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BIT FOR BIT, BILDE FOR BILDE – Sesongstart for Kulturkaféen på Risvollan

Styrelederen har ordet

Hei

I skrivende stund har vi fått
kjenne på sommervarmen.
Det har vært et fantastisk
vær med sol og varme
noen dager. De fleste ser
vel frem til ferietid, sol og
sommer. På grunn av korona vil sikkert de fleste feriere i norges land i år.
Vi har nå fått avviklet årets ordinære generalforsamling. På
grunn av de restriksjonene vi
har i disse koronatider ble den
gjennomført via TV-Risvollan.
I forkant fikk alle mulighet til å
stemme over de sakene som
skulle behandles. Det var kun
110 beboere/leiligheter som
stemte på de sakene som var
opp til avstemming. Ikke all
verdens deltakelse, men alle
hadde iallefall mulighet til å
avgi sin stemme.
Vi fikk godkjent årsmelding
og regnskap. Det var viktig
å få godkjent dette slik at
regnskapet kan sendes inn til
godkjenning innen fristen.

En annen sak som ble vedtatt er innlemmelse av 15 leiligheter i høyblokka. Det betyr
at snart er vi 1128 leiligheter
i borettslaget, norges største.
Det er ikke helt klart når leilighetene skal stå ferdig, men
det vil det komme nærmere
informasjon om. Vi som bor
her vil få forkjøpsrett til å
kjøpeleilighetene.
Styret har hatt sitt siste møte
før ferien, og tar nå sommerferie til august. En sak som
opptar mange er parkeringssituasjonen på feltene våre.
C-feltet har hatt en ordning
med
parkeringsregulering
nå i ca 6 mnd. Ut fra tilbakemeldinger ble det mye bedre når man innførte den nye
ordningen. Spesielt i G-feltet
har det vært mye klaging på
at det er mye “fremmedparkering”. Det er nok mange som
jobber ved det nye Helse og
velferdssenteret som er synderne.
Styret har derfor bedt om at
vi får evaluert den ordningen
som er innført på C-feltet så
fort som mulig. Vi får den til
septembermøtet. Da vil vi ta
stilling til om vi skal innføre
tilsvarende ordning for alle
felt.

Etter sommeren vil vi arrangere et åpent møte der vi ønsker å diskutere TV-Risvollan
med beboerne. Hva vil vi med
TV kanalen vår i fremtiden?
Kan vi utvikle den videre til
å bli et enda bedre middel
for å få ut informasjon til beboerne? Skal vi bruke den til
åpne møter der beboere og
styret kan møtes? Og mange
andre spørsmål. Det blir et
møte i september om dette.
I oktober vil vi gjennomføre
en ekstraordinær generalforsamling der vi vil ta opp alle
de sakene som ikke ble behandlet i den ordinære generalforsamlingen. Vi får komme
nærmere tilbake til dato, tid
og sted. Vi er avhengig av at
myndighetene gir oss lov og
mulighet til å gjennomføre et
møte med så mange deltakere.
Men først skal vi alle ta ferie og
nyte noen late dager med sol
og sommer
Ha en fin sommer			
Mvh					
Roger Hagestuen Styreleder
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Så lenge corona-situasjonen utvikler seg i samme positive retning som den gjør i skrivende stund, vil Kulturkaféen starte opp høstsesongen i Risvold 1. september, og den vil gå av stabelen med de nødvendige
smitteverntiltak. Seniorkultur i Trondheim Kommune har gleden av å kunne presentere Martin Lingås,
som fortsatt er like populær blant Kulturkaféens gjester. Med sitt spennende billedspill drar han alltid opp
stemningen, og publikum får bryne seg på et bredt utvalg av bilder. Her finner vi både redskaper fra svunne
tider, historiske motiver fra byen vår og ferske glimt fra lokalmiljøet.
Tid og sted:
Pris: 		
Påmelding:

Tirsdag 1. september kl. 12.30–14.30, Risvollan Borettslags servicebygg
Gratis parkering på parkeringstak på motsatt side av Risvollvegen
100,– inkl. enkel servering
Ingen påmelding, åpent tilbud

RISTING AV GULVTEPPER, MATTER O.L.
Til tider får vi henvendelse om beboere som rister gulvtepper, matter, dyner og lignende fra balkonger,
vinduer og/eller utvendige trapper.
Vi ber om at det ikke gjøres på den måten, fordi støv og rusk da kommer til naboen under, eller ved siden
av, og ingen liker jo det! Gå ned på bakkenivå og rist, evt. bruk bankestativet for de som har det.
Tenk også på vinduspussingen til dine naboer!!

Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260
TV-Bingo er tilbake 26 august, god sommer!

														
Vår sendemaskin/produksjonsenhet, kollapset 9. juni med den konsekvens at alle våre sendinger måtte
kjøres i nødløsninger som fungerte, men ikke optimalt særlig på lydsiden.
Utstyret som nå er sendt bort til overhaling/reparasjon har gått 24/7 siden
2008 så det har jo gjort jobben sin. Vi vil bruke sommeren på en del oppgradering og omgjøring.
Dere er velokommen til å ta kontakt med oss om det skulle være noe.			
												
Riktig god sommer, hilsen redaksjonen!

TVRisvollan kanal 126, 348 og 349
RL 2-2020 3

Ordinær generalforsamling 2020
Ordinær generalforsamling 2020 ble en annerledes
seanse enn hva vi er vant til.
Den ble avholdt via en direktesending på TVRisvollan, uten fysisk oppmøte og
ved bruk av forhåndsstemmer.

behandling og evaluering
av støyskjerm. Dette er
saker som bør behandles
hvor beboerne er fysisk
tilstede og hvor man får
mulighet for gode diskusjoner.

denne saken utsettes til
høsten. Når det gjelder
innlemmelse av 15 nye
andeler i høyblokka, var
3. part avhengig av å få
en avklaring fra borettslaget.

Generalforsamlingen 8. Vi ser frem til og møtes
til ny generalforsamling
Til høsten vil det bli avholdt juni tok derfor kun opp
en ekstraordinær generalfor- til behandling de saker vi når den tid kommer, med
hadde behov for å få ved- gode diskusjoner og vedsamling, så snart myndighetene tillater dette. Vi har tak på. Fristen for rappor- tak.
tering av årsregnskapet i Styret og administraflere store saker som skal
Altinn for eksempel, er
opp, blant annet garasjer
sjonen
31.
juli,
så
for
å
unngå
på H-feltet, utelager for borettslaget, transparent saks- straffegebyr kunne ikke
t

ONSDAGENE FÅR SOMMERTID FRA 18/6 TOM 14/8 2020
ONSDAG

0830 – 1530,

ANDRE DAGER SOM TIDLIGERE
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
Risvollan Borettslag
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TVRisvollan i programsamarbeid med
Happy Homes
Happy Homes er nylig etablert i Trondheim og holder til i samme bygg som Skeidar ved omkjøringsveien.
Happy Homes tilbyr kvalitetsvarer og samarbeider tett med fagfolk innen maling, interiør, gulv, snekkerarbeid osv. Et kjent firma for oss på Risvollan er Malermester Kjeldsberg as.
Happy Homes vil være med å gi tips og råd til mange forskjellige måter å fornye hjemmet på.
Spørsmål kan stilles direkte til dem eller til redaksjonen.
Happy Homes har også inngått en markedsføringsavtale for ett år fremover med TVRisvollan. Dette kommer
til å merkes gjennom annonsering i Rislappen og TVRisvollan.
Happy Homes vil også bidra noe til premier fremover. 							
Kjell Kjærstad
Ansvarlig redaktør

BORETTSLAGET HAR EN LITEN BILTILHENGER GRATIS TIL UTLÅN
INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR UTLÅN
Borettslaget har en biltilhenger
til gratis utlån. Låntaker må imidlertid 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 et lite depositum. Da får
du også utlevert nøkkel. Vognkort
og tilhenger blir deretter utlevert
lånetaker. Hengeren står hensatt under oppkjøringsrampen til
parkeringshuset på E-feltet (Risvollvegen) og hentes der etter at
nøkkel/vognkort er hentet ut.

Eventuelt ytterligere informasjon
om saken får du ved henvendelse
til borettslagets ekspedisjon.

											
Har du fått nytt tlf.nr eller ny emailadresse?
For oss i administrasjonen er det av flere årsaker viktig å ha riktig kontakt
informasjon på andelseiere og beboere.
Dersom du har fått nytt tlf.nummer og/eller ny emailadresse er det fint om
du melder fra om dette til: risvollan.bl@risvollan.no.
RL 2-2020 5
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Oppfordring
Vi håper på et fint sommervær og at mange
vil benytte det flotte grøntområdet vårt til
ulike aktiviteter og sosiale samvær. De ulike
aktivitetstunene er utstyrt med søppelbokser. Disse blir fort fulle og er ofte utsatt for
angrep av sultne fugler som drar rasket ut
av bøttene og sprer det utover. En god regel
vil derfor være at etter et selskap/grillparty,
tar vi med avfallet.
Bilde: Søppelbøtte utsatt for sultne fugler
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GRILLING

HUNDEBÆSJ
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!

BÅNDTVANG
Det er båndtvang i Risvollan Borettslag hele året, noe vi ber om at
beboere og besøkende respekterer
(krav satt i INFO-håndboken kap.
6.1 – ordensregler, pkt 8 hvor det
står at hunder skal holdes fysisk i
bånd! Dette = båndtvang!

REGISTRERING AV
KATTER OG HUNDER

I hht. INFO-håndboken kap. 6.1 – ordensregler, pkt 8 skal alle katter og
hunder på Risvollan registreres. Vi
ber de beboerne som har katter og/eller hunder, fylle ut slikt skjema. Dette
finnes på våre hjemmesider under INFO-håndboken og kap. 6.1, pkt 8, eller
du kan henvende deg til administrasjon
Vi kommer til å sette opp skilt ved for å få skjema.
våre gangfelt som viser dette.

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 vi hadde i borettslaget i 2014, må vi be beboerne våre om å utvise særdeles forsiktighet med plassering av grillen
dersom det benyttes kullgrill. Og
skulle du bruke engangsgriller, er
forsiktigheten her enda viktigere.
Disse kan fort føre til at det tar fyr
dersom de ikke står på ubrennbart
underlag. Det er fort gjort å glemme seg bort når det gjelder engangsgriller. Underlaget (gresset)
kan være tørt og ta fyr, underlaget kan være av andre brennbare
materiale, man kan kaste grillene i
søppeldunker som ikke er ubrennbare. Da kan det være fare for antenning og brann.

I tillegg til brannfaren (dersom grill
skal benyttes på terrassene/verandaene), må dere huske på at det
oser/lukter og enkelte kan være
allergisk eller føle ubehag overfor
dette. Det bør heller ikke grilles
rett ved der det er hengt opp klær
til tørk. Avklar helst med naboene
før du fyrer opp grillen – og vurder vindretningen før du tenner
grillen!

Det er ellers viktig å vite at du må
lagre propanbeholderen korrekt
når den ikke er i bruk/eller om vinteren. Den skal ikke være lagret
i kjelleren eller i fellesgarasjene
våre. Det er forbudt.

Utvis varsomhet og vær aktsom
dersom du benytter grill. Dette
gjelder også for bruk av grill på fellesområdene våre. Vi minner ellers
på at det på enkelte felt, bl.a. H2-
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20 (Blaklihøgda), G-feltet (Marie
Sørdalsv), samt på A-feltet (Adolf
Øiensv) så er det montert opp store fine griller til felles benyttelse.

Husk i så fall: Retningslinjer for
bruk og rydd opp etter deg slik at
det er pent og rent til nestemann!

Husk også: At dersom du bruker
engangsgriller, må disse kastes i
noe som er ubrennbart slik at det
ikke tar fyr! Dernest må de være
helt utbrent og kalde, så hell kaldt
vann over de før de kastes – og sikre deg om at de virkelig er utbrente og kalde.

BÅLBRENNING I
STORDALEN ELLER ANDRE FELLESOMRÅDER
Det er blitt observert at det har
vært tent opp bål ett par steder i
Stordalen-området. Vi minner om
at bålbrenning naturligvis ikke er
tillatt på våre områder. Dette med
fare for påfølgende brann, samt
også forsøpling. For bålrestene er
dessverre IKKE blitt fjernet.

Bilder tatt av: Guro Osvoll
Rester etter bål ved furuskogen
(Sembrafuru) nedenfor Marie Sørdalsv (mot Stordalen), samt bilde av bål og andre rester i dalen
nedenfor Asbjørn Øveråsv (mot
Stordalen).

Det er lov til å si ifra om noen kommer over slike rester eller noen
som brenner bål. Og foresatte må
se etter sine yngre håpefulle!

Bildene viser både bålrester og rot
på våre fellesområder. Og slik vil vi
jo ikke ha det her på Risvollan.
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Frisbee i skuddet
KASSER FOR HAGEAVFALL – PÅ ALLE FELT

Frisbeegolf er blitt en skikkelig sommerhit.

Som dere ser, er det både svarte
søppelsekker og annet hageavfall
oppi denne kassen. Vi minner på
at det IKKE skal kastes søppelsekker oppi kassene. Det skal KUN
kastes reint hageavfall. Verken
blomsterpotter, steiner, jord, silkeblomster eller plast skal kastes
der. Kun kvister, greiner, mindre
buskvekster eller blomsteravfall.
Dette skal også være merket godt
utenpå kassene.

Tekst/ foto: Mads Arind Holmvik
Fra den kombinerte fotball, lekeog trimplassen mellom A- og E-feltet og videre oppover mot D-feltet
finner du den 9-kurvs store frisbeegolf-løypa til Risvollan Borettslag.
Banen er en av flere i Trondheim,
og ifølge leder i Trondheim Frisbeeklubb, Geir Olav Svee, er det
slike baner også på Dragvoll, Øya,
Othilienborg, Sluppen, Rotvoll,
Trolla, Nyborg, Munkvoll og Klæbu, i tillegg til at det er planer om
en bane på Tiller:
-Interessen er absolutt på vei opp
og mange er ute og prøver seg i
de ulike løypene. I den anledning
ønsker jeg å anmode alle som bruker banene om å tenke sikkerhet.
Ta hensyn til omgivelsene, ikke
kast på en kurv før de som er foran i løypa er ferdige, og sørg for at
det er klar bane før du kaster. Det
er viktig å huske på at banene kan
være anlagt i forbindelse med steder hvor folk ferdes, og det er derfor svært viktig å forebygge uhell
i forbindelse med trim og trening.
Startet i USA
Ifølge (Brekke & Bryhn, 2019)
stammer navneopprinnelsen til
Frisbee fra «Frisbie-bakeriet i
Connecticut i USA som ga navn
til skiven ved at kunder og ansatte moret seg med å kaste tomme
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Mari Langaas fra Nardo er en av flere som synes frisbeegolf er en morsom
aktivitet. (Foto: Mads Arind Holmvik).

paiformer av metall til hverandre.
Rundt 1950 ble amerikaneren Walter F. Morrison den første som
klarte å lage slike skiver av plast,
og hans produkt ble mot slutten
av 1950-årene markedsført under
navnet Frisbee» (Brekke & Bryhn,
2019). Norges Frisbee Forbund ble
for øvrig stiftet i 1979, ble tatt opp
som særforbund i Norges Idrettsforbund i 2003 (Brekke & Bryhn)
og ble i 2010 en del av Norges
amerikanske idretters forbund
«sammen med Norges Amerikansk
Fotball og Cheerleading Forbund
og Norges Lacrosse Forbund»
(Brekke & Bryhn, 2019).

hull brukes kurv, i tillegg til navnelikhet på de ulike diskene man
bruker. Her kan nevnes «drivere,
midrange, eller puttere» (Brekke
& Bryhn, 2019). Nå som våren for
alvor har meldt sin ankomst er det
mange som benytter frisbeegolfløypa i borettslaget. En av dem som
gjerne bruker litt tid her er Mari
Langaas. Hun bor på Nardo, men
synes frisbee er såpass givende at
hun gjerne tar turen til Risvollan:

Er kassene blitt fulle av hageavfall
uten at vi har tømt de, ta kontakt
med borettslaget så kommer vi og
tømmer – eller send inn melding
via vårt arbeidsoppdragssystem:
eLydia.

-Jeg er her et par ganger om sommeren og liker løypa på Risvollan
godt. Slik jeg vurderer det er dette
en løype som passer godt for nybegynnere.

Nesten som golf
På grunn av likhetstrekkene til golf
er det vanlig å bruke benevnelsen
diskgolf om sporten. I stedet for
ball har man frisbee, i stedet for

SOMMERGLEDE:
(Kilder: Brekke, M. R. & Bryhn, R. (2019, 18.
oktober). Frisbee. Hentet 11. juni 2020 fra https://
snl.no/frisbee).

Svein og Elisabeth Ulriksen storkoser seg i sommervarmen. (Foto: Mads Arind Holmvik).
Det er tidvis veldig varmt, men i det store og det hele nyter vi sommeren, sier de begge.
http://frilanskatalogen.no/holmvikmedia
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Sommer-		
konkurranse
Denne sommeren er
vi oppfordret til å feriere i heimlandet. Kanskje vi da kan bli bedre kjent med vårt eget
land. Da kan det være
lurt å starte med nærmiljøet. Vi kommer
ikke nærmere enn vårt
eget borettslagt – vi
oppfordrer alle til å
starte her. For en ekstra motivasjon har vi
lagt inn en liten konkurranse. Oppgavene
er å finne de stedene/
områdene som er avbildet her. Skriv navn
på felt eventuelt gate/
område og send en
e-mail til Rislappen

Bilde nr. 1

Bilde nr. 4

Bilde nr. 7

Bilde nr. 2

Bilde nr. 5

Bilde nr. 8

Bilde nr. 3

Bilde nr. 6

3 premier
a 4 flaxlodd

Send til: tvr@tvrisvollan.no eller leveres i ekspedisjonen 			
Risvollan Borettslag innen 25. august 2020
20 RL 2-2020

Bilde nr. 9
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Norges største borettslag er grønt
Risvollan er kanskje det borettslaget i landet som har
det største grøntarealet. Dette flotte området er krydret
med ulike aktivitetsmuligheter. Her finner du tennisbaner, bordtennisbord, flere
fotballbaner, ballbinge, joggeløype, minigolf, muligheter
for badmington og volleyball,
frisbeegolf, flere aktivitetstun
med lekeapparat og treningsapparat. I tillegg har vi gapahuker og
fine
utegriller.
Det er ikke bare våre beboere som benytter seg av de
fine tilbudene. Det er mange
andre som også har glede av
disse. Ikke minst gjelder det
barnehager og skoleklasser.
Barna fra de ulike barnehagene er på besøk i aktivitetstunene flere ganger i uka. De
koser seg med aktiviteter i de
mange lekeapparatene, og
i lunsjpausen hygger de seg
i gapahuken. Barnehagelærerne setter stor pris på å ha
slike fine tilbud i nærheten av
barnehagen sin.

SPESIALPRIS:
Beboerstrøm
til innkjøpspris
+ 29 kr/mnd!

Beboere i Risvollan Borettslag
Spar penger på din strømavtale!
Det skal lønne seg å være kunde hos NTE!
Alle beboere i Risvollan Borettslag får nå et
spesialtilbud på strømavtale fra NTE.

Her er noen av fordelene du får ved å bli kunde:

Hvorfor betale mer enn du må for strømmen du
bruker? Nå får du som bor i Risvollan Borettslag
vår mest populære avtale til en rabattert pris.

• Vår mest populære strømavtale,
med 20 % rabatt på det faste månedsbeløpet
til deg som bor i borettslag

Med strømavtalen Beboerstrøm betaler du det
samme som oss + 29 kr/mnd [ord. pris 35 kr/mnd]
+ påslag for lovpålagt elsertifikat.
Ved å velge denne strømavtalen er du sikret en
konkurransedyktig avtale over tid.

• NTE Gir Mer fordelsprogram

• Din lokale strømleverandør - eid av trøndere

• Tilgang til kundeapp
• Ingen bindingstid

RL 2-2020

Bestill eller les mer på nte.no/risvollan
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VI HAR FLOTTE MØTE – OG SELSKAPSLOKALER TIL UTLEIE!
Har du behov for å leie lokale for mindre eller større arrangement?
Møterommet «Blakli» har plass for opptil 25 personer og egner seg godt til møtevirksomhet.
Møterommet er godt teknisk utstyrt og har tilhørende minikjøkken. 				

Vårplanting

Hver vår planter de ulike NU i flere store blomsterkasser på sine felt. Dette er forhåpentlig
med å skape glede i nærmiljøet. I tillegg må det nevnes at flere av våre beboere har grønne
fingrer og skaper fine blomster- og planteskatter rundt sine leiligheter.
Bilde: Planting i H 1-15 –feltet ved Vidar Moen og Mats Langnes

(Blakli)

For selskapeligheter og større arrangement har vi «Risvold» med tilhørende vrimleareal og
storkjøkken. Lokalet er flott med nydelig utsikt over byen. Det er mulig å dekke til 80 personer i
dette lokalet.
Ved interesse og informasjon om priser ta kontakt med administrasjonen på tlf: 73 96 99 55 eller
se vår hjemmeside: www.risvollan-borettslag.no.
Administrasjonen

VI HAR FRETEX-POSER TIL UTLEVERING
Borettslaget har Fretex-poser som du kan hente i resepsjonen vår. Så kom innom og få poser til tøy som kan
kastes i klescontainerne (disse posene er litt større enn vanlige bæreposer, men ellers kan du godt bruke vanlige bæreposer også).
Ingen tekstiler skal kastes i restavfallet. Alt kan levers i klescontainerne så lenge det er tørt.
Fretex har laget en pose for klær som er hele, og en annen pose for ødelagte/dårlige/hullete klær. Bare alt
er rent og tørt - er det OK å kaste det i klescontainerne.

(Risvold)
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(Vrimleareal)
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fleksibel i bytrafikk. Det er heller aldri vanskelig å finne en parkeringsplass. Og selv om du som regel kjører alene blir du veldig sosial av å
kjøre motorsykkel. Stanser du på en
bensinstasjon eller ved en rasteplass
er det lett å komme i prat med folk.
Det kan hende de er nysgjerrige på
sykkelen eller kanskje de også kjører sykkel selv. Det er jo i grunnen
en bonuseffekt med å kjøre sykkel.
Iallfall slik jeg ser det.

Møter våren på to hjul
-Det gir en helt egen frihetsfølelse.
Tekst/ foto: Mads Arind Holmvik
Det sier Roger Kvam, arbeidsleder i borettslaget, om det å kjøre
motorsykkel. Fascinasjonen har
vært der lenge, men det var først
rundt 25-årsalderen han kjøpte
sin første MC:

Foretrekker variasjon

-Det var en lett-motorsykkel av
merket Honda med 100 kubikk.

FRIHETSFØLELSE							

Jeg brukte den til og fra jobb og
den kunne kjøres med bilsertifikat.

-Det å kjøre sykkel gir en helt unik frihetsfølelse, sier Roger Kvam, her sittende på sin
Honda CB 650. I bakgrunnen sees en Harley Davidson CSportster Custom som kjøres av
borettslagets sekretær, Grethe Iversen (Foto: Mads Arind Holmvik

Jobbkjøringen ga mersmak, og
Roger ønsket å ta det et skritt
lenger. Han ville ta MC-lappen
og oppgradere fra 100-kubikeren
til en kraftigere motorsykkel.
Cafe-racer
Etter endt oppkjøring da han var
30 år gikk han opp noen hakk,
og i dag kjører han en Honda CB
650 cafe-racer.
- En Cafe-racer er en sykkel hvor
det meste av overflødige ting er
fjernet for bedre effekt. Her kan
nevnes senket styre, racingsete
og fjerning av for og bakskjerm.
Jeg har avmontert forskjermen,
men bakskjermen er beholdt for
å få rett plassering av nummerskiltet. Blinklysene er også fjernet så armene må brukes som
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retningsvisere. Motorsykkelen er i
tillegg omregistrert slik at jeg ikke
kan ha med passasjer. Det kan også
nevnes at den har akkurat det «stuket» jeg var på jakt etter.

på handletur er den nok ikke. På
denne sykkelen kommer det aldri
sidevesker eller annet utstyr for
bagasje, så det blir nok ryggsekk
om jeg må innom butikken.

På spørsmål om i hvilken grad
motorsykkelen er praktisk er han
tydelig på at det ikke er sikkert at
en slik type MC passer for alle,
men for ham og hans behov er den
midt i blinken:

Frihetsfølelse

-Jeg føler meg ferdig med motorsykkelferier, og da er det veldig
greit å ha en lettkjørt og kvikk
motorsykkel som egner seg for
korte dagsturer og bykjøring. Med
en sånn sykkel følger det også med
litt mekking, og det passer meg
fint siden det er noe jeg liker å
holde på med, men særlig praktisk

På spørsmål om hva det gir å kjøre
MC, kommer svaret raskt:
-Frihetsfølelse. Du får en helt egen
nærhet til omgivelsene. Jeg vil
sammenlikne det med å gå en flott
tur i naturen hvor du er i nuet og
tømmer hodet for slagg, noe som
gjør at man føler seg opplagt etter
en tur. Når det er fint vær blir du
lykkelig av å kjøre motorsykkel,
det er deilig å kjenne på kreftene
i en slik farkost. Og det er befriende hvor lett det er å kjøre forbi
ved mye trafikk etter landevegen.
Dessuten er motorsykkelen veldig

- Jeg har sykkelen lagret i egen
garasje så jeg starter opp så snart
det er snøfritt på vegen, men de
aller fleste har vel som mål å ha
motorsykkelen på vegen til 1.mai.
-Hvilke forberedelser er viktige å
gjøre før sesongstart?
-Nyladet batteri, oljeskift, bremsekontroll, dekk og lys er praktiske sjekkpunkter. Så er det å sette
seg på sykkelen, finne en stor parkeringsplass, for så å teste oppbremsing, kjøre litt svinger og tre-

ne på balanse. Når man føler seg
trygg på disse basiskunnskapene
er man i praksis klar for veien.
Derimot er det viktig å ta høyde
for at de som kjører bil ikke ser
deg. Da kan det være greit å være
bevisst på at man er den svake
part i møte med bil/autovern, og
at en passiv kjørestil kan være
smart på lang sikt, selv om det
innimellom er godt å kjenne på
kreftene, men at man da velger
riktig tid og sted.

-Hva foretrekker du av veier med
svinger eller rette strekker?
- Helt klart svingete veier med varierende terreng hvor du må bruke
gass og gir i motsetning til på en
motorvei hvor du sitter urørlig og
bare flyter av gårde i kjedsommelighet.
Når det gjelder land som egner seg
for motorsyklister mener han at det
finnes mange flotte Søreuropeiske
alternativer:
-Jeg kan nevne Italia, Østerrike,
Frankrike og Tyskland, men jeg må
nok si at med motorsykkel så liker
jeg veiene i Norge best og da spesielt på Vestlandet hvor man finner
veier hvor de fleste motorsykler trives om bare værgudene er med.

RESPEKTERT MERKE: Det japanske motorsykkelmerket Honda
har vært på markedet lenge og nyter respekt hos flere MC-entusiaster.
(Foto: Mads Arind Holmvik).

Mai-oppstart
MC-sesongen i Trøndelag er naturlig nok væravhengig, men så fort
frosten slipper taket kan det være
aktuelt å starte opp:

FUNKSJONELT: På en cafe-racer vil du kun finne det essensielle hva
instrumentpanel angår. (Foto: Mads Arind Holmvik).
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DIVERSE AKTUELLE RETNINGSLINJER:
RETNINGSLINJER FOR MONTERING AV TRAMPOLINER
Disse er vedtatt av styret 24.09.2009 og sist endret 07.04.2016. Retningslinjene finner du i INFO- håndboken
kap. 5.23 og på våre hjemmesider.

RETNINGSLINJER FOR MONTERING AV PAVILJONGER
Disse er vedtatt av styret høsten 2012, sak 098/12. Retningslinjene finner du i INFO- håndboken kap. 5.25 og
på våre hjemmesider.

RETNINGSLINJER FOR DIVERSE BYGNINGSMESSIGE TILTAK
Vi har retningslinjer for div. bygningsmessige tiltak. Disse ble sist behandlet og endret i styret høsten 2018,
sak 095/18. Retningslinjene finner du i INFO- håndboken kap. 5.11 og på våre hjemmesider.

PRØVEPROSJEKT MED KLIPPEROBOTER I BORETTSLAGET
RBL har i disse dager startet et prøveprosjekt med selvgående gressklippere som viser seg å fungere godt. I følge Roger
Kvam har det etter noen innkjøringsproblemer gått bra og de jobber døgnet rundt.
De passer bra på åpne områder, men er ikke egnet til å gjøre jobben til kantklipperne.
Roger har full oversikt over klipperne via en app på mobilen. Der ser han hvor de er og om de har kjørt inn på ladestasjonen eller hvilken rute de har klippet.
Robotklipperne har fått navnene Fia og Fido og har hus til ladestasjonene, disse minner om hundehus.
Robotene har innebygget mye tyverisikring.
Hvis noen løfter dem opp, går alarmen i appen og maskinen stopper. Hvis noen skulle finne på og ta dem med seg, er
det sporingsystem som trer i kraft og maskinen slutter å virke.
Roger sier at de til enhver tid vet hva som skjer med robotene enten de er i arbeid eller at noen prøver å ta dem med
seg.

RETNINGSLINJER FOR SAKSGANG VED FJERNING AV TRÆR/BEPLANTNING ELLER
NYPLANTING
Reviderte retningslinjer er vedtatt av styret den 23.08.18, sak 061/18. Selve retningslinjene finner du i INFO-håndboken kap. 5.14, nytt pkt side 2, eller du finner de på våre hjemmesider under:
-

Instruks for stell av plener og grøntareal.

Denne informasjon er hentet fra Byggfakta Bolig pr 05.06.2020
Jo mer vi sparer på forbruket av vann på Risvollan, jo mer medfører dette av reduserte kostnader for beboerne. Og ikke
bare når det gjelder vannavgiftene, men også for kloakkavgiftene (siden gebyrene for disse «henger sammen» avgiftsmessig). Så gode råd – koster lite å etterkomme!
En annen sak som også er viktig er å sjekke, er om klosettet står og renner. Her går det fort ut mange liter unødvendig
vannforbruk.

Fra A te B
i ditt nærområde
Trygg skyss for deg over 67 år.

Fra 2. juni 2020
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RØYKING I FELLESGARASJER

SØPPELDUNKER

Vi har fått henvendelser om at enkelte røyker i fellesgarasjene våre. Andre kan ha røyket i felles trapperom/
gangareal.

Vi ser og hører av og til at søppeldunkene blir for fulle, og/eller kan være ødelagte. Hva kan man/skal man da gjøre?

Vi nevner at røyking naturligvis ikke er tillatt innendørs i våre bygningsarealer, dvs verken i våre fellesgarasjer
eller trapperom/gangarealer (i Høyblokka), og vi håper våre beboere/ besøkende etterkommer disse retningslinjene.

Ødelagte søppeldunker:
Trondheim renholdsverk kommer og bytter dunker dersom disse er ødelagte eller skadet. Men bestilling av dette
må utføres av borettslagets administrasjon. Send derfor henvendelse hit, og legg gjerne med bilde og før på den
adressen det gjelder. Bildene viser ofte godt hva som er kan være ødelagt/skadet. Å ha stående ødelagte dunker, er
ikke noe pent, samt at det heller ikke er hygienisk.

Dernest henstiller vi røykende, generelt sett, til å være varsom med røyking utenfor leilighetene. Om man
sitter på terrassen/balkongen og røyker, kan røyken fort sive inn gjennom åpne vinduer eller luftespalter, og
dermed føre til irritasjon eller fare for de som ikke røyker. Vis hensyn til hverandre!

SPYLING/VASKING AV BALKONGENE OG RENSING AV TAKRENNER ETC
Til tider får vi henvendelse om at det spyles og gjøres rent på balkongene. Dette er i og for seg flott, men
da må man tenke på de som bor under. Derfor må de som skal spyle på balkongene sine ha avtale med de
under - før det spyles.
Dette fordi at vi ikke kan ha det slik at naboene under får møbler og annet de har stående på sine verandaer, ødelagt eller skadet fordi det blir spylt fra etasjen over. De må ha mulighet for å flytte unna tingene
så de ikke blir ødelagt. Likeledes kan vinduer bli stygge (dersom det renner ned langs veggen og nedover
vinduene), så tenk derfor på vinduspussingen til dine naboer! I verste fall kan kanskje vinduene til leilighetene under også stå åpne!
Så kan det ellers være at takrenner og nedløp er blitt tettet igjen, og at vann flommer over fordi vannet
ikke renner ned. Derfor er det viktig å rense med jevne mellomrom.
Og er nedløpene ødelagte eller blitt morkne, eller er festene røket, så sender dere inn melding på E-lydia
– knapp med send melding som ligger på vår hjemmeside eller ta kontakt med borettslaget så får vi skiftet
de ut eller festet nedløpene igjen.
Husk også at takrenner og taknedløp fra taket over ytterdørene trenger vedlikehold og ettersyn.
SPØRSMÅL OM MONTERING AV VARMEPUMPE
Vi får av og til henvendelser med spørsmål om det er tillatt å montere luftvarmepumpe og airconditionanlegg i leilighetene på Risvollan.
Til dette er å si at det ikke er tillatt å montere dette i leilighetene i borettslaget.

Fulle søppeldunker:
Er dunkene blitt for fulle slik at lokket ”spriker”, må dere være vennlig og sortere bedre (sikkert noe papp, glass
eller flasker som kan kastes i glass-/metallcontainerne eller papp som kan leveres til pappressen v/vaktmesterne.
Pressen er plassert i administrasjonsbygget).
All kildesortering bidrar til at det blir mindre i restavfallet, og dermed rimeligere for borettslaget. Restavfall er
det dyreste avfallet å bli kvitt, så her er det om å gjøre å levere så lite som mulig. Å være flink til sortering gjelder
naturligvis også for de som har containere.
Å være flink til å sortere bedre, bidrar også til å minske eller hindre lukt ved at lokk ellers kan bli stående åpne på
søppeldunkene. Fugler eller rotter kan da komme til å dra utover søppel etc.
Og skulle du fremdeles ha fulle dunker, spør din nabo/naboer om å få lov til å legge noe i ”deres” dunker. Dunkene er borettslagets og ikke den enkelte beboers, og du må selvsagt spørre om tillatelse til å kaste ekstra søppel i
disse. Noen få har bestilt og betaler for ekstra dunk til restavfallet, og for de som fremdeles har dunker, er det fortsatt mulig å bestille ekstra restavfallsdunk, men da må den som bestiller, betale ekstra for denne. Det må inngås
avtale med administrasjonen om dette i så fall.

UTVENDIGE LADESTASJONER SOM KAN BRUKES AV VÅRE BEBOERE
Vi minner om at det på alle felt med unntak av Høyblokka, er 2 stk utvendige ladestasjoner som kan benyttes av
våre beboere. Du må bare ordne deg tilgang via NTE og få deg RFID-brikke, så kan du få ladet på disse stedene
i maks 3 timer. Dette for at det skal kunne rulleres for å lade, og at ingen skal kunne ta opp unødvendig plass i
lengden. Og det gjelder i særlig grad de som ikke har egen parkeringsplass med mulighet for å lade, eller for bil nr
2.
Ladeplassene er foran/ved fellesgarasjene til Adolf Øiensv. 3, Utleirtunet 9, Ada Arnfinsensv. 1 og 6, Asbjørn
Øveråsv. 2, på taket på parkeringshuset, de to plassene som er nærmest oppkjøringsrampen, Nordre Risvolltun 1
og Søndre Risvolltun 2, Marie Sørdalsv. 1 og 22, samt Blaklihøgda 2.
Våre beboere er velkommen til å lade på disse plassene. Og får dere besøkende som ønsker å lade, anbefaler vi at
besøkende kan låne brikke av den beboeren de skal besøke (dersom beboeren har ordnet tilgang).

Her kan du bestille:
https://ntebutikken.no/kampanjer/risvollan     
Velg så ønsket produkt og betalingsmåte.
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PROAKTIV.NO

Solsikkekonkurranse
Klarer du å dyrke den lengste
solsikken med blomst som er utblomstret (se bilde) i Risvollan
Borettslag?
Vi ønsker at små og store barn og
unge prøver seg som gartnere og
ser lange solsikker vi klarer å dyrke.
Vinneren premieres med ett visa
gavekort på kr 500,00
Solsikken er en av de blomstene
som er lettest å få til, de er svært
synlige, fins i forskjellige farger og
størrelser og i tillegg kan du glede
fuglene, insekter eller du kan spise de selv.

Konkurranseregler:

20.september er fristen for å melde på til
konkurransen - send inn bilde med solsikke
og målbånd ved siden av til e-post: risvollan.bl@risvollan.no innen fristen.
Vinneren vil bli kåret onsdag 23. september
2020, og reportasje kommer i Rislappen i
DESEMBER.
Har dere spørsmål, ta kontakt med borettslagets administrasjon. 73 96 99 55

Tips til dyrking:
Solsikker blir ofte best om man
direktesår dem på våren når
jorden begynner å bli temperert. OBS! Har man problemer med snegler er det nødvendig å så de inne. Snegler
elsker virkelig solsikkeskuddene!
Det kan være en idé å så noen frø
i et minidrivhus. Om noen av solsikkefrøene som ble direkte sådd
ikke skulle spire kan man erstatte ”tomrommet” med en av de
andre plantene. Solsikker foretrekker en solfylt plassering i mer
eller mindre ly for vind. De trenger en hel del næring og vann for
å bli store og fine.
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NOEN GANGER
ER KUN DET
BESTE GODT NOK
Go

!
r
e
m
d som

Noen valg i livet er ekstra viktige. Når du skal selge boligen din
står du ovenfor en av de viktigste handlene i ditt liv. Da er det
avgjørende at du velger riktig – spesielt når du skal investere i en
eiendomsmegler som skal sørge for den beste prisen for boligen din.

TRENGER DU

RØRLEGGER?
Risvollan BL og K. Lund AS har i mange år hatt et godt
samarbeid om rørleggertjenester. Vi har også en
samarbeidsavtale med TVRisvollan og Rislappen, hvor vi
tilbyr beboerne samme rabatterte pris som vi har med
borettslaget.

VI KAN BISTÅ MED:
•

Serviceoppdrag

•

Tett avløp

•

–
–
–
–
–

Skifte/reparere servantkran
Skifte/reparere kjøkkenkran
Skifte/reparere WC
Skifte varmtvannsbereder
m.m.

Vi har utstyr til å åpne tette avløp (egne priser gjelder)

Oppussing

Vi kan bistå med oppussing av bad og kjøkken – og vi tar gjerne på oss hele prosessen. Be oss
om tilbud.

Vi hører gjerne fra deg neste gang du har behov for rørlegger!

Vi har også 2 datterbedrifter i Trondheim
med egen VVS-butikk.
Klikk deg inn på www.klund.no/butikk for
å lese mer om disse. De har også nettbutikk
med egne, konkurransedyktige priser.

K. Lund AS
Tlf.:
E-post:
Internett:
Facebook:
Vakttelefon:

73 93 00 00
firmapost@klund.no
www.klund.no
www.facebook.com/K.LundAS
970 40 840

