Rislappen
- beboernes egen avis NR. 2 2007

Kontrakten med Rema Eiendom Nord ble godkjent
med stort ertall i ekstraordinær generalforsamling
28. juni

Daglig leder med 22 turer i ”Styrkeprøven”
Aksjon Hoeggen oppsummerer
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Jon Rognrust til minne
16. mars slo lynet ned i Blaklihøgda. Brått, brutalt og
uten forvarsel. Han Jon – ja for oss naboene var det
han Jon – var plutselig borte, snaut 67 år gammel.
Sjokket var stort for oss alle i nabolaget.

det. Han Jon måtte være i aktivitet. Når han ikke var
beskjeftiget med å ordne opp i vårt felles uterom, var
han Jon opptatt med å gi ei håndsrekning til en nabo
som hadde et problem det måtte ordnes opp i. Stort
eller lite, han Jon var alltid der, som regel uten å bli
spurt.
Han Jon var det vi kaller en likandes kar. Snill,
oppmerksom, omtenksom, og uten de store faktene. Ei
uendelig hjelpsomhet og diskresjon når det behøvdes.
Han Jon kom godt ut av det med store så vel som
små. Han elska unga, og ungan elska han Jon. Han var
alltid klar til et pek, ei røvarhistorie eller en lek.
Ingen må forundres over at han Jon var godt likt. Han
fortjente det. Vi prøvde å vise at vi satte pris på han.
Sikkert ikke nok, og sikkert ikke så mye som han
fortjente. Men vi trur han skjønte det likevel. Men han
Jon likte heller ikke å bli gjort krus på, då blei han fort
beklemt, og ville helst stikke seg vekk.
Han Jon gikk det ikke 13 på dusinet av – en var
nok. Det blir trist og stusselig uten han Jon. Men det
går ikke an å bli trist når vi tenker på han Jon. Alle
minnene vi har om han er gode. Verden hadde blitt
bedre med ere Jon’er.
Takk til Irene og familien for at vi kk dele han Jon
med dere.

Det blir rart og stusselig uten han Jon. Nu, når sola
har tatt tak, og varmen siger innover oss, då venta vi
å sjå han Jon i aktivitet. Opptatt med å stelle i stand
for fellesskapet. Rydde, koste bort gammel strøsand, Børre og Nadine.
og viske bort spora etter vinteren. Ikke for at noen For naboene i Blakihøgda 9-15
bad ham om det, og slett ikke for at noen forventa
det. Men han Jon ville være på plass likevel, klar til å
tjene oss alle. Det var vi takknemmelige for.
I år blir det ingen vår i gata vår. Det blir annerledes.
Og selv om det også er andre som tjener fellesskapet
slik som han Jon – og det setter vi pris på – så blir
det ikke det samme. Han Jon vil ikke være der, og det
gjør hele forskjellen.
Han Jon var alltid der. Klar til å møte oss med glimtet
i øyet og den lune replikken. Eller med et trøstens
ord til den som trengte det. Alltid til stede, alltid
hjelpsom.
Etter et liv som sjømann slo ryggen seg vrang og han
Jon måtte gå i land. Men virketrangen ga seg ikke for
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Styrelederen har ordet
Hei alle sammen!
er der.
Den inngåtte avtalen med Rema Eiendom Nord gir
oss også stor handlefrihet hvis vi forvalter midlene fra
salget på en fornuftig måte og det skal vi gjøre. Vi
bør kanskje bruke litt tid på å nne ut hva vi ønsker
å bruke disse midlene på og ikke forhaste oss. En
RISVOLLAN SENTER
Vi har brukt mye tid og ressurser på å komme frem ting vi i alle fall ikke bør gjøre, er å ta ut midlene
til den avtalen som styret i dag kk fullmakt til å fra selskapet AS Risvollan Senter, da det utløser en
gjennomføre mellom Risvollan Borettslag og Rema masse skatt.
Eiendom Nord. Den gjelder salg av seksjonene som
eies av Risvollan Senter i senteret, samt tomten Dialogen med Rema Eiendom Nord har vært god,
som parkeringsplassen ligger på. Den eies også av og jeg vil på vegne av styret rette en stor takk til
administrasjonen for det arbeidet som er lagt ned for å
Risvollan Borettslag.
Overtakelse vil nne sted 1.8.2007 og som sagt gleder få til den avtalen som nå inngås med Rema Eiendom
det meg veldig at vi får gjennomført dette fordi det vil Nord. Den samme takken rettes til Jan Bredeveien
skape ro rundt spekulasjonene med senteret, både for som har avsluttet sitt engasjement på Risvollan Senter
nå. Jeg vil også takke vår dyktige advokat Mads
beboerne og ikke minst for leietakerne i senteret.
Iversen, som har bistått oss i kontraktsforhandlingene
Nå skal det igangsettes en omregulering av det med Rema Eiendom Nord.
området, og det blir spennende å se hva man kan få til
Vel, da tar vi alle en velfortjent ferie, og jeg vil
i et sånt arbeid.
Jeg kan garantere at vi skal være meget engasjert i på vegne av styret i borettslaget ønske alle beboere,
det arbeidet, både med hva som kan bli på området ansatte og tillitsvalgte en riktig god sommer og takk
som nå selges, men også med hva vi kan få til på for samarbeidet så langt i 2007.
det området hvor utvalget som jobber med et evt nytt
Med vennlig hilsen
drifts- og velferdsbygg har tiltenkt brukt til det.
Egil Burkeland
Nå er det vel også like før kommunen begynner å rive Styreleder
ned Risvollan Barnehage og det skal bli spennende
å se hva som kommer opp igjen der. Samtidig ser
vi at arbeidet med rehabilitering av høyblokken nå
er kommet i gang, og jeg ser med stor forventning
fremover.
Det vil nok de neste årene skje en stor forandring på
området rundt senteret. Ny barnehage, et oppjustert
og utviklet senter med forhåpentligvis leiligheter med
livsløpsstandard, en rehabilitert barnehage og hvis vi
får det til, og beboerne ønsker det, et nytt drifts- og
velferdsbygg for fremtiden på Risvollan.
I skrivende stund er det ganske surt ute og lite
som minner om sol og sommer, men nå er akkurat
generalforsamlingen om salg av Risvollan Senter`s
seksjoner gjennomført og resultatet der varmer.

Vi har i alle fall muligheter til å få til noe nt som vi på
Risvollan kan være stolt av, hvis vi vil. Mulighetene
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BORETTSLAGET HAR FÅTT NYTT DATAUTSTYR OG MASKIN
FOR KOPIERING/TRYKKING
Borettslaget har anskaffet nytt datautsyr og har også
investert i en maskin som kopierer, gjør tjeneste som
faks, skriver etc.

Dette nummeret av Rislappen er trykket av borettslaget og vi mener at dette blir bra. Papiret er litt tynnere og ikke blankt, men det blir jo så mye billigere.

Med dette utstyret kan borettslaget trykke Rislappen
selv og til en pris som er nesten 10 kroner billigere
per stk. Dette betyr at trykkinga av Rislappen vil i
stor grad være med å nansiere maskinen.

Med dette utstyret så kan man jo komme ut oftere
med Rislappen om det skulle bli bestemt.

SCANDIA CUP - UTLEIRA

Det har vært Scandia Cup og Utleira hadde med ere
gutte og jentelag. Vi kommer med reportasje i TVR
om innsatsen. Her har vi tatt et lagbilde av jenter 94
hvor de klarte å presse frem smilet etter å ha tapt
videre spill ved loddtrekning.

Med to bilder bilde fra dammen/bekken ved Utleir,
vil jeg ønske alle beboere og medlemmene i redaksjonen spesielt en god sommer. Vi kommer tilbake til
høsten med TV-bingo og nye reportasjer. Vi sender
også i sommer, men kanskje noe redusert, det skal jo
avvikles ferie her og. Mvh Kjell Kjærstad, ansv.red.

HOEGGEN MENIGHET TAKKER GIVERE
Vi takker disse spesielt for bidrag til Aksjon
Hoeggen:
Bjørn Bjørneboe
Rosenborg Ballklubb
Rema Eiendom
Heimdal Eiendomsmegling
Bunnpriskjeden
Trondheim Energi
Avisen Norge i Dag
Nardo Centeret ANS
Bandet Breeze
Tur og fritid, Risvollan Senter
Restaurant Capri - Risvollan Senter
Bo Eiendomsmegling - Risvollan Senter
Nardo Frisør
Nardo Blomster
Allliance Apotek Nardo
Litt av hvert - Risvollan Senter
Rimi - Risvollan Senter
Valentino Restaurant & Pizzeria
Hilsen Hoeggen Menighet

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:
Kjell Kjærstad
Foto:
Kjell Kjærstad
Morten Selven
og privatfoto
Layout: TVRisvollan
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis
kilde oppgis.
Trykk: Risvollan Borettslag

HVA ER VANLIG HØFLIGHET?
En av våre seniorbeboere kk en anonym lapp i
postkassa si og der sto det som følger:
”Vi ber deg vennligst skru ned volumet på din
radio/TV, spesielt om morgenen da det til tider er
veldig tidlig. Noen ganger har du på så høy lyd at vi
har problemer med å høre vår egen TV!”
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etter hvert og det kan jo ikke være slik at man skal
være redd for å høre radio eller se tv i normal våken
tilstand.
Oppfordringen må være, snakk med nabo’n dersom
det er noe og bli enig om en løsning.

Det normale ville vel være at man gikk til
vedkommende og fortalte at det var et problem med
høy lyd til tider og spurt om det gikk an å dempe
lyden noe. Da hadde man sikkert blitt enig om når og
hvor høyt.
At man legger en anonym lapp kan føre til er
usikkerhet i bosituasjonen for den det gjelder. Det
er en kjensgjerning at mange kan høre litt dårligere

TRONDHEIM PARKERING

Som dere har sett på TVRisvollan så har Trondheim
Parkering vært på besøk og fortalt litt om reglene for
parkering i borettslaget. Det var et hyggelig bekjentskap og masse nyttig informasjon. Om ønskelig kan
vi kjøre innslaget i reprise til høsten.
Du kan kontakte dem på tlf. 72 54 09 10
eller på e-post:
parkering.postmottak@trondheim.kommune.no
NY NÆRINGSDRIVENDE I FREMGANG
Tur & Fritid Midt-Norge har etterhvert klart å markere seg i området og har fått store kunder på tursiden. Det er også en hjelpende hånd å få nesten til hva
det måtte være. Trenger sykkelen din en overhaling
eller har du behov for noe til bilen eller scooteren så
kan du prøve der. Kano og kajakk leies ut til en rimelig penge og har du ikke turutstyret kan det også leies
eller kjøpes der. Nå har de også fått inn nye båter ,
kanoer og kajakker for salg. Det er tydelig interesse
for deres tjenester. Du nner dem i Risvollan Senter
og på www.turogfritid.net

REMA FIKK KJØPE

Eivind Bustad fra Rema Eiendom Nord og styreleder
Egil Burkeland gratulerer hverandre med resultatet.
28. juni var det ekstraordinær generalforsamling
hvor salg av næringsbygg og tomt sto på agendaen.
66 stemte for salg 7 stemte i mot og en avholdende.
Med dette resultatet kk styret mer enn det 2/3 ertallet som var nødvendig.
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AKSJON HOEGGEN MED SVÆRT GODE RESULTATER
Resultat kr 40 pr husstand, på linje med mange av de store TV-aksjonene i NRK
av Morten Selven

For 2 måneder siden reduserte myndighetene sin
støtte til Hoeggen menighet med vel kr 80.000,-. I
dag går Aksjon Hoeggen mot et sluttresultat på kr
160.000.-. Det blir rundt kr 40,- pr husstand, fullt
på høyde med det TV-aksjonene i NRK får inn.
Bak det gode resultatet, i tillegg til inntektene
fra Dør til dør-aksjonen, nner vi Rosenberg
Ballklubb, som ga aksjonen en fotballskjorte og en
ball. Begge ble underskrevet av kjente, både gamle
og nye toppspillere. Den landskjente toppspilleren
Odd Iversen var auksjonarius. Resultat ble hele kr
16.250,- for skjorten og kr 10.000,- for ballen.
I tillegg stilte den kjente kunstneren Bjørn
Bjørneboe opp med 10 litograer som ble solgt
for i snitt kr 4.500,- hver. Mange andre har
også bidratt. Også den kristne avisen Norge IDAG
mente engasjementet var så godt at avisen, i tillegg
til å kjøpe en av litograene for kr 5.000,-, stiller
kr 200,- til disposisjon for hvert abonnement som
blir solgt i menigheten frem til 31. august 2007.
TVRisvollan til uvurderlig hjelp
Aksjon Hoeggen er stor takk skyldig den lokale
TV-kanalen, TVRisvollan. Samaktiviteten mellom
bøssebærere, et effektivt salg av produkter og en aktiv
TV-kanal, er det som Gud har brukt til å gi dette
utrolig gode sluttresultatet.
Redaktør Kjell Kjærstad og hans stab har vært svært
samarbeidsvillige, også når det gjelder aksjonens
formål. TV-dekningen ble gjennomført på en måte
som ligger fullt på høyde med de store NRKaksjonene. I tillegg ga TVRisvollans eget orkester,
Breeze, en opptreden til aksjonen. Restauranten Capri
kjøpte opptredenen for kr 2.500,-.

Auksjonarius Odd Iversen (Ivers) og redaktør
Kjell Kjærstad med skjorta som Heimdal
Eiendomsmegling betalte hele 16.250 kroner for.

Organist Oddrun Bølset og programleder
Roald Bolme
I tillegg kk aksjonen rikelig plass i Risvollan
Borettslags medlemsblad, Rislappen, hvor beboerne
over 3 sider kk høre om aksjonen formål og den
planlagte gjennomføring. Programleder Roald Bolme
hadde også viktige kontakter mot det den politiske
ledelse og bispedømme. Dette bidro til at Trondheimsordfører Rita Ottervik og fungerende biskop i Nidaros
Bispedømme, Knut Andresen, stilte på TVRisvollan
med svært positive utsagn om aksjonen..

En del av redaksjonen samlet utenfor TVRisvollan
En positiv menighet
Aksjon Hoeggen har hatt betydelig støtte og velvilje.
Som nevnt stilte Rosenborg Ballklubb mannsterk opp
og klubbens styreleder, Terje Svendsen, gikk selv
med bøsse. Menigheten stilte også sterkt opp gjennom
sin menighetsrådsleder Unni Fosser Knudsen, daglig
leder Mari Forsmark og Hoeggens nettopp avgåtte
sokneprest, Asbjørn Reknes.
En svært viktig person i Hovedkomiteen har vært
kantor Oddrun Bølset som, foruten å være en
ualminnelig dyktig kunstnerisk ansvarlig, også har
vært et svært viktig ledd mellom komiteen og Hoeggen
Menighet. Skule Sørmo, dataspesialist og aktiv med
på den musikalske siden hadde den viktige kontakten
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RBK bidro sterkt til det svært gode resultatet. Her
ser vi fra venstre aksjonsleder Morten Selven, styreleder Terje Svendsen, adm.dir Nils Skutle, aksjonskomiteens Oddrun Bølset og Skule Sørmo
mot kunstneren Bjørn Bjørneboe, litograer som
alene innbragte kr 45.000,-. Ellers var også Sol Isdahl
et aktivt og kreativ medlem av aksjonskomiteen.
Norges minste TV-aksjon
Media, med Adresseavisen og NRK is spissen, har
gitt aksjonen klengenavnet Norges minste TV-aksjon.
Vissnok er det første gang i Norge at en lokal aksjon
er gjennomført på denne måten. Samspillet mellom
en lokal TV-kanal, bøssebærere, som besøkte alle
menighetens husstander, et profesjonelt og aktivt
aksjonsapparat, med støtte fra viktige sponsorer, i
tillegg til lokale og sentrale medier, Adresseavisen,
og på den kristne siden, Norge IDAG, har bidratt til
dette betydelige resultat. Den sterkt voksende kristne
avisen, Norge I DAG, har gjennom førstesideoppslag,
og ere siders omtale, gjort at aksjonen ble godt kjent
innen kristen-Norge. Lokalt hadde man her også god
støtte fra den kristne radiostasjonen, Radio Sentrum.

som kjøpte den signerte fotballen. Litograer ble kjøpt
av sportdykkerbedriften Havsport, Trondheim Energi,
Nardosentret og avisen Norge IDAG. Alle disse betalte
kr 5.000,- pr stk. I tillegg ble litograer kjøpt av en
del privatpersoner. Dagligvarekjeden Bunnpris ga en
gave på kr 5.000,- og Risvollans egen restaurant/kafe,
Capri, kjøpte musikalsk opptreden av Breeze for kr
2.500,-, til inntekt for aksjonen.
Erfaringer som kan gi betydelige frukter i fremtiden
Aksjonsleder Morten Selven har bl a erfaring som
nasjonal leder for TV-aksjonen Aksjon Håp. Omgjort
til 2005-penger ga den aksjonen i 1982 kr 204 mill.
Selv om kr 160.000,- er et noe mindre beløp, synes
Selven at erfaringene fra Aksjon Hoeggen kan gi
betydelige muligheter for å skaffe midler til å dekke
fremtidige økonomisk behov i menigheter og/eller
andre organisasjoner.
Like mye en informasjonsaksjon
Befolkningen er blitt klar over at menigheten ikke bare
har dåp, konrmasjon, bryllup og begravelser. De eldre
er blitt klar over at Hoeggen kirke for dem har mange
tilbud: Eldres hyggestund, besøkstjeneste til gamle og
syke. For de unge: TenSing, speidervirksomhet, miniog barnegospel, internetcafé, ungdomsledertrening,
4-årsklubb, søndagsskole, ja,- til og med Baby-sang.
Folk har fått vite at Hoeggen kirkes gudstjenester som
regel etterfølges av en trivelig kirkekaffe, hvor man
kan treffe kjente og/eller opprette nye bekjentskaper.
Det vil nå bli igangsatt samlinger for innvandrere.
Menigheten har også bibelgrupper, samt ere kor,
hvor man kan delta som tilhører, eller er velkommen
til bli medlem av.

Det var mange sponsorer: Heimdal Eiendomsmegling,
som kjøpte den signerte fotballen, Rema Eiendom, Aksjonen pågår ennå
Aksjonen givernummer fungerer ennå. Dersom du
nå tar telefonen og ringer 820 43 090 så gir du
automatisk kr 100,- til aksjonen. Du kan også gi en
gave til aksjonen over aksjonens bankkonto nr. 4202
10 42646. Kjøper du et årsabonnement i avisen Norge
IDAG for kr 720,- før 31. august 2007 går kr 200,- til
aksjonen.

Revisor Arne Almklov ledet opptellingen, her med en
av sine hjelpere (RL har dessverre ikke navnet).

Tidligere sogneprest Asbjørn Reknes var en god støttespiller
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Hvor er det blitt av FYSAK ?
Av Astri Vaskinn
I forrige nummer av Rislappen skrev jeg ikke noe
fra FYSAK. Det var lite nytt å fortelle og jeg hadde
det travelt som veldig mange andre. Hele vinteren og
våren har gått, og til og med sommeren har vist seg
fra sin beste side. Det skulle være straffbart å ha det
travelt når det er så nt ute.
Hvor har det så blitt av FYSAK og
hva har skjedd ? Har det skjedd noe
i det hele tatt? Det var jo så mange
god intensjoner i starten.

i byen. De ønsker forståelig nok aktivitet i sitt eget
nærmiljø.
Planene er å videreføre dette opplegget til andre
legekontor og utvide tilbudet om ”mosjonskontakt”.
Men først må vi nne fram til en modell som er
praktisk og gir gode resultater.
Denne informasjon gjelder derfor
i første omgang dere som bor
på Risvollan og har fastlege på
Risvollan:

Et av målene er å bistå de som
Ø Har du lyst til å komme i mer
ønsker å komme i mer fysisk
fysisk aktivitet, men trenger hjelp
aktivitet, men trenger litt råd og
til motivasjon, eller hjelp til å nne
rettleiing undervegs.
fram til egnet aktivitet og ønsker
Like før jul ble det derfor gjort en
oppfølging undervegs ? Så ta konavtale med legene på Risvollan medisinske senter
takt med legen din. Han/hun vil informere om
om at de skulle benytte såkalt ”grønn resept” til
det er noe du bør ta hensyn til medisinsk sett
aktuelle pasienter og henvise til meg. Jeg får benytte
og henvise deg til ”mosjonskontakten”.
en kontorplass på Risvollan medisinske senter hver
onsdag ut dette året. Etter å ha planlagt arbeidet og hatt
Ø Fra en bestemmer seg til å bli mer aktiv til det
møte med legene, ble vi enig om framgangsmåten,
er blitt en naturlig del av hverdagen kan det gå
og utover våren har jeg fått henvist noen av deres
mange måneder. Motivasjonen går som regel
pasienter.
opp og ned i denne perioden og det kan være
Jeg trodde opprinnelig at de este ville være
bra å ha kontakt med en oppfølger i denne
fra Risvollan og at jeg derved kunne etablere gågruppe
fasen.
for for de som ønsket det. Men de jeg har fått Så vil jeg ønske dere en riktig god sommer !
henvist til nå, har hatt hjemmeadresse mange plasser Hilsen Astri

RISVOLLAN SENTER - NYTT STYRE
Det gamle styret
Rislappen kk foreviget det gamle styret i Risvollan Senter
da de hadde sin avskjedsmiddag på Capri.
Dette styret har hatt mange jern i ilden da det har vært store
saker til behandling, ikke minst klargjøring for et salg av
Risvollan Senter.

vel ikke på oppgaver å gå løs på.
I følge Skaaraaen vil det sannsynligvis bli ny daglig leder
der om ikke så lenge.

Det nye styret
Bl. a. fordi en ikke skal drive utleievirksomhet lenger, ble
det nye styret redusert i antall og består av følgende:
Egil Burkeland leder
Håkon Worren
Gunn Lisbeth Hansen varamedlem
Jan Bredeveien slutter som senterleder ved månedsskiftet
juni/juli. Han har vært innleid i en periode. Han har vært en
kar som folk har likt og som har vært pådriver vedrørende
salg av Senteret. Vi vet jo alle hva han mener i denne
saken. Jan har mange jern i ilden han også, så det mangler

Det gamle senterstyret hadde middag på Capri
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Nye beboere og interne yttinger
Pr. 18.06.2007
A-feltet (Adolf Øiensv.)
Elin Ramfjord – 1 H
Odny og Jarle Kristoffersen – 3 A
B-feltet (Utleirtunet)
Torvid Pettersen og Lise Estil – 13 I
C-feltet (Ada Arnnsensv.)
Terje Kalland og Lise K. With – 2 A
D-feltet (Asbjørn Øveråsv.)
Tom A. Bredesen og Margrethe Baardsgaard – 14 B
Vigdis Sundli og Helge Aasbjørg – 3 C
Kim R. Blix og Marthe Vikan – 6 A
Thomas Danielsen – 12 B
Ilan Dehli Villanger og Gro Dehli Villanger – 10 D
Ole Anders Uv og Cecilie Berg – 14 J
Halvor Platou og Kari Katharina Endresen – 14 E
Sissel Kulbotten Ellefsen – 10 J

F-feltet (Nordre og Søndre Risvolltun)
Linda Fjorden Nilsen – 11 E
G-feltet (Marie Sørdalsv.)
Dika Fajkovic og Mirela Fajkovic – 7 C
Christian Ydstie og Jannicke Lund – 12 B
Espen Pettersen og Cecilie Eilertsen – 2 C
Tone Sandstad – 22 F
Wenche Rydningen – 22 H
H-feltet (Blaklihøgda)
Bendik Grande Stølan – 9 K
Mareno Vevang og Ida Marie Nybakken Nordkild –
9K
Grete Nergaard Nilsen – 9 B
Høyblokka (Ingeborg Aasv. 2)
Fredrik Slapø – 10. Etg.

E-feltet (Risvollv.)

TVRisvollan sender i to kanaler
TVR1 - 203,25 MHZ (Magasinet)
TVR2 - 168,25 MHZ (infoplakater-Tekst-tv)
LØSNING OG VINNERE AV
KRYSSORD I RISLAPPEN
NR. 1 - 2007
1. Premie: 10 stk. axlodd

Bente Karlsen
Blaklihøgda 11A
2. Premie: 5 stk. axlodd Solveig Fjorden
N. Risvolltun 9C
3. Premie: 2 stk. axlodd
Borghild Stene
Blaklihøgda 11E
Vi takker for mange innsendte svar!

Premiene blir tilsendt,
vi gratulerer !!
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Vannrett
1 Bevegelse
10 Drikk
11 Land i Afrika
12 Lus
14 Nab.
15 By
17 Utløp
18 Forsikring
19 Prep.
21 Vasse

Premier
1. Premie
2. Premie
3. Premie

36

38
Loddrett
1 Avis
2 G. navn
3 Godtroende
4 Møbelkjede
5 To like
6 Folkeslag
7 Prep.
8 Karakter
9 Domstol
13 Roar Larsen

23 Stenge
26 Kald sak
28 Barne-tv gur
29 Egen
30 Stor mage
32 J. navn
34 Mattene
37 Tennisess
38 Dyr

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

16 Kroppsdel
20 Parti
22 Bilmodell
24 Samling av celler
25 Plaserte
27 Kjølig
31 Natur
33 Fuglen
35 To like
36 Tall

Løsning må være innsendt innen 10. september 2007
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 2/2007
1/2003

9
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BORETTSLAGET HAR EN SPREK DAGLIG LEDER
Tekst/foto: Kjell Kjærstad
Roar Skaaraaen, daglig leder i Risvollan Borettslag,
har mange gjørmål. Han vet å holde seg i form og
har syklet ”styrkeprøven” Trondheim – Oslo hele 22
ganger.
Han ble ansatt i borettslaget 1. januar 1992 og
har rukket å bli 61 år. Han har vært med på en
periode med mange utfordringer og store oppgaver
for borettslaget.
RL: RBL må vel være det borettslag i Norge som har
den sprekeste daglig leder?
Nå-å det er vel ikke mange borettslag
som har daglig leder!
RL: Trives du i jobben?
Ja det gjør jeg – vi har fått utretta mye
i den tiden jeg har vært her. Det er
en fornøyelse å jobbe sammen med
inke kolleger, det går så mye lettere
og er meget tilfredsstillende.
RL: Det har vært mange store saker
oppe til behandling i den tiden du har
vært ansatt, kan du nevne noen?
Den store rehabiliteringen som RBL
har vært igjennom har hatt mye å si for borettslaget.
Risvollan Borettslag fremstår i dag som attraktivt og
det har vært en stor verdiskapning som kommer den
enkelte andelseier til gode.
Jeg er spesielt glad for at vi nå legger siste hånd på
rehabiliteringen ved at arbeidet med Høyblokka har
startet opp.

I den forbindelse må vi ivareta interessene for
beboerne i Høyblokka.
RL: I fritiden driver du med mye sport, kan du fortelle
litt om det?
Ja jeg driver i hovedsak med sykling, seiling og litt
padling.
Har drevet med sykling siden 1984 og er med i TVK
(Trondhjems Velocipedklub).
RL: Hvor mange ganger har
du syklet Styrkeprøven.
Det har blitt 22 ganger, men det
har kunnet vært 24. Jeg hadde
bestemt meg for at jeg skulle
klare 10 på rad og det gjorde
jeg, men så den 11 gangen var
det så kaldt over fjellet at jeg
brøt, den store motivasjonen
var vel ikke tilstede så lufta
gikk ut av ballongen.
Så gikk jeg glipp av én p.g.a. et
slektsstevne.
RL: Med 22 ganger så er du
vel en av de som har est turer over fjellet?
Det er mange som har ere turer enn meg, men jeg er
nok i den gruppen som har syklet est.

RL: Hvordan motiverer du deg for å drive med
dette?
Første gang så ble jeg utfordret av en studiekamerat.
Og i forbindelse med et samlivsbrudd brukte jeg
Jeg er også meget tilfreds med løsningen for Risvollan syklingen for å få fokus på andre ting.
Senter som gjør at man får utviklet senteret på en Jeg ser det som svært viktig å holde seg i god form.
måte som vi ikke har vært i stand til.
Det gir en god livskvalitet.
Det vil få stor betydning for beboerne og området for I min familie har det vært mye hjerte/karproblemer og
øvrig.
derfor er jeg bevisst på å drive trening.
Styrkeprøven har hele tiden vært et viktig mål, for å
I samarbeid med styret har vi lyktes med å gi være med der må en trene hele året for det krever et
Risvollan Borettslag et godt omdømme og vi blir av skikkelig grunnlag.
næringslivet oppfattet som en profesjonell og attraktiv
samarbeidspartner.
RL: Skal du sykle Styrkeprøven til neste år også?
Underveis i år så sa jeg til meg selv aldri mer, men jeg
RL: Da kan du vel bare lene deg tilbake og cruise sykler kanskje til neste år.
videre?
Jeg skal operere inn en hofteprotese så vi får nå se.
Nei det ligger store utfordringer når det gjelder
reguleringen av området. Det skal gjøres i samarbeid
med ere tomteeiere, det blir krevende.

