
prosessen.
Det ble et hyggelig kranselag!
Henriette H. Kvam
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G R I L L I N G

Borettslaget har foreløpig ikke nedlagt forbud mot grilling, verken i hager, på terrasser eller balkonger. Men
bl.a. sett i forhold til den store brannen som var i desember i fjor, vil dette kanskje endres med tiden. Uansett
må vi imidlertid minne beboerne om
å utvise stor forsiktighet med varme
ved plassering av grill. Det kan lett
ta fyr. Engangsgriller er svært brennbare, så husk at denne alltid må stå
på ubrennbart underlag. For all del,
ikke sett de ned på trematerialer. Slikt
hensyn gjelder naturligvis også bla.
ved plassering av varmelamper etc.

RETNINGSLINJER FOR OPP- måtte følge av bruken. Skriftlig
SETTING AV PAVILJONGER/ nabosamtykke fra tilstøtende
PARTYTELT:
naboer skal vedlegges søknaden.
Styret har i møte 13.12.2012, sak
098/12 vedtatt retningslinjer for
oppsetting av paviljonger/partytelt. Disse finner dere i INFO-håndboken kap. 5.25, og de skal være
tilnærmet lik de retningslinjene vi
har for oppsetting av trampoliner.
Se derfor også INFO-håndboken
kap. 5.23. INFO-håndboken med
sine kapitler finner dere på borettslagets hjemmesider.

Likeledes vær varsom med plassering
av grill dersom det benyttes grillkull.
Det oser/lukter og enkelte kan være
allergisk/føle ubehag overfor dette.

Retningslinjene vil således ligge til
grunn for behandling av ulike typer saker tilknyttet oppsetting av
paviljonger/partytelt. Til orienteDet er også viktig å vite at du lagrer ring er paviljongene ikke tre-pavilpropanbeholderen korrekt når den jonger, men paviljonger der stoff/
ikke er i bruk/om vinteren. Den skal duk benyttes – noe à la partytelt,
ikke være lagret i kjelleren.
så derfor benyttes også ordet partytelt som skal være et kjent beUtvis varsomhet og vær aktsom der- grep.
som du benytter grill. Dette gjelder
også for bruk av grill på fellesområdene våre.
Risvollan Borettslag

Dersom det er spørsmål til dette, ta
kontakt med borettslaget v/teknisk
sjef for ytterligere informasjon.

3. Andelseier skal sørge for at
trampolinen er forsvarlig montert
i henhold til leverandørens speenhver tid. Trampolinen skal festes til underlaget.

5.Trampolinen skal fortrinnsvis
dels av hensyn til brukerens egen
uønsket støy.
trampolinen når voksne ikke er
tilstede, skal den gjøres utilgjengelig med lås, presenning eller på
annen egnet måte.
7. Ved bruk av trampoline skal det

ingen omstendighet benyttes etter kl. 21.00.
8. Trampoliner som er satt opp
uten styrets samtykke, er ulovlige

RETNINGSLINJER FOR og kan kreves fjernet. dersom anTRAMPOLINER		 delseier ikke etterkommer kravet

delseier påtar seg alt ansvar som
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TVRisvollan kanal 155
Infokanalen kanal 156

6. For å forhindre at barn bruker

Administrasjonen mottar dessverre stadig klager på kattehold i borettslaget. Klagene går hovedsakelig på ødeleggelse av blomsterbed
samt katteavføring i sandkassene.

I tillegg minnes det om at katter enkelte andelseier, og ikke på boog hunder skal registreres på eget rettslagets fellesareal.
skjema. Dette fås ved å henvende 2. Det skal søkes skriftlig om oppseg til borettslagets kontor.
setting av trampoline, og søker
Administrasjonen
skal i søknaden bekrefte at an-

Ta i så fall kontakt med administrasjonen.

sikkerhet, og dels for å unngå

naboer, og trampoline skal under

Reglene innebærer at det er kun Vedtatt av styret 24.09.2009
«innekatter» som er godtatt i borettslaget og vi ber om at dere som 1. Trampoliner kan kun monteres
har katt viser forståelse for dette. på areal som disponeres av den

Risvollan

benyttes av en person om gangen,

EN PÅMINNELSE TIL DERE SOM
HAR KATT!

INFORMASJONSHÅNDBOKEN KAP.5.23

Borettslaget ønsker også å få tilgang
til bilder fra utbyggingsperioden på
Risvollan fra ca 1970 og framover i
tid, gjerne til dd. Det kan også hende
at slike bilder blir benyttet i anledning innredning/ utsmykning av det
nye administrasjonsbygget.

4. Voksne skal vurdere ferdighet
og følge med når barn hopper.

noen som har slike liggende, vil vi
gjerne få tilgang til disse. Da med
tanke på å bruke disse i det nye
bygget vårt. Ta derfor kontakt med
borettslagets administrasjon så snart
som mulig.

BILDER FRA UTBYGGINGSPERIODEN PÅ RISVOLLAN
– ETTERLYSES!

sifikasjoner og er sikker i bruk til

utvises hensyn til nærliggende

Vi minner nok en gang om borettslagets ordensregler (Informasjonshåndboka pkt. 6.1 nr.8)

bilder av området på Risvollan FØR
utbygging. Vi har henvendt oss til
historielaget på Nardo og Bratsberg
og har fått sett noen få bilder (disse
må kjøpes fra Universitetsbiblioteket
i Trondheim). Her er to eksempel:

innen fastsatt frist, vil borettslaget
etter fristens utløp kunne fjerne
trampolinen uten ytterligere varsel.

GAMLE BILDER OVER
RISVOLLAN-OMRÅDET
ETTERLYSES
I forbindelse med utsmykningen
av det nye administrasjonsbygget
vurderer vi å montere opp gamle

Blakli
Dersom noen har gamle bilder liggende over området, eller vet om

Nyinnflyttet og interne flyttinger fra 26.03. til 8.05.2015
ADR
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA		
BLAKLIHØGDA		
INGEBORG AAS’ VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET		
UTLEIRTUNET		
UTLEIRTUNET		
UTLEIRTUNET		
UTLEIRTUNET		

NR		
1
C
1
C
4
D
9
C
9
C
10
B
2
A
2
A
6
F
6
F
8
A
8
A
6
F
6
F
2		
4
A
4
A
20
D
20
D
22
B
22
B
6
B
16
D
9
G
22
A
22
A
24
E
24
E

NAVN				
Røe Henrik			
Røe Kristin			
STILES OLAUG			
Wangensteen Marit		
Helde Lars			
Pettersen Espen			
Tøgersen Therese Vågan		
Aarøen Jørn Moen		
Fløystad Hilde			
Hu Xiangping			
WÆRDAHL EGIL			
Tofte Karin Synnøve		
Sydskjør Mariann			
Dahl Marius			
Strømberg Trond			
Gabriel Gregor Emanuel		
Gabriel Ute Barbara		
Lundager Christian		
Lundager Lise			
Johansen Odd Magne		
Karlsson Linda Marie		
JAKOBSEN ARNFINN		
Jeyarajasingam Kajana		
Pettersson Jessika Five		
Khan Sara Zafar			
Mateen Faisal			
Kulseth Jens Are			
Overvik Therese			

INNFLYTT_DATO
5/8/2015
5/8/2015
4/27/2015
4/24/2015
4/24/2015
3/23/2015
5/13/2015
5/13/2015
3/20/2015
4/1/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
5/8/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/14/2015
5/5/2015
Bruk de nye
4/1/2015
3/13/2015 hundeposebeholdere
3/13/2015
3/26/2015
3/26/2015
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PROA Eiendomsmegling
- Risvollanmegleren -

Påskekryss Rislappen nr. 1-2015
Påskeharens favoritt dessert var: Karamellis
Trekning av vinnere skjedde i TV-Bingosendingen 13. mai
1. premie Herold Andreassen 5 flaxlodd
2. premie Astrid Øyan 3 flaxlodd
3. premie Håvard Weisser 2 flaxlodd
Loddene blir tilsendt

• Svært fordelaktige betingelser ved
salg av bolig på Risvollan
Landsorg.

Bruke

Tall

Pyntet
Kveld

• Vi har en samlet erfaring på 50 år
i bransjen

Plateselskap

Okse

Navn

Farao

• Våre meglere bor og jobber i
nærområdet

Dele

Flirte

• Vi sitter på lister med kjøpere på
alle typer leiligheter og rekkehus

Farvei

Skadelig
damp

• Ikke la
tilfeldigheter
avgjøre prisen
på din bolig
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Overstyre

Send svaret til tvr@tvrisvollan.no innen
01.09.2015 husk å merke mailen med:
Sommerkryss2015
Inkluder navn og tlf.nr i innsendingen!

Sports
aktivitet

1. premie: 5 flaxlodd
2. premie: 3 flaxlodd
3. premie: 2 flaxlodd

På et
tre

Finn setningen i de grå feltene og send dette
inn på mail til oss i TVRisvollan

Vær med på trekkningen av sommer
flaxlodd med dette kryssordet fra
Onkel Burre.

Pappabrus

Lesestoff

Mø

Ikke ja

Aktivitet

Fugl

Utrykk

Seletøy

Dame
navn

Gramatikk

Hele

Tel ....

Bror av
Jacob

Pakkdyr
Spisested

• Vi har flest prisrekorder i Risvollan
Borettslag
• Vi tilbyr gratis og uforpliktende
verdivurdering til beboerne

Vill

Dans
Av melk

Medisinsk
org.
Tomt

Agn

Øyne

Alene

Fri.....

Husdyr

Stjele

Underholding

Tirre

Dobbel

• Borettslagets samarbeidspartner
siden 2008

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

Verdiskapende megling
WWW.PROA.NO

• Ring oss for
en hyggelig
boligprat
og en gratis
verdivurdering

FORTRESS.NO

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

3, 2, 1, ZERO ... WE HAVE LIFT-OFF
Oppdraget er viktig. Nåløyet for hvem som gis tillit er trangt. Små detaljer
kan ofte bety forskjellen mellom suksess og katastrofe.
Våre meglere har ikke øvd på å jobbe i vektløs tilstand. Tvert imot – kun de med
faglig tyngde er kvalifisert til å få det viktige oppdraget med å selge din bolig.
Vi er høyt og lavt for å være best mulig forberedt til å nå vårt felles mål; det
best mulige salgsresultatet.

Eierskifteforsikring leveres av

Proa Moholt, Brøsetveien 168, telefon: 73 20 26 50,
e-post: moholt@proa.no, www.proa.no

