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Anonyme brev / ytringer trykkes ikke
Av og til får vi inn brev som er anonyme, det vil si at avsender ikke gir seg
til kjenne.
Vi kan ikke trykke innholdet da det er
et krav at redaksjonen skal vite hvem
som er avsender.
Det samme gjelder for eksempel for
Adresseavisens leserinnlegg.
Hvis du ikke vil stå under fullt navn

Styrelederen

i Rislappen så får du lov til det, men
redaksjonen/redaktøren må vite
navn, adresse og telefonnummer. Vi
vil ikke avsløre kilden! Vi vil uansett
ta stilling til hver enkelt sak og har
rett til å forkorte/redigere innlegget.

”Utleira IL har tatt et stort løft for bydelen, først med å bygge fotballbaner og nå
Utleira-Hallen.”
på den aktiviteten som er på dette anlegget. Ved flere anledninger
har jeg truﬀet eldre som sitter på
benkene rundt idrettsanlegget og
ser på den aktiviteten som er der.
Alle synes det er trivelig og se at
barn og ungdom koser seg på banene.

Kjell Kjærstad
Ansvarlig redaktør

BORETTSLAGET HAR PAPPRESSE
SOM VÅRE BEBOERE OGSÅ KAN BENYTTE
SEG AV
I fjor ble det kjøpt inn en ny pappresse, og vi henstiller våre beboere til å bruke denne for å bli kvitt papp
og papir.

Hei alle sammen.

Beboerne må da gjøre følgende:
Komme til borettslagets vaktmestere 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.

Høsten er kommet til Trondheim
selv om vi i skrivende stund har
kjempefine høstdager som på
dagtid minner mer om sommer
enn høst. Riktignok kjenner man
fort når kveldene setter inn at vi
går mot kaldere tider.

Vi må presisere at det ikke skal legges igjen/settes
igjen noe papp/papir på utsiden av våre lokaler, men
det skal leveres oppi kassen merket dette formålet.
Ellers skal heller ikke vaktmesterne kjøre rundt på
feltene og samle inn papp/papir. Pappen/papiret som
ønskes fjernet, må derfor - som nevnt leveres oppi
Hei, nå går det mot mørketid og kanskje godt å
en kasse som er plassert utenfor lokalene til vaktsitte inne med forskjellige gjøremål. Mange ser
mesterne.
på TV og da kan en jo minne om at TVRisvollan og
Informasjonskanalen har byttet kanaler i sommer.
Husk også at: Papp/papir etc ikke skal mellomlagres
utenfor inngangsdørene eller under trappenedganger TVR finner du på 155 og infokanalen på 156.
(bl.a. på grunn av brannfaren).
TV-bingo er jo et meget sosialt tiltak der familie
Vi håper og tror mange av beboerne vil benytte seg
og venner sitter sammen og har det gøy. Onsdaav dette tilbudet. Teknisk sjef
ger kl 20.00 på kanal 155. Mvh Kjell Kjærstad

Utleira-Hallen
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Redaksjonens besøksadresse er:
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Telefon: 73 96 64 13 / 92 09 66 44
www.risvollan-borettslag.no
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Det betyr mye for oss i bydelen
at vi nå har fått på plass dette anlegget. Idrettslaget skal ha en stor
takk for at de har klart å få til det vi
nå ser nede det gamle jordet.
Nytt administrasjonsbygg
Vi ser også at vårt nye administrasjonsbygg nærmer seg ferdig.
Dette blir et fint bygg hvor vi skal
ha vår egen administrasjon og
TV-Risvollan plassert fra rundt
1.12.2015.

Det blir nok en åpningsdag hvor
beboerne får muligheten til å
komme på omvisning, men dette
kommer vi tilbake til senere.
Avfallssug
Som sikkert kjent for de fleste har
vi i samarbeid med Trondheim
Kommune jobbet for å planlegge
et avfallssug på Risvollan. Dette er
i en planleggingsfase fortsatt og
det er ikke vi som har helt kontroll
på fremdriften her. Dette skyldes
blant annet at innkjøp av slike skal
ut på oﬀentlige anbud og da er det
en ganske omstendelig prosess.
Vi får en del spørsmål om når dette kommer, hva det koster og hvor
man skal kaste søppel i fremtiden. Dette er ikke helt klart, men
vi kan berolige alle med at dette
skal legges frem av styret på en
generalforsamling, hvor vi skal ha
så mange problemstillinger som
mulig avklart før den legges frem
til behandling.

Hvis vi nå ser
rundt oss, bygges det ut i snart
alle retninger.
En meget gledelig ting for
oss på Risvollan
er Utleira-Hallen som i disse
dager ferdigstilles. Oﬃsiell åpning er lørdag
19. september.
Dette er et bygg
som jeg tror vil
glede både sports- og kulturinteresserte i mange år fremover.

de ansatte og blant beboerne som
har deltatt i planleggingen av det
bygget vi planla først, og nå det
som snart er ferdig. En stor takk til
dere alle.

Ønsker dere alle en riktig fin høst.

Utleira IL har tatt et stort løft for
bydelen, først med å bygge fotballbaner og nå Utleira-Hallen.

Dette blir bra, et prosjekt som vi
har jobbet med i mange år. Først
med plassering på senterområdet
og senere der hvor vi nå faktisk
har plassert bygget.

Det er veldig trivelig å gå rundt å se

Det er mange personer, både blant

Med vennlig hilsen
Egil Burkeland
Styreleder
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VI SØKER ETTER RENHOLDER PÅ TIMESBASIS

I forbindelse med fremtidig utleie Vi søker etter en person som er
av ny «storstue» med tilhørende nøyaktig, positiv og lett å samarareal, har vi behov for å utvide beide med.
med en renholder.
Søknadsfrist: 30.10.2015.
Arbeidet vil bestå i renhold av
«storstue» med tilhørende utlei- Søknad kan leveres i administraeareal. Arbeidet honoreres på ti- sjonen eller sendes på email til:
mesbasis og arbeidet vil hovedsa- risvollan.bl@risvollan.no
kelig foregå på kveld og helg etter
Administrasjonen
behov. Tiltredelse fra 01.12.15.

STOR FEIRING DA UTLEIRAHALLEN BLE ÅPNET

TVRisvollan kanal 155
Infokanalen kanal 156

En ny hverdag for foreldre og unge - ”nå har vi endelig egen hjemmebane”

Per Hangerhagen er en stolt leder i dag

Forebygging av legionellasmitte, høsten
2015:

NAVNEKONKURRANSE MED PREMIE – NY «STORSTUE» I NYTT BYGG

Gode kaker fra Stubban Vel gikk unna.

Ordfører Rita Otervik holdt åpningstale

Give me five!

Borettslaget vil heve temperaturen
på tappevannet den 28., 29. og
30. oktober 2015.

Når nytt administrasjonsbygg står ferdig 1. desember
2015, får vi tilgang til ny og flott «storstue».

I løpet av disse dagene er det opp
til beboer selv å tappe vann i minimum 3-5 minutter på hvert
tappested.

Vi ønsker nytt navn på dette lokalet og inviterer derfor til navnekonkurranse!

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

Alle forslag kan enten leveres oss i administrasjonen
eller sendes på email: risvollan.bl@risvollan.no

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med vår arbeidsleder Roger
Kvam på tlf. 73 96 99 57.

PREMIE: 1 gang gratis leie av «storstua»
(leietaker må være over 25 år)

Administrasjonen
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Teknisk sjef

Glade gutter gleder seg til å ta hallen i bruk

Mange hadde tatt turen til åpninga av Utleirahallen, her fra den ene tribunen
!9. september var det stor åpningsfest i Utleirahallen der ordføreren sammen med
utøvere fra Utleira sto for selve åpningen.
Det er et stort arbeid som er utført av Utleira for å få til dette og det har vært et
godt samspill med Trondheim kommune.
Hallen ble flott og inneholder alle fasiliteter, det er også muligheter for å leie sel-

Utleira skolekorps underholdte

skapslokale der.

øke ytterligere.

Foreldre og aktive vi snakket med var overbegeistret over mulighetene og ikke minst
at de slipper all kjøring for trening og kamper. ”Vi har nå vår egen hjemmebane”.
I følge leder Per Hangerhagen er det ei
ny tid for Utleira idrettslag. Tilstrømningen av medlemmer er stor og forventes å

Utleirahallen må leies ut til andre lag
og tilstelninger for det er en stor in-

vestering som er gjort og som må
forsvares. Feiringa fortsatte på
kvelden med stort program.		
Tekst/foto: Kjell Kjærstad
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VÅR NYE ENERGIFORSKENDE NABO - SINTEF ENERGY LAB

SINTEF EnergyLab ligger vegg i vegg med Statnett’s anlegg i Blakli

Den 2. september 2015 ble SINTEF Energy Lab åpnet på Blakli
i Trondheim. Et av de mest avanserte laboratorium i Europa.
Her skal det forskes på fornybar
energi og CO2-fangst. ”Den oppgaven verden står overfor er intet mindre enn å gjennomføre
en energirevulusjon, med energisystemer som håndterer 100 %
fornybare kilder” sier konsernsjef

i SINTEF Unni Steinsmo.
Det nye laboratoriet har en samlet
investeringsramme på 170 millioner og finansieres av SINTEF Energi AS.
Barn fra Utleira barnehage, og ansatte, dannet en fin ramme rundt
mottakelsen av kronprinsparet
Håkon og Mette Marit. De mottok
blomster fra Lotta og Niklas.

ETTERLYSNING!!! VIL DU VÆRE MED Å SETTE PREG PÅ UTSMYKNINGEN AV
DET NYE ADMINISTRASJONSBYGGET?

Dr.ing. Inge R. Gran - Adm. direktør

den store hallen hvor man faktisk
er i stand til å produsere lyn. Så var
det en underskriftssermoni med
kronprinsparet.
TVRisvollan/Rislappen ble av administrerende direktør Inge R.
Gran, invitert tilbake for en omvisning når alt utstyret er ferdigmontert. Tekst/foto: Kjell Kjærstad

I forbindelse med utsmykningen Bildene kan i utgangspunktet være
av ny storstue og resepsjonsområ- av hva som helst, eksempelvis:
de/vrimlearea, vurderer vi en col- Naturbilder fra våre områder
lage (et helhetlig bilde sammensatt av flere). Vi ønsker oss forslag i
- Barn i lek
form av nye og gamle bilder fra og
av borettslaget og dets beboere.
- Bilder fra ulike arrangement
Vi tror dette vil være med på å skape en tilhørighet til det nye bygget
og ikke minst vil dette bli noe helt
spesielt for Risvollan Borettslag.

Det var så en presentasjon av
medarbeidere og anlegg inne i

Vi minner om at:
BORETTSLAGET HAR EN
BILTILHENGER TIL UTLÅN
Barn og voksne fra Utleira barnehage

Ansvarlige for forskjellige fagområder
ble presentert og forklarte enkelt om hva
de gjorde

Kronprins Håkon talte
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Lotta og Niklas venter spent på prinsen og
prinsessen for å overrekke bukettene.

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-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

osv

Ikke nøl med å sende inn, kanskje
blir det nettopp ditt bilde som
får være med på å pryde det nye
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.
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.

administrasjonsbygget!
Alle bidrag kan enten leveres oss
i administrasjonen eller sendes på
email: risvollan.bl@risvollan.no
NB: Man gir ved innsending tillatelse til nevnte bruk av bildene.
Utsmykningskomiteen

F O R S I K R I N G E R
Borettslaget holder bygningene forsikret (og det som hører bygningene til) i
Sparebank 1 Forsikring.
Til borettslagets kontor kommer det fra
tid til annen spørsmål om egenandeler. Følgende gjelder: I de tilfeller skader skjer innenfor den del av boligen
der hvor andelseieren har ansvaret for
det indre vedlikeholdet, vil egenandelen bli belastet andelseieren. De ulike
egenandelene pr. skade er:
Vannskader kr 8.000, vannskader som
skyldes oppussingsarbeider i leilighet
kr 10.000, vannskader i innredet kjeller kr 10.000,- og øvrige bygningsskader (brann, innbrudd m.m.) kr 5.000.
Se ellers informasjon ang. forsikringer i
INFO-håndboken kap. 8.3.
Beboerne må selv sørge for at innbo
og løsøre holdes tilstrekkelig forsikret.
Dette er noe borettslaget absolutt
anbefaler.
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Løv og hageavfall på
MAT IKKE FUGLER PÅ
belegningsstein og
BAKKEN
vedlikehold av stein/ Mange beboere syns det er trivelig
steinbelagte områder: å mate fugler, og særlig på bakken.
Løv og hageavfall som blir liggende
på
belegningssteinen
må fjernes om høsten for at
steinene skal holde seg pen.
Spyl området (steinene) et par
ganger i året for å hindre at
det legger seg groe, mose og/
eller spirer av gress etc. mellom steinene. Dette også for å
holde steinene pene og rene.
Løv som detter ned og samles der det er lagt belegningsstein, må i alle fall fjernes
slik at det ikke blir liggende.
Vi ser at det allerede begynner å
gro til med mose, groe etc. på enkelte områder der det er lagt belegningsstein. Kokende vann kan
benyttes mellom steinene for å
fjerne mose, groe etc, eller litt salt
(men dette tærer på steinene, så
her må du utvise forsiktighet).
Dersom dere har behov for etterfylling av fugesand, ta kontakt
med borettslaget så får dere litt.
Det trengs ikke mye av slikt, så om
du har et lite spann/beger/glass er
det nok. Men dette er vel mest aktuelt å gjøre til våren, så ta en henvendelse hit til våren/forsommeren så ordner vi det da.
Teknisk sjef

Bildet viser eksempler på gjenliggende høstløv – som må fjernes
før vinteren setter inn.
Foto: Roger Kvam
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Vi har ledige parkeringsplasser for
motorsykler på
følgende felt:

Uansett om det er på bakken eller
på brett, så detter det ofte smuler/ C-feltet
- 1 stk. ledig MC/
frø ned på bakken.
scooterplass fra d.d.
Beboerne anmodes om ikke å gjø- Høyblokka
- 1 stk. ledig MC/
re dette, fordi det trekker til seg scooterplass fra d.d.
mus og/eller rotter i området, og
NU E-feltet - 4 stk. ledige
det ønsker vi jo ikke å ha.
MC-plasser i MC-boden på taket
av det nye parkeringshuset.
IKKE KAST MATAVFALL I WC OG/
ELLER KJØKKENVASKEN

Ta kontakt med Risvollan Borettslag hvis det er ønskelig å leie en
plass. Leieprisen fra januar 2015
Borettslaget har avtale med firer kr. 164,- pr. mnd.
ma Anticimex AS om skadedyrsbekjempelse. Men for ikke å fôre Alle beboere kan søke. Tildeling
mus og rotter, må du ikke kaste skjer etter ansiennitetsprinsippet
matavfall i WC og/eller i kjøkken- dersom det er flere som søker.
vasken. For vi vil jo ikke ha mus og
rotter i borettslaget så sant vi kan Risvollan Borettslag
unngå det.
MALING OG BRUK AV RISTUNET
Det er bestemt
at Ristunet skal
males i høst,
og arbeidet blir
utført av malermester Kjell-Arne Kjeldsberg.
Fargene blir ikke
endret,
men
bygget vil få
en tiltrengt ansiktsløftning.

A-FELTET HAR FÅTT AKTIVITETSTUN
For dette Aktivitetstunet vil jeg
trekke frem det utrolig gode
samarbeidet som har vært med
firmat Jervan og Norlen argentur.
Logistikken har gått på skinner.
Gledelig har det også vært at vår
kjære styreleder har lagt morgenturen forbi Aktivitetstunet det har jo virkelig satt fart i gartneren.

Nytt denne gang er at vi har laget
en liten bane på aktivitetstunet
med div kuler for trehjulsykkel,
sykkel med støttehjul, litt større
sykler, barnevogner og gåstoler.
Ellers så er det gammeldags balløkke, sandkasser, sandkasse for
rullestolbrukere, vipper, husk, figurer og lekehytte, sjørøverskute, bru hvor trollet bor, gapahuk
med strømuttak kommer om litt.
Fitnessaparatene er på plass
- gratis trening av alle muskelgrupper både de du vet om og
de som genetisk ikke skulle være
der, men plutselig gjenoppdages.
Mottoet må være opp av godstolen og bort med pilleglasset
- bruk aktivitetstunet før det blir
kødannelse.
Thorbjørn Kristensen
Foto: Kjell Kjærstad

Ristunet 2010 Foto: Olav Jensen

I tillegg nevner vi at det planlegges et aktivitetsområde og oppgradering av eksisterende område
rundt/ved bygget, men dette arbeidet vil utføres i regi av Trondheim kommune v/kulturenheten.
Omfang er ikke endelig avklart,
men vi ser fram til at tiltak blir
iverksatt.
Vi henstiller ellers våre beboere
(for eksempel til barnebursdager
eller møter/samlinger) og ungdom

(ungdomsklubb) til å være flinke til
å benytte Ristunet ved anledning.
Angående bruk av Ristunet til barnebursdager lørdag eller søndag,
ta kontakt med borettslagets administrasjon dersom du lurer på
noe i den forbindelse. Ved utleie/
bruk ellers, ta kontakt med daglig
leder på Lerkendal UNG May Lill
Morseth Løhre, enten på mail til:
may-lill.lohre@trondheim.kommune.no eller på tlf. 900 23 425.
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Høstkryss med
onkel Burre

Når du har løst kryssordet sender du svaret (setningen i de gule feltene) til tvr@tvrisvollan.no, eller i post til Risvollan Borettslag, Ingeborg Aas vei 2, 7036 trondheim. Vi trekker ut tre vinnere som får 5, 3 eller 2 flaxlodd. Husk navn og adresse slik at vi
kan sende loddene.

Sommerkryss Rislappen nr. 2-2015
Løsningen var: God sommer alle på Risvollan
Vi har følgende vinnere:
1. premie Gunnar Osvoll 5 flaxlodd
2. premie Mette Selbekk 3 flaxlodd
3. premie Astrid Øian 2 flaxlodd
Loddene blir tilsendt
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OPPGRADERING AV
SIKRINGSSKAP –
TILBUD TIL BEBOERNE

Sikringsskapet får berøringssikker
kapsling, blir ryddig og oversiktlig
og man slipper å ha liggende reservesikringer. Det er også viktig å
trekke inn jordledere i elanlegget
slik at man kan skifte alle stikkontakter til jordede kontakter. I sikringsskapet på bildet er det derfor
benyttet jordfeilautomater, noe
som gir en ekstra sikkerhet. Det er
som oftest jordfeil som er årsaken
til at det kan oppstå brann, og da
helst i flyttbart utstyr som er tilkoblet via stikkontakt! (NB! I skapet på bildet er det montert ekstra
sikring for å dele kursen til stue og
soverom).

Sikringsskap tilhørende leilighetene er noe andelseierne selv er
ansvarlig for, så etter ﬂere henvendelser fra andelseiere angående ønske om at borettslaget
skulle forhandle fram pris for
utskifting/oppgradering av sikringsskap, har borettslaget inngått avtale med ﬁrma Aalmo AS
Elektriker.
Dersom det er ønske om å gjennomføre utskrifting/oppgradering
av skap/elektrisk anlegg, ta derfor
gjerne kontakt med de.

Teknisk sjef

For ytterligere informasjon om priser og tilbud fra Aalmo AS Elektriker, ta kontakt med de på tlf.nr. 73
80 01 70. Firma Aalmo AS Elektriker har besøksadresse: Hoeggvegen 66.

Oppdatering av mail
adresser og mobiltelefonnummer
Risvollan Borettslag ber om at beboerne/andelseierne sender oss nye
mailadresser og mobiltelefonnr, da
vi har en del feil i våre lister.

Her er eksempel på et rehabilitert
sikringsskap, før og etter utskifting
fra ”proppsikringer” til sikringsautomater, ny hovedsikring og overspenningsvern.

Mvh

Foto: Ole D. Berg

RENGJØRING SPYLING/FEIING AV
FELLESGARASJENE –
2015

Også i høst skal vi rengjøre våre fellesgarasjer. Vi henger opp lapper på
den enkelte garasje og på postkassestativet etter hvert som vi kommer
rundt.
Det er viktig at beboerne fjerner løse
gjenstander som står i garasjene og
da særlig på parkeringsplassene. Her
skal det i utgangspunktet forresten
ikke være noen løse gjenstander hensatt. Vi tenker på brannfare, på sikkerhet, på miljø og estetikk etc.

Risvollan BL

Det er kjempefint om beboerne rydder opp og holder det ryddig i garasjene til enhver tid. Ved spørsmål om
levering av søppel/hensatte saker, ta
kontakt med vår arbeidsleder Roger
Kvam på tlf. 73 96 99 57 / mobiltlf. 90
97 93 91.

Teknisk sjef

Fjerner du ikke bilen/motorsykkelen
din – vil vi måtte feie rundt den og da
blir ikke resultatet like bra, og du selv
blir da ansvarlig om evt. lakkskader
skulle oppstå som følge av feiingen.
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Nyinnflyttet og interne flyttinger fra 27.05. - 23.09.2015
ADA ARNFINSENS VEG
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ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
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BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
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Warø Silje
Larsen Alexander
Waldenstrøm Lene
Osmundsen Kristian
Malmedal Marthe Aune
Aavitsland Ina
Prestvik Oddvar
Rognli Kjetil
Braun Kari Johanna
Gåsemyr Inga Gurine
Aarøen Lise
Lillevik Rita
ALBERTSEN LIZ ANNIKEN
Paulsen Bjørn Einar
Betten Leif Magne
Pedersen Hilde Betten
Rødseth Gunhild
Ingebrigtsen Kristian
Eggen Inger Mari Hansen
Edvardsen Espen Andre
Karlsen Heidi Bjørnsvik
Aune Anders
Johansen Raymond Vidar
Rutlin-Sæter Kjersti
Blomseth Hildegunn B.
BLOMSETH ARVE
Laumann Marthe
Lystad Håkon
Hermanstad Sarah Dahle
Bendiksen Kristian
Heitlo Kristine
Juberg Lasse Woll
Halseth Terese
Isdahl Mats
Sunde Kim
Hildrum Camilla
Hansen Stian Bakk
Gynnild Mari
Estensen Øivind
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Svea Sara

01.07.2015
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Hestø Tor-Håkon
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Karlsen Dagfinn Sjaastad

01.09.2015
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PASSIAR VED ET GJERDE!
Min gamle nabo bor ikke lengre her –
Får håpe at han ser mange blomster
og trær – der han er…
Som gartner var han suveren –
og stelte sin hage –
med alt fra blomster til plen…
Særlig et rosetre som pyntet opp –
på hans og mitt gjerde…
Det ble til slutt beskjært ganske mye
ned –
og var gammelt og knudrete…
Men likevel så begynte ting å skje –
for under mitt gjerde kom det to
nyskudd – som lignet på et rose’tre.
Det tok jeg som en hyggelig gest –
og ble til en fin en rosebusk –
Men det ble visst litt – tullerusk –
For dette blir nok en kortvarig – fest!
For det er på feil side – av gjerde.
Hvordan ”snuoperasjonen” vil bli –
er ikke godt å si…
Men hvem blir ikke glad for å se –
et ny’skudd – i ny og ne –
Særlig vi – som er godt voksne…
Ulla Fjell
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HATMYR TORSTEIN
Strømberg Vibeke
Hovelsen Pål Gunnar S.
Løvmo Signe Dille
Bjørndal Line
Solheim Anders Rikardsen
Skappel Julian A. H.
Stokbakken Stian
Murdin Kristina Jane
Murdin Vala Egilsdottir
Olsen Torill K.
Olsen Stig Reidar Stølan
Sterten Liv Dagny
Gråwe Monica
Tvervåg Vegard Landevåg
Elvan Merete
Pedersen Erik
BERNTSEN BJARNE EIVIND
Larsen Hege Hasselberg
Hasselberg Geir Inge
Brandsarbakken Ingvild
Sydskjør Kolbjørn M.
Tobolova Monika
Finka Martin
Nordseth Julian
Lyngstad Maria

15.09.2015
01.08.2015
30.07.2015
30.07.2015
29.05.2015 Det nærmer seg vinter og
29.05.2015 kuldegrader. Vi må minne
12.06.2015 beboerne om å stenge av
01.09.2015 hagevannet.
01.07.2015
Da gjør du følgende:
01.07.2015
17.08.2015
- Steng av innekranen
17.08.2015
- Åpne alle hagevannskra20.07.2015
nene ute
24.07.2015
- Ta ut tømmepluggen på
17.08.2015
innekranen, og la vannet
11.06.2015
renne ut. Dette kan ta 1-2
11.06.2015
minutter
01.08.2015
- Hvis det ikke slutter å
06.08.2015
renne, skru i tømme06.08.2015
pluggen igjen og kontakt
01.08.2015
Risvollan Borettslag i ar05.06.2015
beidstiden.
01.06.2015
01.06.2015
12.06.2015 Teknisk sjef
12.06.2015

Det nærmer seg innflytting etter brannen i Asbjørn Øverås vei Foto: Kjell Kjærstad
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ROT OG SKROT I
TRAPPENEDGANGER
(FELLESKJELLERE)
Ofte settes det fra seg skrap og
skrot i trappenedganger.
Hvem skal fjerne skrap/skrot som
blir satt ut? Vaktmesterne?

Heggstadmoen gjenvinningssta- VI MINNER OGSÅ OM HENSATT
SØPPEL OG SKROT RUNDT CONTAIsjon og hageavfallsmottaket
NERE

Åpningstider
Mandag – torsdag 07.00 – 20.00
Fredag 07.00 – 15.00
Lørdag 10.00 – 14.00

Vi minner om brannfaren ved at
det hensettes slikt, i tillegg blir Telefon: 952 63 897
det en forsøpling av stedet. Ved Adresse: Heggstadmoen 57,
ekstreme tilfeller, vil borettslaget 7080 Heimdal
sende ut et brev ang. opprydding,
da med en kort frist for gjennomføring. Vi anbefaler de det gjelder
å rydde opp snarlig.

Ved flere anledninger har vi sett at
det er hensatt søppel rundt containerne, selv om dette er bedret den
siste tiden.
Her må vi skjerpe oss! Rot avler rot –
og ikke minst – smågnagere/rotter.
Vi ønsker å ha et ryddig og innbydende borettslag, og da må alle bidra.
Teknisk sjef

Vinduer hvor du har radiatorer under, må derfor ikke stå lenge åpne
når det er kuldegrader. Helst ikke
åpnes i det hele når det er kaldt. Er
radiatoren i tillegg litt ”strypt” vil
den kunne fryse sund og rør springer
lekk.

14 RL 3-2015

• Svært fordelaktige betingelser ved
salg av bolig på Risvollan
• Vi har flest prisrekorder i Risvollan
Borettslag

• 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
Foto: Kjell Kjærstad

Radiatorer og kulde
Vi opplever dessverre ofte at rør
til radiatorer springer lekk grunnet
frostsprengning. Dette kan medføre
store vannskader med påfølgende
problemer og kostnader både for
dere som beboere og andre involverte.

• Borettslagets samarbeidspartner
siden 2008

• Vi tilbyr gratis og uforpliktende
verdivurdering til beboerne

Har dere spørsmål vedr. hensetting
av søppel/skrot – ta kontakt med
borettslaget. Men ellers minner vi
om at borettslaget har en emballasjepresse som fint kan brukes
til hensatt papp/papir. Samt at
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon kan ta imot trevirke med mer.
Borettslaget har en tilhenger til
utlån til bruk for å kunne kjøre
vekk slike ting.

PROA Eiendomsmegling
- Risvollanmegleren -

Husk derfor:
Ikke gå fra vinduer åpne. Det er
heller ikke god ENØK (engergi-økonomisering) å lufte lenge/hele tiden.
Ta en kjapp gjennomlufting da dette
er et mye bedre tiltak, og du kan
dermed hindre at radiatoren/rørene
ødelegges.

Teknisk sjef

• Ikke la
tilfeldigheter
avgjøre prisen
på din bolig

Ønsker å kjøpe leilighet i
Risvollan borettslag
Jeg og min sønn på 2,5 år ønsker å kjøpe enten en 3-roms
eller 2-roms i 1 etg (helst leilighetstype II B) da min sønn har
barnehageplass på Øvre Stubban barnehage, og jeg ønsker
at min sønn skal få vokse opp
i et trygt og barnevennlig strøk
i nærheten av sin far som bor
på Stubban. Jeg er svært interessert i å komme i kontakt med
noen som tenker på å selge leiligheten sin nå i høst. Kontakt
tvr@tvrisvollan.no og de vil
sette oss i forbindelse.

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

Tallenes klare tale!
Norsk Kundebarometer og Barcode Intelligence har undersøkt kundetilfredsheten til de
fire største eiendomsmeglerkjedene i Norge. Som en sterkt voksende utfordrer er vi
ennå ikke store nok til å komme på hovedlisten. Men Barcode Intelligence har utført
nøyaktig samme måling, med samme spørsmål på samme tid for oss. Vi takker våre
kunder for hyggelige svar og ser frem til å gjøre dere minst like fornøyde neste gang.
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«LOJALITET OG ANBEFALE
TIL VENNER OG KJENTE»
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LOJALITET / ANBEFALE TIL VENNER OG KJENTE
Resultat av under-
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