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Nå er høsten kommet og det begynner å klø i dansefoten. Er det ere som har det sånn som oss i
NIRISTU ? - så kom og dans med oss!
Her skal du få vite litt om oss og hva vi har å tilby:
Foreningen ble stiftet 26.09.1975 og rekrutterer medlemmer vesentlig fra Nidarvoll, Risvollan og Stubban
- derav navnet NIRISTU, men har også medlemmer
fra andre bydeler og steder. Alle våre arrangementer
foregår i Storstua i sokkelen på høyblokka på Risvollan med aldersgrense 20 år. Det er pr. i dag ca 120
medlemmer. Kontingenten er kr 100 pr. kalenderår.
Årsmøte holdes i februar med bl.a valg, og da
velges halve styret av 7 styremedlemmer inn. Vi har
en velordnet valgkomité (de avgåtte
styremedlemmer)
som gjør en grundig
jobb, så vær ikke
redd for å komme
på årsmøte for de
som velges inn er
blitt forespurt og
Dansen går
sagt ja på forhånd.
Vi startet høstsesongen i oktober med ”matfest” da
serverte vi velkomstdrikk, gryterett m/drikke og kaffe
avec. Hver 5. juledag er det julefest med gløgg,
julemat og drikke, så avslutter vi vårsesongen sist
i april med rømmegrøt og spekemat m.drikke. På
matfestene har vi utvidet fest-tid fra kl 19.00 til 01.00,
prisen er da noe høyere. Disse festene er det styret
som sørger for, og det er påmelding pga maten.
Ellers arrangerer vi dansefest hver annen fredag i
høst- og vår-sesongen, fra kl. 20.00 til kl. 24.00. Da
danser vi til levende musikk, prater og koser oss i
godt selskap.
Det selges kaffe,
mineralvann
og
snacks, og pølser
med brød.
Vi lodder ut noen
asker vin o.l. som
vi trekker i siste
pause.
For en slik vanlig
Britt Silseth, Åse Blåsmo og Jon
fest betaler medGjendemsjø står for trekningen.
lemmer 60 kr, ikke

DANSEGLEDE
I STORSTUA
medlemmer 100 kr. Til hver vanlig fest er det en fra
styret som har ansvaret og en komité på 6 medlemmer som sørger for billettsalg, kaffekoking/salg og
rydding. Dette skjer i snitt ca. hvert tredje år, og det
er en n måte å bli kjent med andre medlemmer på!
Det blir også tid til en svingom når du hjelper til og
komiteen går selvsagt gratis på fest.

Laila og Einar Inderberg er like nyforelsket
annen hver fredag
I våre statutter står det medlemmer med bekjente, men
nå som boligmarkedet har vært og er i stor aktivitet
kan vi ikke vente at alle som har yttet til Risvollan
vet om oss eller kjenner noen som er medlemmer i
vår forening. Er du glad i å danse swing og annen
lett dans, er du velkommen til å danse med oss. Møt
opp på festene, de blir annonsert på TVRisvollan og i
Rislappen.

KOM OG DANS MED OSS
VI HAR GOD PLASS FOR FLERE!
Ta kontakt med en fra styret hvis det er noe du
lurer på.
Formann Tormod Schjølberg tlf.
mob

73 96 64 88
48 16 15 59

Nestleder Brit Silseh
Sekretær Solfrid Rian

73 96 78 85
98 60 16 11

tlf.
tlf.
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Styrelederen har ordet
Hei alle sammen!

N

å har tydeligvis høsten kommet til
Trondheim, regn, vind og temperaturene
har begynt å synke. Da nærmer vinteren seg,
og noen gleder seg vel til den, mens andre ser
mørkt på det.
Uansett, vi har hatt en brukbar sommer i år, og
det skal vi være glade for.

H

østen er en ganske travel tid for styret
i borettslaget. I de senere år har vi
opprettet et ”budsjettutvalg” som sammen
med administrasjonen utarbeider et eller ere
forslag til budsjett for kommende år som
fremmes for styret. Dette utvalg består av
undertegnede, styrets nestleder Håkon Worren,
Roger Hagen og Ragnhild Dahl. I tillegg deltar
administrasjonen i dette utvalget. I skrivende
stund har vi ikke begynt med selve arbeidet
da administrasjonen jobber med å få frem
tallmaterialet som underlag for vårt arbeid.
Dette er et interessant arbeid, da det er
forskjellige meninger om hvordan man skal
prioritere i borettslaget, men vi mener selv at
vi har klart denne jobben brukbart de senere
år. Et viktig moment for oss er at vi har et lavt
rentenivå i Norge som selvfølgelig kommer
også borettslaget til gode. Det er inngått
en del avtaler på nansiering som vi har
kommet meget gunstig ut av, og den avtalen
borettslaget inngikk med vår bankforbindelse,
Nordea, har vært en god avtale.

V

i har også et annet utvalg som jobber med
utarbeidelse av nye vedtekter. 1. januar
2005 innføres en ny borettslagslov som gjør
at vi må endre/uarbeide nye vedtekter. Her

har administrasjonen gjort en god jobb, og
prøver å tilpasse våre vedtekter så nærme
NBBL`s nye mønstrevedtekter som mulig. Vi
må tilpasse noe i forhold til våre boliger og
areal, men hittil ser det bra ut. I dette utvalget
har vi også knyttet til oss representantskapets
varaordfører, Per Jensen. Vi mener at det
meste begynner å se greit ut, så når vi anser
oss ferdig med dette arbeidet får styret og
representantskapet blir enige om når dette skal
behandles i generalforsamling. Dette vil mest
sannsynlig skje en gang i november.

T

iden nærmer seg også de halvårlige
fellesmøtene styret har med naboutvalgene
og representantskapet. Dette er møter som er
nyttige for oss, da vi kan utveksle meninger
og diskutere ting som både vi i styret,
representantskapet
og
ikke
minst
naboutvalgene kan synes være vanskelig.

V

el, det var litt informasjon om hva som
skjer i styret i Risvollan Borettslag, og
jeg vil benytte anledningen til å ønske alle
beboere på Risvollan en riktig god og trivelig
høst.
Med vennlig hilsen
Egil Burkeland
Styreleder
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Høsten er kommet og en mer aktiv periode med
utgivelser av Rislappen.
Dette nummeret er noe forsinket, noe som skyldes
sent innkommet stoff. Det ser ut til at det er vanskelig
å få andre enn redaksjonen til å bidra. Det hender av
og til at noen stikker innom med tips, men vi vil ha
mer av det. Gjerne send oss noen ord og vi skal sørge
for at det kommer i ”bladet”.

På grunn av omorganisering av ungdomsarbeidet i
Nardo distrikt har alt ungdomsarbeid ved TVR uteblitt
denne høsten. Vi beklager dette da vi syntes det
var interessant og vi kk mange artige innslag til
sendingene. Vi oppfordrer derfor ungdom som fortsatt
har lyst til å lage TV til å kontakte oss.
God høst og kom gjerne med bidrag til julenummeret
av Rislappen!

For TVRisvollan er det svært for en Kjell Kjærstad
medieoppmerksomhet det har vært, med avisintervju Redaktør
og reportasje i NRK P1. Det startet med at vi
henvendte oss til omliggende borettslag for å høre om
de kunne vært interessert i å være med i et samarbeid
om å lage TV for området.
Det kunne vært interessant å få til en bredere plattform
for å utvikle TVR videre. Større stofftilgang, ere
medarbeidere og større inntektspotensiale.
Kanskje kunne man organisert TVR på en annen måte
med alle deltakere inne på eiersiden.
Til nå har bare ett av borettslagene svart og de var
ikke interessert foreløpig.
Rislappen utgis av Risvollan Borettslag
Adresse: Ingeborg Aasv. 2, postboks 3627,
Risvollan, 7431 Trondheim
Telefon: 73 96 99 55 Telefaks: 73 96 99 50
Utgitt første gang i 1974
TVRisvollan’s redaksjon er også redaksjon for Rislappen
Ansvarlig redaktør er Kjell Kjærstad
Redaksjonens adresse: Ingeborg Aasv. 2, 7036 Trondheim
Telefon: 73 96 64 13 Telefaks: 73 96 70 09
E-mail: tvr@tvrisvollan.no

Redaksjon for dette nummer:
Geir Iversen
Kjell Kjærstad
Foto: Geir Iversen, Gro Iversen
Kjell Kjærstad,
Layout: TVRisvollan
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis
kilde oppgis.
Trykk: Øien og Indergaard AS
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Nytt fra borettslaget
OPPGRADERING VARMEANLEGGET
AV Leif Grøset
Med bakgrunn i økte energipriser de senere årene har
borettslaget igangsatt et ENØK program for om mulig
å kunne redusere fremtidig energiforbruk og kostnader.
Høsten 2003 ble det sendt søknad til ENOVA om
tilskudd fra Energifondet, og borettsaget kk innvilget
inntil ca 1 million kroner for gjennomføring av
sparetiltak. Reelt tilskudd har imidlertid avhengighet
mot faktisk investeringsbeløp og spart energi. For å
sikre prosjektet tilstrekkelig energifaglig kompetanse
har styret valgt å engasjere et eksternt konsulentrma
til å bistå med enøk-analysen og forslag til
utbedringstiltak.
Aktuelle utbedringstiltak er vurdert mht besparelse

og økonomisk lønnsomhet og styret har valgt å
gjennomføre tiltak med beregnet tilbakebetalingstid
mindre enn 5 år. Det er innhentet pristilbud på
gjennomføring av tiltakene og rmaet Siemens
Building Technologies AS som ga det beste tilbudet,
ble valgt.
Ombygging/oppgradering av varmesentralene krever
avstegning av varmeanlegget i perioder, og dette
arbeidet er allerede iverksatt. Såfremt det ne
høstværet holder seg til ut i november vil arbeidet
kunne avsluttes før vinteren. Dermed er det mulig
å kunne redusere energiforbruket noe allerede
førstkommende vinter.

Benny Knudsen fra borettslaget og Johan Loeng fra Setsaas
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Siste nytt fra Kultur og fritid Nardo:
Av Christian Teigen

Rislappen tok en prat med Therese Grønvold og Rune
Sandmark i Kultur og fritid Nardo, etter at det har
blitt kjent at det blir en del spennende forandringer i
tilbudet for barn og ungdom på Nardo og selvfølgelig
da også Risvollan borettslag.
Rune forteller oss at fra nyttår 2005 blir de 6
kulturenhetene i kommunen slått sammen til èn
kulturtjeneste. Dette innebærer noe endring i tilbudet
til barn og ungdom i bydelene.
Målet er at de
unge skal bli
mer engasjerte
og
aktive
kulturutøvere.
Kultur
og
fritid Nardo
har tjuvstartet,
og
allerede
lagt
om
Ristunet
prolen. Fra
nå vil det satses mere på å øke medvirkningen fra
ungdommens side og engasjere de i prosjektarbeid.
Det er opprettet to prosjektkontorer for ungdom i
Nardo-området, på Ristunet og på Brakka på Sunnland
skole. Hit kan nå all ungdom med kreative ideer og
ønsker komme å få hjelp til å gjennomføre sitt eget
prosjekt. Prosjektkontoret vil hjelpe til med alt fra
søking av penger, råd, veiledning og ekspertise, lån av
utstyr, og såklart hjelp til praktisk gjennomføring av
prosjekter og arrangementer som ungdommen ønsker
å ta fatt i.

Eksempler på prosjekter kan være teatergruppe,
selvforsvarskurs, uebindingskurs, villmarkstur,
ekstremsportgruppe, lm- og redigeringskurs,
temakveld
på
Ristunet,
fredagsparty,
utvekslingsprosjekt
med
eksotiske
land,
mopedmekkegruppe, jægerprøvekurs, kokke-kurs,
DJ/rappa/breakedance-kurs, diskotek osv. Rune
oppfordrer alle til å ta turen innom prosjektkontoret
med sin idè, og understreker hvor viktig det er at
ungdom nå har muligheten til å gjennomføre det de
enn måtte ønske.
Det
vanlige
klubbtilbudet vil
bli mindre, men
med det nye
prosjektkontoret
vil vi nå ut til
ere og få mere
spennende
variasjon, sier
Rune hjelper ungdom med sjema
Rune. Prosjektkontoret er åpent på Ristunet hver
eneste onsdag 15:30 - 19:00 og på Brakka på Sunnland
hver mandag 15:30 - 19:00. Det blir fortsatt åpent
treffsted hver onsdag for ungdom på Ristunet 19:00 22:00, og det samme på Brakka hver mandag.
Rune og Therese oppfordrer alle som savner aktiviteter
i nærområdet til å ta kontakt. Alle som vil nne på noe
gøy må komme innom prosjektkontoret, eller ringe
oss!
Rune: 9526 3824 Therese: 9526 3938
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Risvollan Medisinske Senter
Risvollan medisinske senter (RMS) har en rekke
tilbud innenfor spesialist helsetjenesten. Her skal vi
trekke frem et par av disse. Den ene er øre-nese-hals
spesialist Arne Øyvind Henriksen og den andre er
audiograf Hans-Richard Sørensen.

Øre-nese hals spes Arne Øyvind Henriksen

Audiograf Hans-Richard Sørensen har sitt spesialfelt
innen hørsel, som kan omfatte alt fra testing av barns
hørsel til vurdering om eventuelt behov for
høreapparater for voksne.

Hans Richard Sørensen
Det blir også tatt diverse undersøkelsen av pasienter
med øresus (tinnitus) problematikk, og tiltak som
kan hjelpe disse pasientene med mestring, eventuelt
maskering av øresusen.
Høreapparat tilpassing vil også bli foretatt ved
RMS der det blir nøye oppfølging og utprøving av
apparater. Service og reparasjoner kan også gjøres
ved senteret, samt informasjon og tilrettelegging
av tekniske hjelpemidler i forbindelse med dette.
Audiograf Hans-Richard Sørensen er ved RMS en
dag i uken, og som regel på samme dag som ØNHspesialisten.

Øre-nese–hals spes Arne Øyvind Henriksen har en
dag i uken ved (RMS) der han tar imot pasienter med
plager relatert til øre-nese-hals regionen.
Det blir blant annet tatt forundersøkelser til diverse
operasjoner som fjerning av mandler, polypper og
innsetting av dren i ørene på barn. Også operasjoner
for problemer med snorking kan her vurderes.
Alle operasjonene vil bli utført ved Trondheim
Spesialistlegesenter, der Dr Arne Øyvind Henriksen
har sitt virke til daglig.
Pasientene betaler vanlig spesialist takst på de
polikliniske undersøkelsene ved RMS, mens barn For tiden er ventetiden kort, en til to uker, og
under 7 år har gratis behandling både på pasientene som vil bestille time må ha henvisning fra
sin fastlege.
forundersøkelser og operasjoner.

Høststemning på Risvollan
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HOS LAURA PÅ UTLEIRTUNET
Av Anders Stolsmo / Geir Iversen

Rislappen har vært på besøk hos Laura Stene som bor på Utleirtunet, der vi hadde en prat om forholdene under krtigen samt hvordan
hun trives her på Risvollan.
Vi kom fra Leksvik og yttet til Tempe, etter et års tid
kjøpte foreldrene mine et lite småbruk oppi Estenstad
og der har jeg vokst opp. Stedet var litt til høyre for
dagens parkeringsplass, men husene er revet nå.

kafeer fulle av tyskere og der ville ikke vi. Den eneste
plassen vi kunne samles var i Arbeiderforeninga, kom
det noen tyskere dit så snudde de fort i døra for der
følte de seg ikke velkommen.
Av og til var vi på kino, men det var for det meste
Da krigen kom tyske lmer og propagandalmer. Men noe måtte vi
rømte folk byen, bedrive. Jeg ble veldig redd ved et kinobesøk for
det var fullt over Gestapo kom og forlangte at alle skulle vise pass, da
alt, jeg satt på jeg stakk handa i lomma for å hente opp passet kom
låvebrua hjemme jeg på at det var i en annen jakke. Til alt hell forandret
og så på alt folket Gestapo ordren til at bare mannfolk skulle vise pass.
som kom og lurte Da var jeg lettet.
på hvor de skulle
hen, for det var
ikke så mange
hus oppi der.
Men de kom
fordi de turte ikke
å være i byen.

Det var ganske
Laura Stene
rolig
til
å
begynne med fordi det var ikke tyskere overalt, men
det ble strammere etter hvert. Da ble det ordninger
med rasjoneringskort og pass.
Jeg ble konrmert i juni 1940 bare et par måneder
etter krigsutbruddet.
Vi led ingen nød for vi hadde et lite småbruk med kyr,
hest og noen sauer.
Ved krigsutbruddet kom bombeyene over oss og vi
kunne se lysbombene som de slapp. Jeg sto og så i
vinduet og det smalt og rakla.
Da vi kom ut om morgenen så vi en granat bare
en halvmeter fra trappa, den hadde pløyd opp hele
gårdsplassen.
En Engasjert Laura
Det var sjelden tyskerne kom til gården, da var det
helst for å bytte til seg egg og lignende, men vi sa at Ellers så samla gjengen seg nedpå ”Gryta” ved
vi hadde ikke.
Lohovet, der hadde en trekkspill og en annen hadde
lastebil med knottgenerator. Da dro vi blant annet
Vi ungdommene kunne ikke gå på dans i byen, for til Klæbu, Jonsvatnet og mange andre plasser. Det
det var ikke lov, dessuten var alle restauranter og hendte seg også at vi sykla dit.
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Tyskerne tok en den nye delen av skolen, og jeg Jeg har bodd her på Risvollan i 8 år og trives godt,
var ferdig med skolen, men begynte på sykurs. Det nærhet til alt, butikk, buss og her blir jeg.
var ikke så mye å få tak i av klær så vi sydde om Det er et par ting jeg irriterer meg over, for jeg var
borte da de bygget nye buer her. Det gikk over ett år
gammelt.
Strømpa og sko var heller ikke så lett å få tak i, det før de kom og ordnet opp etter seg med noen fjøler
hendte at det kom en forsendelse med nylonstrømper, som sto og spriket og andre manglet. Jeg måtte selv
kontakte borettslaget for å få dette ordnet.
og da var det å stille seg i kø fra i tretida på natta.
Det kom etter hvert sko av papir med tresåler under, Når det gjelder snømåkinga så er fordelinga for dårlig,
de var ikke særlig
i hele fjorvinter tok
jeg den, men det blir
behagelig. Også vesker
ikke i år. Jeg skal
ble laget av papir.
ta min del, men de
Freden kom med full
andre får ta sin.
jubel, der var alt som
I år måtte jeg lage ny
kunne krype og gå. Da
plen, jeg hadde hørt
ble de mang en fest.
Jeg var på mange
om at det fantes en
jordrulle å få låne,
bondegårder
og
men da jeg kom bort
arbeidet etter krigen. Vi
på kontoret og spurte
kunne få for eksempel
etter den var det
husly og mat og 4
ingen som visste
kroner pr. dag. Mye
hvor den var.
potetopptaking.
De må da ha et
Ellers har jeg hatt
system der man
mange jobber, men
skriver opp navnet
lengst har jeg vært ved
Laura Stene i Sofaen
”Kartonage” og arbeidet med pappembalasje i over på den som låner utstyr, sier en kvikk dame til
Rislappen. Vi takker for et trivelig besøk.
20 år.
Fra side 11
Folk ser ting, ikke bare en enkelt person, men ere Jeg får mange reaksjoner og spørsmålet jeg ofte får er
sier det, da mener jeg at det tilsier at dette er en del av om hvilken utdannelse jeg har.
virkeligheten. Jeg har satt meg inn i dette og ønsker å Den som skal gå nye veier og tråkke nye stier kan
komme med en plausibel forklaring.
ikke være opplært i å følge bestemte retninger. Du
Jo bedre måleinstrumenter en klarer å lage, jo lengre kan ikke følge læreboka om du skal være kreativ.
inn i fremtiden vil vi se. Dessuten så er det utrolig Det mest banale er at personer avviser noe de ikke
artig å snakke om de jeg er interessert i. I tillegg er det har noen peiling på. Det blir som en unge i trassaldeartig at vi får respons på programmene.
ren. Min viktigste egenskap er at jeg er selvkritisk og
på grunn av dette lærer jeg faktisk opp personer til å
Du forstår vel at mange er skeptisk til deg?
Ja, jeg respekterer og er faktisk glad i skeptikere. gjøre det samme som jeg slik at de kan etterprøve de
Særlig de skeptikere som holder muligheten åpen for reaksjonene jeg får.
I dag bruker jeg stort sett tankene til å utføre de ting
at det kan være noe.
jeg skal gjøre på dette felt.

TV
TV -- BINGO
BINGO
PÅ TV-RISVOLLAN TORSDAGER KL 20:00
4 SPILL + EKSTRA SPILL - TOTALT KR 7.400,JACKPOT PÅ OPPTIL 12.000,-

bingo blokker fåes kjøpt hos hydro texaco
på borettslagets kontor og i TVRisvollan
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STOR FOTBALLINTERESSE VED UTLEIRA IL
Rune Sandmark sier til Rislappen at fotballinteressen og aktiviteten er veldig bra.
Lagene har bl.a deltatt i Flå cup, Ranheimcup, Nidelv cup, Astor cup, Thorvaldsens monnecup, Levanger cup og Nardo cupen.
Lagene har gjort det godt i kretsserien.
Fra kamp mot Klæbu

Miniputt-8: Lillian, Fredrik, Sigve,
Lagledere: Helge og Rune
Rutta, Tone, Mats, Ruben, Stian
Stian
Fra Ranheim cup

Min iputt-10: Kristian, Anojan, Mats, Bernhard, Martin
Anders, Jonas, Henrik,
Eskild
Trener: Rune Ystie

Fra Ranheim cup

Miniputt-10: Martin, Ørjan, Fredrik,
Stian, Ruben, Kristian, Markus,
Lagleder: Odd Inge
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SPØKELSESJEGEREN KNUT VICTOR
”Første gangen jeg møtte energi fra et gjenferd var på en gård i Østfold der jeg
gikk rundt og skulle måle jordstråling med søkevinkler”.
Tekst/foto: Kjell Kjærstad

Vi har tatt praten med Knut Victor Eklund bosatt i
Malvik, men opprinnelig fra Selsbakk. Har svenske
og samiske aner. To år har han vært med i TVR
og laget programmet ”Hva er livet” sammen med
Roald Bolme. Har fjernet en rekke spøkelser, den mest
offentlig kjente saken er vel Merkur-senteret i Trondheim.

men fagmiljøene i Danmark var like konservative
som i Norge så jeg gikk lei etter en stund.

Knut Victor Eklund

Hva er meningen med livet?
Er det en mening så må det gå videre til kanskje ere
liv, et steg videre i utviklingsprosessen. Prosessen tror
jeg er å gjøre oss mer og mer bevisst på virkeligheten,
lære oss mer og mer om hvordan vi skal tilegne oss
kunnskapen.
I dag skjønner jeg hvorfor jeg har hatt diverse problemer og sykdommer.
Jeg mener at det er et høyere energisystem som har
skapt alt rundt oss, et slags lovverk. Kall det gjerne
en religion for det ligner. Dette lovverket styrer det
fysiske rundt oss. Hvis vi tenker oss tanker, følelser
og vilje så er dette høyere svingninger av elektrisitet,
magnetisme og gravitasjon.

Hva var det som gjorde deg interessert i alt rundt oss
som påvirker livet vårt?
Det startet i 1979 da jeg var formann på en isoporfabrikk, jeg kk problemer med kortidsminnet og
begynte å få mistanke om at det var gassen fra produktet som var årsaken. Jeg begynte å sette meg inn i
problematikken med avgasser fra byggematerialer og
etter to år sluttet jeg i jobben.
I 1983 kk jeg demonstrert et ione-apparat der en
asmatisk dame etter kort tid kk til å puste normalt
og dette var meget interessant. Oksygenet i luften ble
ionisert og dette hadde en positiv effekt på damen.
Jeg arbeidet i Danmark noen år med inneklima. Den
gang var stråling fra datamaskiner mye større og ikke
minst all statisk elektrisitet fra gulv og gulvtepper. Jeg
gjorde en masse forsøk og allerede da kk jeg til å ta
bort felt.
Jeg hadde oppdrag i både Zoo og den danske bank,

Hvordan begynte det med å fornemme spøkelser?
Jeg har arbeidet mye med å registrere jordstråling, og
første gang jeg møtte energi fra et gjenferd var på en
gård i Østfold der jeg gikk rundt og skulle måle jordstråling med søkevinkler.
I et spesielt rom ble jeg svært kvalm og håret reiste
seg. Det hang tre bilder på veggen og det så ut som
personen på det midterste bildet kom ut av det og kom
i mot meg.
Det var en person til sammen med meg og jeg spurte
om han merket noe, men det gjorde han ikke. Da jeg
kom ned fortalte jeg dette som hendte til en eldre
dame og hun kunne fortelle at den personen jeg hadde
sett, hadde hengt seg i det rommet for ere år siden.
Jeg har også fjernet ”lørdagsspøkelset” utenfor Brønnøysund. Det var en mann som så dette hver lørdag,
han hørte en bildør slå igjen så så han spøkelset som
var en mann. Dette spøkelset tok jeg bort på kartet
akkurat på det tidspunktet da det kom. Personen som
så spøkelset sa til meg at han så det løste seg opp og
forsvant og kom aldri mer tilbake.

Hvorfor er du med på å lage program på tv om
dette?
Den kunnskapen jeg har ervervet meg ønsker jeg at
folk skal få ta del i. Jeg ønsker å sette fokus på ting
som blir latterliggjort, men som er reelle.
Fortsetter side 9
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RISVOLLAN SENTER.
Av Geir Tinnen

”Post i Butikk” åpnet
Fra 2. november ble det mulig å benytte seg av
postens tjenester som tilbys gjennom ”Post i Butikk”.
Tjenesten er å nne hos RIMI Risvollan. Dette har vi
jobbet for i lengre tid og ifølge posten, er klart fra
2. november 2004.
Ny eier av RIMI Risvollan.
Hallvor Jenssen har etter mange år med dagligvaredrift
funnet tiden moden for å gi seg. Butikken ble fra
6. september -04 overtatt av Einar Haagensli. Einar
er ekte trønder og
kommer
nå
yttende fra Bodø
hvor han drev en
RIMI. Einar har
lang erfaring innen
dagligvare, og ig
han
selv
er
Risvollan et område
han har stor tro på.
Og da med tanke
på
det
kundegrunnlaget
Einar Haagensli
som allerede nnes,
men også kommende planlagte utbygging av boliger i
nabolaget er positivt. RIMI Risvollan skal gjennomgå
en betydelig oppgradering med tanke på utstyr og
lokaler.

Hvorfor går det så tregt å få leid ut? Vi skulle gjerne
hatt en ”kø-liste” å plukke nye leietakere fra. Det
har vi ikke. Vi har forsøkt mange etablerte rma, for
noen av disse er markedet interessant, men lokalene
for små. I et par av tilfellene hadde vi fått leid ut
800-1000 kvm, dersom vi hadde hatt ledige lokaler
som hadde vært så store.

Et av de tomme lokalene
Å fylle de ledige lokalene vi har i dag med
virksomheter er avhengige av at det nnes en eller to
som vil skape sin egen virksomhet. Har pågangsmot,
økonomi og tålmodighet.

Fremtiden.
Skal Risvollan Senter bli det bydelssenteret vi ønsker
oss og et senter som inneholder mye mer enn i dag,
Restauranten på Risvollan.
Restauranten Capri har fått et meget godt rykte på må vi ha mer plass. Plass har vi mye av i de to
seg for sitt gode kjøkken. Her nnes et utall antall nederste etasjene i høyblokka. Vi må nå være villige
varianter av pizza, pastaretter, kjøttretter og annet til å bruke gassen, sette fart på de planene som gjør
godt hva ganen trakter etter. Ta med deg familie og det mulig å ta i bruk arealer som kan omdisponeres til
forretningsarealer. Dette dreier seg først og fremst om
venner, avlegg Capri et besøk.
arealer som i dag disponeres av Risvollan Borettslag
(vaktmesterarealer, storstua, garasjer, kontorer).
Ledige lokaler.
To lokaler har stått ledige noen måneder. Alt lå nå
(28/9) til rette for oppstart av butikk i det ledige Vi vet at det fra høsten 2005 er planlagt byggestart
hjørnelokalet. Finansiering, papirer og registrering var for området Utleir Østre, det gir grunnlag for
ordnet, så i tolvte time valgte den aktuelle leietakeren nyetableringer av virksomheter og forretninger. Vi er
å legge nyetableringen ”på is”. Av familiære årsaker. da bl.a. avhengige av at styret i Risvollan Borettslag
Vi var veldig nære oppstart av en butikk med leker, jobber med å nne alternativ plassering av et nytt
servicebygg, slik at vi kan få frigjort plass for mer
”ting & tang”.
næringsvirksomhet.
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Nye beboere og interne yttinger
innyttet pr. 26.10. 2004

A-feltet (Adolf Øiensv.)
Leif Aune og Rigmor Aune – 8E
Arild Asplund og Lena Langset – 1F
Per Jægtvik – 7B
B-feltet (Utleirtunet)
Lillian Dahl Lassen – 13D
Tor Ove Amdal og Kari Morken – 26B
Jan Sverre Rønning og Evy Rønning – 15B
Jørgen Iversen – 24D
C-feltet (Ada Arnnsensv.)
Tove Håpnes og Brit Inger Håpnes – 5B
Gunnhild Strand – 4B
D-feltet (Asbjørn Øveråsv.)
Arnhild Buan – 16C
Bjørn Olav Kvendset og Jannike J. Vaag – 12D
Terje Stordahl og Kirsti Stordahl – 4D
Tove Janne Sæther – 5B
Harald Grytan – 16C
Anita Berntsen – 5C
Siw Pedersborg – 6C

E-feltet (Risvollv.)
Ove Bækos – 6C
F-feltet (Nordre og Søndre Risvolltun)
Jens Anders Hovin – 9E
Ola Inge Sæther og Johanne Vattøy – 11B
Vidar Johansen – 11A
Anel Brkovic og Seada Brkovic – 2G
G-feltet (Marie Sørdalsv.)
Vally Ann Madsen – 6E
Ragnar Henry Hansen og Kirsti Berg Hansen – 18B
Dag Oddan – 8D
Tor A. Gjelhus og Gina M. P. Gjelhus – 1F
H-feltet (Blaklihøgda)
Robert Haugen og Hilde I. Kjærstad – 2J
Ola Flønes – 11C
Sigurd Støren og Solveig Støren – 16A
Høyblokka (Ingeborg Aasv. 2)
Lilly Moe – 9 etg.

RISVOLLAN BORETTSLAGS KONTOR HAR ÅPNINGSTID:
Mandag: 08:30 - 17:00
Tirsdag: 08:30 - 15:30
Onsdag: 08:30 - 15:30

Torsdag: 08:30 - 15:30
Fredag: 08:30 - 15:30
Telefon: 73 96 99 55

LØSNING OG VINNERE AV
KRYSSORD I RISLAPPEN
NR. 2 - 2004
1. Premie: 10 stk. axlodd Kari Andersen
Utleirtunet 7 D
2. Premie: 5 stk. axlodd

Borghild Stene
Blaklihøgda 11 E

3. Premie: 2 stk. axlodd Bjørn Knudsen
Blaklihøgda 14 E

Premiene blir tilsendt,
vi gratulerer !!
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Kryssord med Anders

Vannrett:
1. Bakverkene
11. Den beste
12. Styrken
13. Fersking
15. Konj.
16.Hyller
18. Tre
21. To like
22. Ovaler
Premier
1. Premie
2. Premie
3. Premie

24. Fikk Tutu i 84
27. Fisk
28. Stemme
29. Sted i Gauldal
30. Øy
32. Inst. for samf.vitenskap
33. Godt likt
35. Voks
36. Fundere
10 stk. Flaxlodd
5 stk. Flaxlodd
2 stk. Flaxlodd

Loddrett:
1. Nummerorden
2. Stater
3. Farlig stoff
4. Rører
5. Bydel
6. Før middag
7. Kjøretøy
8. Spis
9. Elv

10. Kjennetegn
14. Flyplass
17. Bondsk
19. Eire
20. Kandidat
23. To like.
25. Pron.
26. Ta en hvil
31. Søk
34. Tall

Løsning må være innsendt innen 6.12.2004
og legges i lukket konvolutt og leveres
på borettslagets kontor, eller i TVR.
Postadressen er postboks 3611 Risvollan

Navn:_________________________________________
Navn:_________________________________________
Adresse:_______________________________________
Adresse:_______________________________________

Kryssord med Anders nr 3/2004
1/2003
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RISVOLLAN MEDISINSKE
SENTER

Spesialist: øre-nese-hals sykdommer.
Arne Øyvind Henriksen

Audiograf Hans Richard Sørensen.
Hørselstesting. Tilpassing av høreapparater.

Be om henvisning fra din fastlege for time til oss
Ingeborg Aas vei 2, 3 etasje i høyblokka på Risvollan. Tlf. 73 82 26 60

