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Førjulstanker om å bli forstått
Av sokneprest Asbjørn Reknes
1973

J

eg var i Berlin det året. Det som den gang het ØstBerlin. Jeg visste mye om byen og landet, men
det var noe helt annerledes å være der. Få kjenne litt
på kroppen hvordan det var å leve der. Oppleve litt
av fattigdommen, ufriheten, utryggheten, tomheten.
Det var godt å komme tilbake til Vest-Berlin. Det var
som å komme fra mørket tilbake til lyset, tilbake til
friheten. Jeg forsto på en helt annen måte hvordan de
hadde det, de som levde der.
De este bilder halter, men når jeg bruker dette bildet
nå, er det i håp om å få frem noe av det som hendte

V

i er vant å høre at Gud er kjærlighet, at han
elsker oss. Men ofte kan det oppleves som bare
ord, som en klisjé. Det går inn det ene øret og ut igjen
det andre. Mange orker ikke å trenge noe dypere inn i.
Men iblant møter jeg mennesker som snakker tydelig
om at de har sett og fått erfare Guds kjærlighet, fordi
han satte dem fri fra en mindreverdig livssituasjon,
eller opplevde at han hjalp i en livskrise. Jeg kommer
aldri til å glemme den mannen som sa til meg: ”Når
Jesus, som er Guds egen sønn, ble født i så små kår
som i en stall, og vokst opp i et arbeiderhjem, da har
han mulighet for å forstå også hvordan jeg har det.”
Han kk erfare innholdet i julebudskapet.

Kjernen
g her er vi ved kjernen. Kjernen i det faktum at
Gud vil vise at han er tilgjengelig for alle. For
Jesus har brakt Gud nær på en helt konkret måte.
Rent fysisk. Når vi tenker på Gud, kan vi bli usikre.
Hvem er han? En ide, en tanke, en usynlig personlighet. Det hele blir noe uklart og diffust. Med Jesus blir
bildet et helt annet. Han er menneske, slik som vi.
Han var en som kunne tenke, snakke, gråte, le, føle,
ha medynk med, forstå……I Johannes evangeliet kap
1 vers 14 står det at Jesus ”ble menneske og tok bolig
iblant oss”. Og det fortelles videre at disiplene hans
sa om ham at ”vi så hans herlighet, den herlighet
som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde
og sannhet.” Og de hadde førstehånds kjenneskap til
ham siden de levde så nær ham og opplede ham i
hverdagen.

O

Sokneprest i Hoeggen menighet Asbjørn Reknes
ca 1973 år tidligere
ibelen forteller at Gud kom til oss - til vår
jord. Han kom, etter mitt skjønn, på en svært
genial måte: Født, i fattige kår, inn i en vanlig
arbeiderfamilie, en snekkerfamilie. Ja, ikke bare det.
Fødestedet var til og med en fjøs. Jesus, født i en
ordinær familie og ikke i et rikmannshjem, var nok
nøye gjennomtenkt fra Guds side. Han ønsket så
inderlig at Jesus skulle oppleves å være tilgjengelig
også for dem som kjenner på at de står nederst på den
såkalte rangstigen.

B

Menneske og Gud
et høres litt rart ut, men kan en person være
både Gud og menneske? Det Bibelen forteller
om Jesus viser at han var det. Og her nner vi virkelig noe vi kan både grunne på og glede oss over. Siden
han viste at han også var Gud og fortsatt er Gud, kan
han gjøre noe med våre liv, når vi slipper han til. Han
kan ta bort det negative som setter skille mellom oss
mennesker, det som setter skille mellom Gud og den
enkelte, ta bort det som tynger, sliter. Bibelen kaller
mye av det for synd og Jesus Kristus er ekspert på
slikt. ”Det er virkelig sant…..! Han forsto meg. Han
hjalp meg.” En stor glede for alle, forteller engelen i
Jule- evangeliet i Lukas 2. Det er gledelig det.

D

Fortsetter side 11
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Styrelederen har ordet
Hei alle sammen!

N

å nærmer julen seg med raske skritt selv om det generalforsamlingen, men det er tydelig at beboerne
i skrivende stund ikke er mye som minner om igjen synes det er interessant å se hva som skjer i
jul og vinter. Regnet siler ned og isen er blankpolert. borettslaget. Veldig bra.
Uansett, julen kommer og det er for de este en veldig
denne stund er det bare et par dager til styret skal
hyggelig årstid som jeg gleder meg til.
arrangere julebord for de ansatte, representantskapet
styret har vi nå vedtatt budsjettet for kommende og da styret. Det er trivelig å gjøre litt stas på de
år, og alle skal nå ha fått utdelt leiesatsene for som hver dag gjør sitt ytterste for at vi som bor på
2005. Der har vel de este allerede sett at vi Risvollan skal ha det best mulig.
holder husleien på samme nivå som for inneværende Det er ikke alltid så enkelt å gjøre alle tilfreds, men
år. Varmeleien blir også omtrent
den samme som når jeg snakker med folk rundt på Risvollan er det
for inneværende år, men som
dere alle vet, meget, meget sjeldent man hører noen som er
misfornøyd
med det som gjøres for beboerne av
kan disse tariffene variere og
det er
de ansatte i Risvollan Borettslag.
lite vi kan gjøre med akkurat
Det er også vi i styret meget
det. Derfor budsjetterer vi ut
tilfreds med. Derfor er det med
i fra prognoser som vi får
glede vi inviterer de ansatte
fra leverandør og justerer
til en hyggelig stund med
varmeleien hvis vi ser at
god mat og drikke hvor
vi kommer skjevt ut. Dette
vi kan ha det hyggelig i
ble jo gjort nå i høst.
andre omgivelser enn vi
til vanlig treffes i.
om kjent for de
este har vi også
el, jeg ønsker med dette
jobbet en tid med utkast
å takke alle ansatte i
til nye vedtekter for
Risvollan Borettslag, alle i
Risvollan Borettslag
TVRisvollan, alle i styret, alle
med tanke på at en ny
i
representantskapet, alle i
borettslagslov
er
på
naboutvalgene samt alle beboere
trappene. Det ble avholdt en
på Risvollan for et godt samarbeid i året som
ekstraordinær generalforsamling i
snart er forbi.
Storstua for kort siden.
Styret oppnevnte et utvalg som skulle lage et utkast
til nye vedtekter, og representantskapet oppnevnte et Jeg vil samtidig benytte anledningen til å
medlem til dette utvalget.
ønske dere alle en riktig god jul og et godt
Utkastet ble forelagt for styret og det vedtatte utkast
nyttår!
ble forslag til nye vedtekter for borettslaget. Det er
en del ting som blir forandret i forhold til dagen
vedtekter, noe som førte til at det naturlig nok ble
Julehilsen fra
noen diskusjoner på generalforsamlingen. Det er godt
Egil Burkeland
at folk engasjerer seg.
Styreleder
Utkastet fra styret ble vedtatt, og de nye vedtektene
vil tre i kraft fra den dato den nye loven er gjeldende.
Det var positivt at så mange kom på den ekstraordinære

I

S

I

V
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Redaktøren har ordet

Risvollan 13. desember 2004
Tida går fort, nå er det faktisk julenummeret som skal
ut. Vi etterlyste skrivelystne til Rislappen i forrige
nummer, og vi får faktisk gjensyn med Arne Langås i
denne ”lappen”.
I et så stort borettslag som her på Risvollan, med
innbyggertall større enn i ere norske kommuner, er
det mange som skulle være i stand til å skrive en liten
historie eller meninger om dette og hint.
En betydelig bidragsyter til den økonomiske delen i
TVRisvollan sier takk for seg i år. Etter konkurranse
med ere eiendomsmeglere nådde de ikke frem. Jeg
snakker da om Heimdal Eiendomsmekling (HE).
HE har vært enestående overfor TVRisvollan på
mange måter. De har bidratt med sin viten om
eiendomsmarkedet når vi har bedt om det, og har aldri
gjort noen forsøk på å påvirke det redaksjonelle på
noen måte. Det respekterer vi de for, for som største
kunde kunne det vært fristende å prøve seg på det.
Vi takker for det gode samarbeidet som har vært og
håper vi kan samarbeide noe i fremtiden også. Det er
nok mange som enda en stund fremover kommer til å

huske ”uteliggeren” ved telefonkiosken.
Borettslagets nye hovedsamarbeidspartner blir
Eiendomsmegler1(EM1), EM1 blir også en betydelig
annonsør i våre medier. Vi håper på like godt
samarbeid med dem og at deres bidrag til borettslaget
kan være med å styrke TVR.
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle
medarbeidere, beboere, administrasjon og styre for
et godt samarbeid i året som har gått. Vi har blitt
færre medarbeidere og dermed har det falt litt ekstra
på andre, men med et nytt år i sikte får vi håpe
at vi kan styrke redaksjonen med ere interessante
medarbeidere. Det var trist at kommunen gjorde
omorganiseringer slik at lmgruppa på Ristunet
forsvant. Er det noen av dere som går ledige og som
kan tenke seg å bli med videre, ta kontakt med oss.
God jul og godt nyttår!
Kjell Kjærstad

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
Layout: TVRisvollan
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis
kilde oppgis.
Trykk: Øien og Indergaard AS
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Nytt fra borettslaget
AV Roar Skaaraaen

Samarbeidsavtale med EiendomsMegler1 Midt-Norge
Borettslaget har inngått ny samarbeidsavtale med
eiendomsmegler gjeldende fra 01.01.2005, denne
gang med EiendomsMegler1 Midt-Norge (EM1).
Avtalen har kommet i stand etter innhenting av tilbud
fra ere meglerselskaper.

For andelseiere som selger leilighet uten å benytte
megler, vil EM1 ta hånd om det pengemessige
oppgjøret, noe borettslaget ikke har anledning til.
For denne tjenesten betales et gebyr på kr. 1.000,som er identisk med det som betales til tidligere
samarbeidspartner. Tjenesten inkluderer i tillegg
til oppgjøret også utarbeidelse av kjøpekontrakt
samt avholdelse av kontraktsmøte med kjøper og
selger. Dette representerer en utvidelse av tjenesten
sammenlignet med slik den har fungert fram til nå.

EM1 Midt-Norge er et heleid datterselskap av
SpareBank1 Midt-Norge og er del av en landsdekkende
EM1-kjede. Selskapet har i dag 76 ansatte, fordelt på
8 kontorer i Sør- og Nord-Trøndelag.

Avgjørende for valg av EM1 har vært selskapets
tilbud om en utvidet reklamestøtte til TVRisvollan
– kr. 120.000,- pr. år. Videre har EM1 tilbudt å
stille ressurser til rådighet for videreutvikling av
borettslagets web-side samt tilføring av kompetanse
på dette området.

EM1 Midt-Norge formidler salg av
*
*
*
*

Brukte boliger
Nye boliger
Fritidsboliger
Næringslokaler – både salg og utleie.

Fra og med årsskiftet vil vi anbefale EM1 som
borettslagets foretrukne samarbeidspartner.

Nybygging av boliger i Risvollan Borettslag
Som ledd i mål- og strategiarbeidet som ble påbegynt
I tillegg utføres MeglerTakster og bistand med i 1999, har det kommet fram forslag om å utvide
botilbudet i Risvollan Borettslag gjennom nybygging
rådgivningstjenester.
av boliger. Dette er nedfelt i gjeldende mål- og
EM1 har blant sine kjerneverdier å være spesialisert strategiplan. Formålet med dette tiltaket har vært
innenfor de ulike virksomhetsområder. Dette vises ved todelt.
at syv meglere kun jobber med borettslagsboliger.
EM1 Midt-Norge ser frem til et spennende og
innholdsrikt samarbeid med beboerne i Risvollan
Borettslag.
Avtalen gir en prisfordel til andelseiere i Risvollan
Borettslag som skal selge sin leilighet. Prisen er fast
og er ved inngåelse av avtalen kr. 30.000,-. I prisen er
inkludert
* Meglerhonorar
* Tilretteleggingsgebyr
* Markedsføringspakke
omfattende
salgsoppgave, annonsering i EM1’s
boligavis samt annonsering på em1.no og
Finn.no
For visning betales kr. 650,- pr. gang.

Risvollvegen
På den ene siden har det vært vurdert som ønskelig
å etablere tilrettelagte boliger for eldre og
funksjonssvake mennesker, slik at det ville være mulig
å forbli boende i samme nærmiljø lengst mulig i stedet
for å måtte ytte, eventuelt til en institusjon for eldre
og/eller pleietrengende. Man har i den forbindelse lagt
til grunn at storparten av leilighetene i borettslaget er
dårlig tilrettelagt for disse gruppene.
Fortsetter side 7
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Risvollan Senter
Av Arne Langaas

Jeg har lyst å slå et slag for vårt lokale næringstilbud. Ved å velge lokalt, støtter man opp under
et tilbud som ligger nært, og hvor man slipper
kjøring, med mindre press på miljø og trakk,
sløsing med tid, og mindre stress i hverdagen.
Jo ere som bruker Risvollan Senter, jo bedre
sikrer man at man har et tilbud i gangavstand til
der man bor.

spørre om de kan tenke seg å etablere seg i Risvollan Senter. Hvis dette kan realiseres innenfor
eksisterende areal, bør man strekke seg langt
for å legge tilrette for etablering. Tomme lokaler
gir iallefall ingen inntekt, og virker negativt for
hele senteret.
Hvis ekstra areal er nødvendig og dette krever
utbygging av Risvollan Senter:

• Finansiering av større Risvollan Senter
Jeg kan f. eks. nevne Risvollan Treningssenter.
ved f. eks. nytt låneopptak. Større areal vil
Både jeg og kona har lang erfaring fra andre,
gi økt leieinntekt til å betjene større gjeld.
adskillig større treningssentre, men har ingen
problemer med å gi kroppen en skikkelig trening
• Finansiert utbygging helt eller delvis av ny
her, og da slipper vi å kaste bort tid og penger
leietager, mot redusert leie.
på å kjøre lengre unna. Forutsetningen var at de
• Salg av hele eller deler av Risvollan
supplerte med ekstra frivektsutstyr, og det gjorde
Senter til en stor og profesjonell aktør,
de!
som er spesialisert til å drive kjøpesenDet er nå intet i veien for at mennesker i alle
ter, og har økonomi til å foreta en større
aldre, både uerfarne og de med lang fartstid fra
utbygging.
andre treningssentre, kan trene her. Hvis noen
skulle være i tvil så er det bare å spørre. Trening Jeg tror det har eksistert planer om å bygge ut et
er bra for humøret!
plan over eksisterende parkeringsplass. En stor
utbygging krever masse penger.
Spørsmålet er om et borettslag skal drive
kjøpesenter, jeg er slett ikke så sikker
på det, eller om de først og fremst skal
innfri beboernes ønsker. Hvis mange av
de som bor i borettslaget ønsker et spesielt næringstilbud i områdets kjøpesenter,
og den eneste løsningen for å nansiere
dette ønsket kan bety å selge seg helt eller
delvis ut av senteret, så bør dette vurderes.

Julestemning i Risvollan Senter
Her er vi inne på noe av det jeg mener er kjernen
ved et bedre tilbud på Risvollan Senter:
Hvis man i større grad får sine ønsker oppfylt, så
øker kundemassen.
Derfor mener jeg at man i første omgang må
spørre beboerne i nærområdet hvilket tilbud de
ønsker i Risvollan Senter.
En enkel spørreundersøkelse med kun dette
spørsmål kan gi mange forslag. De ønskene som
det er est av plukkes ut. Så kan man henvende
seg til de som kan oppfylle dette ønsket, og

Det er ingen vits å leie ut areal til en ny
driver hvis ikke beboerne i området benytter seg av de tjenestene eller varene som
vedkommende selger.
Derfor bør Risvollan Senter kreve en markedsundersøkelse før man leier ut.
Tilslutt vil jeg nevne at Risvollan borettslag selvfølgelig må sikre at deres tjenester består i nærområdet.
Ikke bare at de består, men gjerne at disse utvides slik at det er mulig for beboerne å f. eks.
kjøpe håndverkstjenester.
Kommentarer side 11

Fra side 5
På den annen side er det konstatert at mange av de
som har vokst opp i borettslaget, ønsker å etablere seg
i det samme bomiljøet. Dette er konstatert gjennom
omfattende bruk av forkjøpsrett, samt at det er mange
eksempler på at ere generasjoner i enkelte familier
bor i borettslaget. Imidlertid må man konstatere at
prisnivået for eksisterende leiligheter er relativ høy,
slik ar den økonomiske terskelen blir for høy for
mange. Unge mennesker har dessuten andre krav til
bokvalitet enn voksne. Etableringsboliger vil derfor
kunne bygges til en lavere kostnad enn tradisjonelle
boliger.
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fra årsskiftet slik det tidligere har vært bebudet. Fra
lovavdelingen i NBBL får vi imidlertid opplyst at
loven neppe trer i kraft før
01.07.2005.
Vi gjør oppmerksom på
vedtektene gjelder inntil
kraft, og vi vil gi
orientering når loven trer
nye vedtektene tar til å gjelde.

at de gamle
loven trer i
nærmere
i kraft og de

Midlertidig lokalisering av barne- og
familietjenesten

Barne- og familietjenesten har vært lokalisert ved
Hoeggen skole. I og med at skolen selv har behov
for lokalene, har kommunen forespurt om lokaler
i Risvollan Senter. Det er fra kommunens side
poengtert at det er ønskelig med en lokalisering
i Risvollanområdet. Imidlertid nnes ikke ledige
lokaler i senteret i den størrelse kommunen har behov
for til denne tjenesten.
F- feltet
Borettslagets styre har derfor besluttet å igangsette
et planleggingsarbeid for å få avklart mulighetene
for å gjennomføre et slikt tiltak. I den forbindelse
forhandles det for tiden med 2 samarbeidende
konsulentselskaper med utfyllende kompetanse til å
bistå med å utarbeide et beslutningsgrunnlag. Det
ene har spesikk kompetanse innenfor bygging
av etableringsboliger. Det andre har mer generell
kompetanse innenfor eiendomsutvikling, og har
inntil nylig hatt sin virksomhet basert i områdene
rundt Oslofjorden.

For å bidra til å løse kommunens umiddelbare behov, er
det inngått avtale med kommunen om midlertidig leie
av et område ved Asbjørn Øverås veg, nærmer bestemt
det området hvor brakkeriggen i forbindelse med
rehabiliteringsprosjektet var lokalisert. Kommunen vil
her sette opp en brakkerigg som skal tjene som lokaler
for Barne- og familietjenesten inntil en permanent
løsning kommer i stand.

Dersom styret konkluderer med at man vil tilrå
igangsetting av slik boligbygging, vil planene
bli forelagt generalforsamlingen for behandling
og eventuell godkjenning. Det forventes at
generalforsamlingsbehandling kan nne sted i
løpet av neste år.
Det tas sikte på å gi løpende informasjon til
beboerne i borettslaget når planene blir nærmere
Kommunen har sagt seg interessert i å leie lokaler på
konkretisert.
permanent basis av borettslaget dersom det bygges
et nytt drifts- og administrasjonsbygg. Dette kan
Nye vedtekter
Nye vedtekter for Risvollan Borettslag ble vedtatt være aktuelt for å frigjøre plass i senteret da dette
i ekstraordinær generalforsamling 22.11.2004. Ig. vil styrke mulighetene for en positiv utvikling av
vedtaket skal de nye vedtektene ta til å gjelde fra det senteret, herunder få inn interessenter med styrke og
tidspunkt den nye borettslagsloven trer i kraft. Det kompetanse til å drive fram en slik utvikling. Det er
har den senere tid vært uklart om loven trer i kraft fremforhandlet en intensjonsavtale med kommunen
om et mulig fremtidig leieforhold.

Rislappen nr. 4 - 2004 side 8

OFFISIELLE FLAGGDAGER

FLAGGREGLER

2005

1. jan.
21. jan.

Nyttårsdag
Prinsesse Ingrid Alexandras
fødselsdag
6. feb.
Samefolkets dag
21. feb.
Kong Harald Vs fødselsdag
27. mars
Påskedag
1. mai
Offentlig høytidsdag
8. mai
Frigjøringsdagen 1945
16. mai
Pinsedag
17. mai
Grunnlovsdag 1914
7. juni
Unionsoppløsningen 1905
4. juli
Dronning Sonjas fødselsdag
20. juli
Kronprins Haakons fødselsdag
29. juli
Olsok
19. aug.
Kronprinsesse Mette-Marits
fødselsdag
25. des.
Juledag
Valgdag ved Stortingsvalg

Fra side 2
Fantastisk å vite
or meg er det ott å vite at Jesus er både menneske og Gud. Da kan jeg overgi meg selv, hele
mitt liv, min familie, mine venner, alle jeg kjenner og
ikke kjenner til ham. Mens jeg skriver dette får jeg
Kulturadressa på huset. Den forteller at tateren Elias
Akselsen omsider skal få sin musikalske drøm oppfylt: Å ha konsert i Nidarosdomen. Han
sier også: ”Jeg har levd et veldig
vanskelig liv, og jeg vet at rundt
omkring i Norges land sitter
det mange sånne som jeg var
– alkoholisert og ensom.
Og det er til dem jeg
synger. Jeg laget
denne plata til alle
som sitter alene på
julekvelden. Jeg vil
de skal vite at det nnes
et håp og et lys i mørket.”
Det var Jesus, som var helt og fullt menneske og som
fortsatt er helt og fullt Gud, som kunne skape slike
grunnleggende forandringer i Elias sitt liv

F

I Trondheim heises agget i månedene mars-oktober
kl. 08.00, i månedene november-februar kl. 09.00.
Flagget res ved solnedgang dog senest kl. 21.00.
Ved dødsfall og begravelse agges det på halv stang.
Flagget heises først til topps og res så ned 1/3 del
av stangens høyde. Når begravelsen har funnet sted
heises
agget
til
topps.
Det norske agget skal alltid behandles med aktelse
og ærbødighet. Det skal aldri berøre jorden eller
slepe vannet. Det skal heller ikke tjene som underlag eller bakgrunn for noe annet. Flagget skal henge
fritt.
FLAGGETS STØRRELSE
Flaggets lengde skal være 1/3 av stangens
høyde, mens vimpler kan være noe lengre.

V

elsignet julehelg til dere alle. Jeg håper at du
som leser dette får kjenne så av den glede engelen sa at Jesus kom med.

V

elkommen i Hoeggen kirke Julaften
kl. 14.00 og kl 16.00,
Juledag kl 11.00 – og
selvsagt også ellers
både på søndager og
hverdager. Gi gjerne
uttrykk for dine behov
og ønsker. Vi ønsker å
lytte, ta på alvor og formidle gode ting inn i
den enkeltes liv.

Velsignet julehelg fra
Asbjørn prest
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Nye beboere og interne yttinger
innyttet pr. 9. 12. 2004

A-feltet (Adolf Øiensv.)

F-feltet (Nordre og Søndre Risvolltun)
Elin Hågensen – 3 E
Asle Skauge og Kine Stav Hoel – 13 B

B-feltet (Utleirtunet)
C-feltet (Ada Arnnsensv.)
Hilde Kristoffersen – 5 D
Anne Toril Hafeld – 6 H
Nina Kristiansen – 7 A
D-feltet (Asbjørn Øveråsv.)
Tone Karm-Møller – 7 D
Mona Vehn – 20 D
E-feltet (Risvollv.)

G-feltet (Marie Sørdalsv.)
Trond Bekken – 6 F
Thor og Grete Olsen – 10 B
H-feltet (Blaklihøgda)
Høyblokka (Ingeborg Aasv. 2)

DET VIL Æ BARE HA SAGT
Av Bård
Folk har i senere tid hatt en lei tendens til sette avfall- så liten spasertur med søppelet, det gjør jeg. det nnes
sposer, utenfor avfallscontainerne.
mer enn nok plass til søppelet uten at folk alltid velger
Dette fører til at rotter dukker opp i nærmiljøet.
enkleste løsning, og bare setter søppel utenfor søppelFor å unngå dette oppfordres folk til å være inkere containerne.
med kildesorteringen. Det går også an å ta seg en aldri

TV
TV -- BINGO
BINGO
PÅ TV-RISVOLLAN TORSDAGER KL 20:00
4 SPILL - TOTALT KR 6.100,JACKPOT PÅ OPPTIL 12.000,-

bingo blokker fåes kjøpt hos Hydro/Texaco
RISVOLLAN BORETTSLAGS KONTOR HAR ÅPNINGSTID:
på borettslagets kontor og i TVRisvollan
LØSNING OG VINNERE AV
KRYSSORD I RISLAPPEN
NR. 3 - 2004
1. Premie: 10 stk. axlodd Oddvar Lillebakken
Ingeborg Aasv 2
2. Premie: 5 stk. axlodd Roy Rørstad
Asbj.Øveråsv 15 A
3. Premie: 2 stk. axlodd Mette Johnsen
Blaklihøgda 18 E

Premiene blir tilsendt,
vi gratulerer !!
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Kryssord med Anders

Vannrett
1. Hører desember til
10. Uskadeliggjort
11. Nevnte
12. Bydel
13. Plassere
16. Pron (nyn).
17. Julesang
19. Arvestoff
21. Før middag

Premier
1. Premie
2. Premie
3. Premie

22. By
24. Oppdrett
26. Smart
27. Drikk
28. Undersøkelse
31. Rekke
33. Ivrige
35. Tyskere

10 stk. Flaxlodd
5 stk. Flaxlodd
2 stk. Flaxlodd

Loddrett
1. Gleder vi oss til
2. Ta den helt ut
3. Farlig stoff
4. Varmedel
5. Utstikker
6. Royal Team
7. Svi
8. Beregning
9. Opphopp
13. Øyne
14. J.navn

15. Adelstittel
18. Språk
20. Tider
23. Spille
25. Bort
29. Fotomodell
30. Yter
32. Vokaler
34. Svar (eng).
35. Plate (fork).
36. Skue

Løsning må være innsendt innen 15.2.2005
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 4/2004
1/2003
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RISVOLLAN SENTER – KOMMENTARER TIL
ARNE LANGAAS
AV Geir Tinnen senterleder
Flott at du engasjerer deg med synspunkter vedr. Undertegnede har en klar oppfatning av at fremtidig
utvikling av senteret skal gjøres av en profesjonell
Risvollan Senter.
eier og aktør innen senterdrift.
Risvollan Senter består i dag av ulike aktører som
driver sin virksomhet i lokaler leid ut av senteret. Vi er avhengige av at nærmarkedet benytter seg av de
Med en så ulik sammensetning som vi har i dag, er tjenestene og tilbudene som nnes ved senteret. Vi
det også vanskelig å opptre så enhetlig med hensyn til skulle gjerne hatt ere aktører innen varehandel, for
å få dette til er vi avhengige av å få frigjort arealer
tilgjengelighet, markedsføring, åpningstider o.a.
som i dag ikke benyttes av butikkdrift. Jeg viser i
Målsetningen for fremtidige eiere av senteret må være denne anledningen til mitt innlegg i forrige utgave av
å gjøre dette til et attraktivt nærsenter/ bydelssenter. Rislappen.
Risvollan Borettslag er i denne sammenhengen ingen
riktig eier for å utvikle Risvollan Senter. Dette tror jeg Send meg gjerne innlegg, synspunkter med tanke
Mailadr:
det er enighet om innad i borettslagets administrasjon på fremtidig drift av senteret.
senterleder@risvollan-senter.no .
og styre.

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

God Jul og
Godt Nytt År
Vi takker Risvollan Borettslag
og alle beboere for et
vellykket samarbeid
gjennom mange år.

- hovedsamarbeidspartner for Risvollan Borettslag siden 2000!
Åpningstider i romjulen: Man-fre kl. 9-15. Lør kl. 10-14.
Olav Tryggvasons gt. 42, 7011 Trondheim. www.heimdaleiendom.no

