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Hei nå er det travle tider for
de este. Skole, jobb , idrett
og hobbyer er vel det som
kjennetegner høsten – tida frem
mot jul. Ja jula er ikke så langt
unna.
Så kk vi da digital-tv her på
Risvollan. Det er ne greier
med skarpe bilder og super lyd
og om du har leid en såkalt
PVR-boks så har du vel kontroll med det meste. Ja
men hva med TVRisvollan 1 og 2? Ja her har det ikke
vært bra nok informasjon fra Get.
Her satt man i god tro om at Borettslagets kanaler vil
føye seg pent og pyntelig inn blant digitalkanalene.
Men den gang ei, her må man først søke opp kanalene
som ligger i analognettet og så må man slå av
digitalboksen for at TV-apparatet skal kople seg om
til analogkanalene. Noe tungvint, men har man først
fått ordnet opplegget så går det jo an å se TVRisvollan
– noen ekstra vendinger men dog.
Det som er mest skuffende er måten Get har informert
på – vel rettere sagt ikke har informert på.
I ere sammenhenger kunne det blitt sagt og forklart
om dette. Det kunne vært sendt ut skriftlig orientering
om hvor man skulle nne TVRs kanaler, men det
skjedde ikke.
Mandag 8. oktober skulle vi som vanlig ha TV-Bingo,
men vi så fort på omsetningen at det var mange som
ikke hadde fått inn TVRisvollan. Vi hadde på 14%
reduksjon av omsetningen og vi er meget spent på
omsetningen 15. oktober.
Ellers er det full fart i TVRisvollan, de siste 14 dager
har vi hatt mange forespørsler vedrørende kabelnettet
så det har ikke blitt produsert så mye, men nå får vi
tro at den verste stormen er over. Men skulle det være
noen som fortsatt ikke har fått inn TVR så må dere
bare ta kontakt slik at vi får hjulpet dere.

Fra fakkeltoget på Utleira - foto Arne Langaas
Vi har det siste halvåret fått to nye medarbeidere,
Martin Stokkeland og Lisbeth Fimland. Martin skal vi
komme tilbake til og Lisbeth står omtalt litt i denne
Rislappen.
Vi har ikke kunnet drive TVRisvollan uten frivillige
medarbeidere. Medarbeidere som gjør dette av
interesse for mediet.
Ønsker deg en n høst, og vil til slutt gratulere
Hoeggen Menighet med sine to jubileer. Vi har hatt et
meget godt samarbeid med menigheten.
Hilsen TVRisvollan
Kjell Kjærstad
Ansv. redaktør
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Styrelederen har ordet
Hei alle sammen!
vil jo også borettslaget være en aktiv part i forhold
til at vi evt vil bygge et nytt drift- og velferdsbygg.
Videre at ting tilrettelegges til det beste for oss som
bor på Risvollan og skal benytte senteret i fremtiden.
Jeg er en optimist, og tror at dette kommer til å bli
Høsten er en ganske hektisk tid for oss tillitsvalgte bra.
i borettslaget. Det skal utarbeides budsjett for
kommende år, og da blir jo det store spørsmålet for Ellers var det gledelig å se på TV-Risvollan at mange
mange om andel felleskostnader (husleien) forandres beboere på Risvollan og omeng var deltakende i
eller ei. Sånn umiddelbart er det vel ikke så mye som fakkeltoget for å få en erbrukshall og kunstgressbane
tilsier at den bør forandres. Vi ser jo at rentenivået går til bydelen. Undertegnede var forhindret fra å delta,
oppover, men det påvirker ikke borettslagets økonomi selv om det må regnes som av høyeste interesse å
så mye da vi har ”bundet” rentene på våre lån i enda
noen år. Vi har jo hatt en del utvalg som har jobbet
med løsninger på nye garasjebygg, nytt drifts- og
velferdsbygg og vi må vel begynne å se disse som en
del av våre langtidsprognoser fremover. Hvor langt
disse utvalgene er kommet er jeg pt litt usikker på,
men det er noe vi må ha med oss fremover.
Da er høsten kommet til Trondheim og vi begynner
å se høstfarger på trær og busker rundt omkring i
borettslaget. Vi går utvilsomt inn i vinterhalvåret, til
glede for noen og dessverre for andre.

Vi skal også ha de halvårlige fellesmøtene med
naboutvalgene og representantskapet. I og med at
det ble vedtatt en del vedtektsendringer i forhold
til naboutvalgene, kan det jo bli interessant å høre
hvordan man ser på disse forandringene.
Det er alltid interessant å diskutere prinsipielle saker Ordfører Rita Otervik var en av politikerne som lovte
med representantskapet.
hall og bane til bydelen
få det til bydelen, men det er godt å se at mange
Vi har jo omsider kommet i gang med rehabiliteringen andre deltok. Nå så jeg jo på TV-Risvollan at ALLE
av høyblokka og jeg venter med spenning til vi skal politikerne ”lovte” bydelen en hall og bane, og da er
begynne å få sett blokka med glass på balkongene. det vel opp til bydelen å få politikerne til å holde sine
Det tror jeg blir veldig bra, bare det at den kom i en løfter. Får man til dette, vil det bli et betydelig løft
ny farge gjør at det ser bedre ut. Jeg tror det blir meget for bydelen. Jeg regner med at utvalget til Utleira IL
nt når den ferdigstilles.
ikke slipper det taket de nå har på politikerne, så STÅ
PÅ!!!!!
Nå har jo Rema overtatt driften av Risvollan Senter
og det skal jo bli interessant å se og høre hvilke Ønsker på vegne av styret alle beboere på Risvollan
planer de har for fremtiden. Vi har ikke sett noen en riktig god og trivelig høst.
forandringer enda, men det er klart at de må få sette
seg inn i driften av senteret og nne ut hva de kan få Med vennlig hilsen
til før det kommer til å skje så mye. Her kommer jo Egil Burkeland
også inn at området skal omreguleres. I dette arbeidet Styreleder
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BORETTSLAGSDEMOKRATIET – HVOR BLE DET AV?
For å trygge demokratiet sier borettslagsloven bl.a. har sittet i valgkomiteen og vet hva jeg snakker om.
at vedtak om bygging eller salg av eiendom krever Det er patetisk hvordan ressurspersoner borettslaget
2/3 ertall i gen.fors. Men hva skjer? sårt kunne trenge, er satt på sidelinjen. Dermed har
vi fått en ensretting som et totalitert maktapparat
I 2005 kom det fram at RBLs styre forberedte kunne misunne oss, der f. eks. alle styrevedtak nå er
salg av borettslagsarealer, for at et annet borettslag enstemmige!!! Styremedlemmer som har opponert, er
skulle bygge høyere hus midt mellom våre, og de frosset ut. Et tidligere styremedlem sa: ”Jeg trodde jeg
hadde endatil, uten vårt vitende, laget kontrakter var ganske selvstendig. Men man blir så forferdelig
med eiendomsselskap. (Styret foretok en heksejakt ensom.” Og dermed møter en strømlinjeformet tropp
bak kulissene for å nne hvem som hadde ”lekket” av folk i godt betalte verv og deres venner på alle
denne info til andelseierne, som om det var feilen.) generalforsamlinger.
Men våkne andelseiere klarte heldigvis å avverge
prosjektet, som ville ha redusert både verdien på Så hvis den vanlige beboer ikke våkner opp fra sin
sløvhet og begynner å følge med og også møte,
leiligheter og trivsel.
har ikke andelseierne sjanse til å avgjøre noe som
På e.o. gen.fors.01.06.05 lovte styret høyt og hellig helst. For sakene er avgjort på forhånd. Ikke rart
at det fra da av skulle bli en ny åpenhet og om folk mister interessen for å komme. Men skal
medbestemmelse for beboerne. Men løftene holdt vi gjenvinne demokratiet, må utviklingen snus.
ikke lenge. Bare dager etter kk beboerne beskjed
En annen maktstjelende faktor
om at Helsestasjonen skulle settes
er at vi vanligvis bare får én
opp, uten at noen generalforsamling
mulighet å velge mellom. I stedet
hadde behandlet verken denne
for å utarbeide og presentere ulike
saken eller avtalen med å leie bort
alternativ, blir det framstilt som
tomta til kommunen.
om ingen annen mulighet enn den
styret går inn for, er realiserbar,
På e.o. gen.forsaml. i nov. 06 var
ja, at vi faktisk ikke har noe
det om å gjøre for styret å få
valg. Er noen så freidig å komme
vedtatt deling mellom Senteret og
med et annet forslag enn styrets,
boligdelen av Høyhuset. Styreleder
blir det øyeblikkelig sablet ned.
understreket at det ikke var noen
Og advokaten er betalt (av våre
planer om salg, men det vet vi jo nå
penger) for å rettferdiggjøre
at det var.
styrets
forslag.
Da salget av Senteret i år skulle avgjøres, våget ikke
styret å holde den viktige saken unna andelseierne.
Det neste nå er at styret ønsker å bruke pengene fra
Men, mens det ville vært naturlig å la den gå til den
ordinære gen.forsaml., ventet de helt til begynnelsen sentersalget til å lage nytt administrasjonsbygg – som
om lokalitetene de hittil har brukt ikke er bra nok –
av sommerferien, da de plutselig annonserte e.o.
og som om vi ikke har andre ting å bruke pengene til!
gen.forsaml. uten å gi beboerne den lovbestemte
Kommer de da til å utarbeide også andre alternativ,
frist på minimum 8 dager. Derved hadde en
gi beboerne beskjed i god tid, og være åpne også for
del av oss allerede reist bort, andre var opptatt
andre forslag?
med ferieforberedelser eller kunne ikke stille
opp på så kort frist.
Mange er nå dyktig lei de stadige salgs – og
Dermed kk et ertall av styrets lojale tropper
byggeprosjekter som vi beboere aldri har bedt om.
saken gjennom.
Mens det vi HAR bedt om, stadig legges på is. Det
”Styrets lojale tropper”? Ja, for styret har en oppskrytte parkanlegget vi skulle få i fjor, som skulle
årrekke, gjennom nær kontakt med nøkkelpersoner forskjønne til dels urskogslignende områder, løp ut i
i valgkomiteen, styrt komiteens forslag til de ulike sand. Huller i asfalten gjør oss bekymret for bilene
verv, slik at folk som ”ikke samarbeider med styret”, våre. Mange sukker etter skikkelig vedlikehold, at f.
dvs. har divergerende meninger, blir luket bort. Jeg eks. råtne fjøler må byttes ut, eller spør: Neste gang det
forts. neste side
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Lisbeth er vår nye medarbeider foran kamera
Hvordan trives du med å jobbe som frivillig medarbeider i TVR?
” Jeg synes det er gøy. Treffer stadig nye folk som
jeg aldri har snakket med før. Det er trivelig å jobbe i
redaksjonen.”
Du bor på G-feltet hvordan er det å bo der?
Vi har ott utsikt, det er et rolig strøk og vi har trivelige naboer.
Hva synes du om Risvollan Borettslag?
Beliggenheten er n og det er fritt og barnevennlig.
Det kan være litt vanskelig å få med folk på ting, men
det er vel slik det er overalt i dag.
Det er nt at det bor en blanding av eldre og
barnefamilier her. Det blir det godt bomiljø av.

Lisbeth Fimland er vår nyeste reporter på TVRisvollan. Lisbeth bor på G-feltet og er gift og har to barn.
Her ser vi henne i bingostudio der hun nettopp er
ferdig med sending.

Lisbeth er engasjert
i det hun holder på
med. Hun selger
kremer og kosmetikk på fritiden og
har trent selvforvar
hvor hun har grønt
belte. Her står hun
og Elin Langaas og
diskuterer et opptak
som er gjort.

forts. fra foregående side
males, skal de da igjen ufortrødent slurve iveg oppå
fuglskit og grønske, i striregn som i oppholds?
Eller de spør hvorfor plenene ikke klippes før
løvetanna frør seg, hvorfor eldre må gå hundrevis
av meter med avfallet sitt, hvorfor uføre og eldre
i Høybygget ikke vernes mot inntrengere osv.
Vi har en ott serviceinnstilt teknisk avdeling. Men
etter at jeg i fjor påviste at andelen penger til denne
avdelingen de senere år har skrumpet sterkt i forhold
til admin.avd. som har svulmet, ble regnskapet i år
gjort slik at vi ikke lenger skal kunne sjekke dette.
Har vi overhodet noen sjanse til å gjenvinne
demokratiet? Ja, hvis styret på en overbevisende måte
viser at dets fremste mål ikke er å presse gjennom sin
egen vilje, men å gi beboerne mulighet til å sette seg
inn i og avgjøre sakene. Eller hvis beboerne våkner
opp til sitt ansvar for å gå på møtene og følge med.
Ragnhild Sødahl

KJØRER DU BIL PÅ BORETTSLAGETS VEINETT SÅ HUSK:
AT DET ER KUN NØDVENDIG
TRANSPORT SOM AKSEPTERES.
BRUK LAV FART - DETTE ER
BOMILJØET TIL MANGE BARN
SOM ANSER VEIENE I
BORETTSLAGET SOM TRYGGE.
LA VEIEN FORTSATT VÆRE
TRYGG OG HUSK VI HAR INGEN
Å MISTE ENTEN DET ER BARN
ELLER VOKSNE
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Konsekvensene av å spise tom næringsfattig mat
som er rik på karbohydrater er mange

Mørketiden nærmer seg nå med stormskritt og vi
forbereder oss alle til å være mer innendørs, og
kroppen vår forbereder seg på lik linje, i god
kombinasjon med vår innstilling.

bestående hovedsakelig av mat som industrien ikke
har rukket å få tak i enda. I tillegg til at vi alle hadde
en form for fysisk arbeid så var ikke denne livsstilen
så aller verst. For 50 år siden så var maten tross alt
mer levende også, og inneholdte mye mer vitaminer
og mineraler enn den gjør i dag.
Karin Hvoslef sa det godt når hun sa at før i tiden
holdt det med en boks spinat for at skipperen skulle
bli så sterk, i dag må han ha minimum 200 bokser.
Tomater, appelsiner og andre produkter vi får i fra
planteriket blir ofte solmodent i drivhus, og får ikke
den naturlige næringen den egentlig skal ha, og i
tillegg så blir de sprøytet fulle med kjemikalier rett og
slett for å holde den døde produktet mer levende.

Våre forfedre brukte denne tiden på å sanke og spise
så mye mat som overhodet var mulig for å ikke
dø av sult når kong vinter slo til. Rent genetisk
så husker kroppen fortsatt at vinter og mørketid er
synonymt med lite mat og dermed sult. Kroppen vår
er faktisk i den forbindelse forhåndsprogrammert til å
senke forbrenningen for å unngå at sultperioden som
kommer skal gå utover indre organer.
Kroppen vår vil da tviholde på matpakken som ligger
klistret rundt kroppen, som vi i moderne tid velger å
kalle for unødvendige fettlagre.
Dette er industriens svar på en hjelpende hånd for å gi
oss ferske sesongbetonte matvarer året rundt.
I moderne tid så har vi jo faktisk ikke bruk for den Konsekvensene av å spise tom næringsfattig mat som
matpakken heller, så da kan vi vel være enige om at er rik på karbohydrater er mange. Fedmeepidemien
det faktisk er unødvendige fettlagre vi alle snakker som regjeringen kaller det er en av ere, kreft,
om, da vi faktisk er så heldige at vi kan plukke ferske diabetes, insulinresistent, tannråte, depresjoner er
matvarer rett fra kjøleskapet og lage den matpakken også konsekvenser vi ikke kan utelukke. Vi er faktisk
vi har lyst på. Så nå går vel utfordringen ut på hva vi overvektige men underernærte.
faktisk putter i den såkalte matpakken.
Så kanskje det ikke er en dum idé å velge en
Mange av oss foretrekker fortsatt tradisjonell norsk vennlig matpakke, så får vi en vennlig matpakke rundt
mat som brød og melk, og for mange så er det faktisk kroppen også.
det matpakken vår består av. Konsekvensene er ikke Så hva skal vi spise da spør du! Hva er en vennlig
til å unngå. Aldri har det vært så mye overvekt, matpakke da??
aldri har det vært så mye livsstilsykdommer eller Ja si det! Spis først og fremst det du tåler, slik
sivilisasjonssykdommer som enkelte velger å kalle at kjemien i kroppen din fungerer. Det er mange
det. Tenk for et navn!! Sivilisasjonssykdom! Man blir nordmenn som reagerer på melk, hvete og nøtter, så
altså syk av å være sivilisert. Ikke rart når det er i det kan være en god ide å ha det i bakhodet.
siviliserte land industrien herjer som verst.
Ellers er det bare å ta kontakt med oss i
Xtravaganza..
Og industrien påvirker oss alle i større eller i mindre Til neste gang! Jeg er som vanlig………Kent
grad. For 50 år siden spiste vi såkalt bondemat Kent Rønning Xtravaganza Vektsenter Trondheim
FELLESMØTE MELLOM
STYRET OG NABOUTVALGENE
Nylig ble det avholdt møte mellom
styret og naboutvalgene. Utvalgene
hadde som vanlig meldt inn de saker
som de ville diskutere med styret.
Det er viktig med kontakt og at saker
blir tatt opp på et tidlig tidspunk.
Målet må jo være et enda bedre
bomiljø.
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FYSAK PÅ EN ANNEN MÅTE
Gratulere dere med ott fakkeltog som markering
av erbrukshall. Jeg er stum av beundring for dette
lokale engasjementet.

dette. De har alle vært godt motivert de har bestemt
seg for å bli mer aktiv og alle har kommet et stykke
i denne fasen . Og den første har nå nådd målet sitt
etter 3 måneder med stor egeninnsats i forhold til
både kosthold og mer aktivitet. Aktiviteten er faktisk
så enkelt at hun har gått i egen tempo – stadig
økende i hastighet ca 1 time annen hver dag. Hun er
ikke avhengig av gruppe, og synes det er greit å gå
alene eller med en nabo. Men slik er vi mennesker
foreskjellig.

Som jeg skrev i forrige nummer av Rislappen har jeg
for en periode lagt om strategien litt. Kapasiteten min
tilsa at jeg måtte gjøre et valg - en prioritering. Jeg Da få at de jeg får henvist er fra Risvollan, er det
valgte å rette blikket mot de som ber om hjelp vanskelig å etablere gågruppe ut fra dette. Men
for å komme i gang med mer fysisk aktivitet. Jeg jeg har hørt via legen og andre at noen ønsker å ha
har nå vært på Risvollan medisinske senter siden noen å gå sammen med, gjerne gruppe. Å jeg beklager
februar og tatt imot henvisninger siden april. Alle jeg hvis jeg skapte missforståelse ved at en må søke
lege for å bli med i
har fått henvist har
Aktiviteten er faktisk så enkelt at
gruppe. Det er selvsagt
vært godt motivert
hun
har
gått
i
egen
tempo
–
stadig
økende
i
ikke nødvendig. Jeg
til mer aktivitet, og
foreslår derfor at de som
hastighet ca 1 time annen hver dag.
men det tar tid fra
ønsker gågruppe f.eks
en har bestemt seg
for å endre ”livsstilen” til at endring virkelig skjer. formiddag eller ettermiddag kan ta kontakt med meg,
Først må en nne den aktiviteten en liker – det så etablerer jeg gruppe når det er blitt noen. Det hadde
må passe med tidspunkt og sted… en bør nne en vært nt om vi kom i gang med gågrupper igjen.
kjenning for å utføre aktiviteten sammen med og det Jeg kan også fortelle at jeg har søkt partnerskapsmidler
bør passes inn i hverdagen. Da har en størst håp fra Fylkeskommunen for å få mer resurser til en
om å lykkes og at blir en varig rytme. I litteraturen mosjonskontakt som kan fortsette det arbeidet jeg gjør,
beskrives denne prosessen som tidkrevende på ere men i tillegg har større fokus på selve aktivitetene
måneder opptil et år, og det vil gjerne gå opp og – på sikt en i hver bydel. Og jeg har faktisk fått
ned i denne fasen. Av de jeg har hatt til nå, stemmer Kr 200.000 som en start og vil snart engasjere
den første i Risvollanområdet. Jeg har også
innlevert forslag til
budsjettet i Trondheim
kommune for utredning
og
oppstart
av
Frisklivssentral.
Ønsker du noen å gå
sammen med formiddag
eller ettermiddag ut fra
Risvollan– så ta kontakt
med meg på tlf
91666559.
Ha en god og aktiv høst,
hilsen
Astri Heide Vaksinn
FYSAK-koordinator i
Trondheim
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HOEGGEN MENIGHET JUBILERER

I år fyller Hoeggen kirke10 år, samtidig som det er 30 år siden Hoeggen
menighet ble opprettet
I år fyller Hoeggen kirke10 år, samtidig som det er
30 år siden Hoeggen menighet ble opprettet. Dette
blir feiret med en jubileumsuke fra 15.-21.
oktober.
Vi håper mange i bydelen vil bruke denne
anledningen til å bli bedre kjent med kirka si.

til torsdag er det kafé på kirketorget, med salg av
kaffe, kaker og vaer. Kanskje ettermiddagsturen kan
legges innom kirka en eller ere dager denne uka? Vi
vil spesielt ønske velkommen til dem som ikke har sett
kirka innenfra tidligere. Lørdag blir det stor aktivitet
både inne i kirka og på kirkebakken, og på søndagen
håper vi på fullt hus under jubileumsgudstjenesten, den
Det meste av området som i dag sogner til Hoeggen påfølgende kirkekaffeen og på jubileumskonserten
menighet, hørte tidligere til Strinda prestegjeld, men om kvelden.
ble skilt ut som egen menighet 1.juli 1977. På første
halvdel av 1990-tallet ble så Nardosletta utskilt fra
Tempe og lagt til Hoeggen. Menigheten ble opprettet
omtrent samtidig med en annen menighet i byen,
Kolstad, og sistnevnte ble prioritert med hensyn
til bygging av kirke. I de 20 årene som gikk fra

Kirkeklokkene i den nye kirka kommer på plass.
menigheten ble dannet til den nye kirka kunne innvies,
ble gudstjenestene først holdt på Utleira skole, så på
Hoeggen skole etter at den stod ferdig i 1982, og de
siste ti årene fra 1987 i en egen brakkekirke på det
som nå er kirkens parkeringsplass.
Interimskirka tas i bruk 30.august 1987.
Hoeggen kirke ble innviet samme år som Trondheim
fylte 1000 år. Det er ingen tilfeldighet. I 1873 opprettet
prost Holtermann et fond, der pengene skulle brukes
til å bygge en kirke ved byens 1000-årsjubileum. Og
de siste 10 årene har Hoeggen kirke vært en ott
ramme rundt et aktivt menighetsliv. I neste nummer
av menighetsbladet, som kommer i postkassene i
disse dager, nner du et tilbakeblikk over menighetes
30-årige historie, skrevet av tidligere sokneprest
Asbjørn Reknes.
En egen jubileumskomité har satt sammen et variert
program for jubileumsuka, i stor grad basert på
lokale krefter. To timer hver ettermiddag fra mandag

Helt fra starten av har menigheten ønsket å bidra til
tilhørighet og trivsel for folk i bydelen, og
setter stor pris på samarbeidet som som har blitt
etablert med ulike instanser opp gjennom årene.
For å få innspill med tanke på videreutvikling av dette
samarbeidet, har stab og menighetsråd i Hoeggen
invitert nåværende samarbeidspartnere til en samtale
om hvilke forventninger de har til samarbeidet med
menigheten videre. Dette skjer torsdagskvelden, og
da er det åpent for alle som vil delta i diskusjonen,
eller sette seg ned å lytte.
Velkommen til jubileumsfeiring!
For staben og menighetsrådet i Hoeggen,
Turid Follestad
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Program for jubileumsuka 15. – 21. okt. Kl 2000: Allsangkveld i kirka. Hele menigheten
synger. Medvirkende: Sverre Olsen, Ingar Almklov,
2007
Det er fri inngang på alle arrangement og konserter.
Mandag 15. okt.
Kl. 1700 – 1900: Kafé på Kirketorget.

Hilde Gjermundsen, Endre Lånke, Knut Haseth,
Oddrun Bølset og Liturgisk kor.
Kirkeskyss: Tlf. 92 61 25 92 / 95 88 32 78 /
41 63 58 15 / 91 89 70 47.

Kl. 1900: Åpningskonsert med Strindheim TenSing
Torsdag 18. okt.
og Lightning TenSing Hoeggen.
Kl. 0900 – 1500: Åpen Barnehage i underetasjen.
”Bursdagsfeiring”.
Tirsdag 16. okt.
Kl. 1200:
Forestillingen ”Guds gjøgler”
v/Sirkusskolen, Trondheim kommunale musikk-og Kl. 1700 – 1900: Kafé på Kirketorget.
kulturskole, framføres i kirka. Elever fra
5. klasse ved Steindal og Utleira skoler medvirker. Kl. 1900 – 1930: Musikalsk innslag.
Femteklassingene er spesielt inviterte, men
Kl. 1930 – 2100: Samtale/paneldebatt.
forestillingen er åpen for alle.
Stab og Menighetsråd ønsker å se framover og
har utfordret våre samarbeidspartnere: Barnehagene,
Kl. 1700 – 1900: Kafé på Kirketorget.
Åpen Barnehage markerer sitt 10-årsjubileum, og skolene, helse-og velferdstjenesten, barne-og
familietjenesten og Natteravnene på hvilke
tidligere brukere og ansatte er spesielt inviterte.
forventninger de har til samarbeidet med menigheten
Kl. 1900: Konsert ved Nardo Bydelsorkester og i tida framover.
Møteleder: Tore Strømøy.
Nidarvoll Ungdomskorps.
Onsdag 17. okt.
Kl. 1800 – 2000: Kafé på Kirketorget.

Fredag 19. okt.
Kl. 1900 – 2300: Café D’ blé. Internettkafé for
ungdom i Underhuset i kirka.

Kl. 1715 – 1800: Hoeggen Barnegospel synger i
Storstua på Nidarvoll sykehjem.
Menighetens kor deltar på ere arrangement under jubileumsuka. Her fra Nardocenteret i vår.

forts.. på side 10
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INFORMASJON FRA
TEKNISK SJEF

Fortsettelse fra side 9 Program for
jubileumsuke Hoeggen menighet
Lørdag 20. okt.
Kl. 1100 – 1600: Basar på Kirketorget m/kafé. Salg
av kaffe, vaer, kaker og varme
pølser,
og ÅRESALG. På Kirkebakken blir det TIVOLI ved
speiderene.
Kl. 1300: Sang på Risvollansenteret.
Kl. 1400: Sang ved Lightning TenSing Hoeggen.
Kl. 1530: Sang ved Barnegospel.
Kl. 1600: Trekning.
Natt til søndag:
JOTA/JOTI: Speiderne har speiderleir på nett.

PORTÅPNERE TIL FELLESGARASJENE

Det er fremdeles mange beboere som av en eller
annen grunn parkerer ute på parkeringsplassene selv
om de har garasjeplass. Vi anmoder alle om å benytte
sine garasjeplasser. Da gir du andre anledning til å
nne en ledig parkeringsplass.
Borettslaget har reforhandlet avtale om kjøp av portåpnere, og prisen er nå kr. 500,- pr. stk.
Ønsker du å kjøpe portåpner, ta kontakt med borettslaget for bestilling.

VARSEL OM SKOGRYDDING

I løpet av høsten og vinteren 2007 / 2008 vil det bli
foretatt skogrydding av vegetasjon i og imot ytterkant
Søndag 21. okt.
av linjetrasèer på våre områder. Trondheim Energi
Kl. 1100: Jubileumsgudstjeneste.
Nett AS (TEV) vil ta ansvaret for all nødvendig hogst.
Mini- og Barnegospel, Crecendo, Liturgisk kor og Ryddebredde vil være 5 meter til begge sider av ytterspeiderne i menigheten medvirker. Kirkekaffe.
ste fase/ledning. Dette innebærer at den vegetasjonen
Kirkeskyss (se tlf.nr. i Adresseavisen under som står nærmere linjen enn de gjeldende avstander
”Kirkene i helgen”.)
vil bli kappet ved rot hvis ikke annet avtales
Kl. 1800: Jubileumskonsert.
Her medvirker JaZZmaZZørene, Crescendo, SPYLING AV RINGLEDNING
I løpet av oktober/november kan vannet ved noen
Liturgisk kor og Lightning TenSing Hoeggen.
anledninger bli misfarget. Dette skyldes at
BOSERVICE foretar spyling av ringledningene.
Programmet nner du også på nettsidene våre: Beboer kan bli berørt ca. 1 – 2 timer den dagen det
blir spylt.
www.hoeggen.no.

FOREBYGGING AV
LEGIONELLASMITTE
Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet
den 29., 30. og 31 . oktober 2007.
I løpet av disse dagene er det opp til beboer selv å
tappe vann i minimum 3-5 minutter på hvert tappested.
For nærmere informasjon om forebygging av legionellasmitte, se Informasjonshåndboken kap. 5.20 ”Retningslinjer for forebygging av legionellasmitte i
varmtvannsanlegg”.
Har du spørsmål om dette, ta kontakt med vår
arbeidsleder Roger Kvam på
tlf. 73 76 99 57 / 90 97 93 91.

Instruks for hagevannsavstengning
-

steng av innekranen
åpne alle hagevannskranene ute
ta ut tømmepluggen på innekranen, og la
vannet renneut. Dette kan ta 1 – 2 minutter
hvis det ikke slutter å renne, skru i tømmepluggen igjen og kontakt Risvollan Borettslag
i arbeidstiden
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ER DET SLIK VI VIL HA DET I RISVOLLAN
BORETTSLAG ?

Her er det slengt i fra seg søppel over alt, både bak,
foran og rundt søppelcontainere. Hvorfor?

Fint? Hygienisk? Miljømessig? Vi lar bildet tale for
seg selv!

I håp om at borettslagets opptatte vaktmestere skal ta
seg av det du selv ikke orker å sette der det er avtalt,
eller ta deg tid til å legge søppel rett i containeren?
Du forventer altså at andre rydder opp etter deg?

Vi ber ellers beboere og andre si ifra til oss når dere
ser noen som slenger ifra seg søppel på steder der den
ikke skal legges/kastes.
Teknisk sjef

NÅ FLYTTER RISVOLLAN BARNEHAGE SNART
For lokalene til Risvollan Barnehage er dagene ter barnehagen inn i midlertidige lokaler ikke
talte. Nå skal bygningene rives og en nye langt fra Sollia.
bygninger skal settes opp. I mellomtiden ytFoto: Geir Iversen
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VENTILASJON
I sommer yttet vi fra Risvollan Borettslag til en ny Et godt ventilasjonsanlegg har tre oppgaver:
selveierleilighet på Utleir. Vi har bodd i Risvollan
• Bidra til et godt inneklima med god komfort
Borettslag i ca. 9 år, og trivdes godt! Imidlertid er det
og lav helsemessig risiko.
en stor forskjell vi merket med en gang vi yttet og det
vil vi gjerne si noen ord om. I den nye leiligheten er
• Begrense luftfuktigheten innendørs, for å
det balansert ventilasjon, et eget ventilasjonsanlegg pr.
hindre kondens og fuktskader.
leilighet. Inneklimaet er vesentlig bedre, forskjellen
• Utnytte energien effektivt.
fra Risvollan var rett og slett enorm. Vi var jo vant
med å åpne inngangsdøra og balkongdøra på vidt gap
Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg
ere ganger om dagen, hele året, for å få vekk tung og
tilfredsstiller alle disse kravene.
varm inneluft. Ingen planter trivdes, og barna hadde
allergiplager. Nå er allergiplagene borte på begge
Anlegget overfører varmen fra avtrekkslufta til
barna, vi har frisk luft inne hele tiden, og levende
den friske lufta. Avtrekk og tilførsel av luft
planter trives godt inne. Det var svalt selv på de
foregår med vifter. Ventilasjonskanaler fordeler
varmeste sommerdager, men noe av dette skyldes jo
friskluften rundt i bygningen via ventiler så
også at vi nå bor i 1. etg.
og si støyfritt. Avtrekk fra kjøkkenhette føres normalt utenom varmegjenvinneren.
Kolstadata Borettslag har nylig rehabilitert, og satt
inn balansert ventilasjon, så dette er fullt mulig i
eldre borettslag. Mitt tips er at Risvollan Borettslag
vurderer om dette er mulig også hos dere og kommer
med forslag til Generalforsamlingen. Det antydes
en kostnad på 30 - 50 000 kr. pr. leilighet, men
siden varmen gjenvinnes, vil det være riktig å anta
Prinsipp for ventilasjonsaggregat med
at oppvarmingskostnadene vil gå ned. Det er faktisk
varmegjenvinning.
ikke helsemessig forsvarlig å bo i rehabiliterte (tette)
leiligheter uten å montere et ventilasjonsanlegg etter
dagens standard. Det påløper et visst vedlikehold
med lterskifte ca. en gang pr. år. Med ettermontert
ventilasjonsanlegg i Risvollan Borettslag sine
leiligheter vil inneklimaet komme opp på dagens høye
standard.
Mvh. Arne Langaas
Følgende er tatt fra Enova’s nettsider:
http://minenergi.enova.no/
sitepageview.aspx?sitePageID=1031
Brosjyre kan lastes ned her: http://www.enova.no/
publikasjonsoversikt/publicationdetails.aspx?publicationID=202
Kort om ventilasjon
Byggforsk har gjort beregninger som viser at varmetap via ventilasjon utgjør nesten 5 % av energibruken i Norge. Med balansert ventilasjon og
en god varmegjenvinner er det mulig å redusere
energitapet via ventilasjonsanlegget med 75 %.

Prinsipp for ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning i en bolig. Eget avtrekk fra kjøkken som føres
rett ut/rett over tak.

SPILL TV-BINGO PÅ TVRISVOLLAN
MANDAGER KL 20.00
PREMIER FRA KR 100,- TIL KR 16.500,BLOKKER KAN KJØPES HOS
”Litt av hvert” - ”Hydro/Texaco” og hos
TVRisvollan. Blokk m/4 spill kr 60,-

BALKONGARBEIDENE SKAL
VÆRE FERDIG TIL JUL
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Arbeidene med innglassing av balkongene er
planlagt påbegynt i uke 46.
Alt skal være ferdig til jul med unntak av
bytting av entredørene til 1-romsene som vil
skje i januar/februar 2008.
Dette i følge teknisk sjef Laila Pedersen

HØYBLOKKA ER EN LUFTIG ARBEIDSPLASS
Kai Bertel Blokkum og Jan Hage fra Prolfasade AS
trives godt med arbeidet sitt på Høyblokka. Det kan
være litt mye vind enkelte ganger, men det går bra.
Her er de i 7. etasje og lager nytt nedløp for vann.

Rislappen nr. 3 - 2007 side 14

Nye beboere og interne yttinger
Pr. 04.10.2007

A-feltet (Adolf Øiensv.)
Torill Stenseng – 2A

E-feltet (Risvollv.)
Emil Raaket – 6C

B-feltet (Utleirtunet)
Dag Øyvind Aasbak – 6B
Janne B. Volden – 15G

F-feltet (Nordre og Søndre Risvolltun)
Jens A. Hovin og Nina Knudsen – 10B
Oddvar og Hilde Åsmul – 9E
Vebjørn Skjærvold og Stine M. Nesvold – 13A
Pål Ellingsbø og Mari Bjørnsgard – 12D

C-feltet (Ada Arnnsensv.)
Astrid Hansen – 4B
Sigurd og Rannveig Hermansen – 8E
D-feltet (Asbjørn Øveråsv.)
Trond og Vibeke Strømberg – 7B
Magnus og Inger Anne Tøndel – 17B
Magne og Alexandra Vårvik – 11H
Øyvind Jahr og Ingrid Wahl – 8F
Gry Hege Halvorsen – 14i
Trude Krogh – 19G
Susan Haugen Furu – 15H
Gunhild Strand – 14G
Inger Finserås – 8D
Rohan Vaishampayan – 17D
Sølve og Jannicke Horrigmoe – 20A

G-feltet (Marie Sørdalsv.)
Dagnn Sund og Cecilie Øvrebø – 8E
Guro Sødal – 12C
H-feltet (Blaklihøgda)
Bjørn Haugrud og Grete Bøgeberg – 20D
Høyblokka (Ingeborg Aasv. 2)
Seda Batler – 8. Etg
Inge Johannes Aune – 6. Etg.
Per Ketil Riisem og Hege Riisem – 6. Etg.

TVRisvollan sender i to kanaler
TVR1 - S-34 (Magasinet)
TVR2 - S-31 (infoplakater-Tekst-tv)
LØSNING OG VINNERE AV
KRYSSORD I RISLAPPEN
NR. 2 - 2007
1. Premie: 10 stk. axlodd

Else Groot
S. Risvolltun 10E
2. Premie: 5 stk. axlodd Jorunn Torgnes
Asbjørn Øveråsv 2F
3. Premie: 2 stk. axlodd
Hilde Kjærstad
Blaklihøgda 2I
Vi takker for mange innsendte svar!

Premiene blir tilsendt,
vi gratulerer !!
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Kryssord med Anders

Vannrett
1 Musiker
8 Raserer
9 Arrangement
10 Gresk bokstav
13 Apparat
15 Rekke
16 Fotballklubb
18 Klokke
20 Teknologi
21 Hersker

Premier
1. Premie
2. Premie
3. Premie

Loddrett
1 Grimasen
2 Velbeslåtte
3 Eggeformet
4 Pron (dial.)
5 Seere
6 Øvde
7 Naske
11 Opphav
12 J.navn
14 Musikal

23 Tall
25 Naziparti (fork.)
26 Kommune
29 Baskisk bevegelse
31 Land
32 Folk

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

17 Slakt
19 Vibrere
22 Håndballspiller
24 Rotvekst
27 Knuste poteter
28 Ordner
30 Moro

Løsning må være innsendt innen 1. desember 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 3/2007
1/2003

SLIK FÅR DU INN TVRisvollan
Dessverre har TVRisvollans kanaler havnet på
analogkanalene og ikke blitt tatt med i digitalpakken.
Dette synes vi som redaksjon er en ulempe, men her
skal du få en forklaring på hvordan du skal få inn
TVR på nåværende system.

på Get-boksen med fjernstyringa som følger med og
TV-apparatet vil kople seg automatisk opp mot denne.
Da er det bare å kose seg med digitalkanalene som er
av meget god kvalitet både lyd- og bildemessig.

Når du så skal se på TVRisvollan må du slå av GetAntennekabel fra vegguttaket koples til Get-boksen boxen med stanby-knappen.Da kopler TV-apparatet
(1)og fra Get-boksen
(2)
koples en annen seg automatisk over på analogkanalene.
antennekabel til TV.
Skulle det fortsatt være problemer med dette eller
at du ikke får dette til selv, er det bare å kontakte
Scartkabel koples fra Getboksen (4) til tv-apparatet. TVRisvollan.
Kanalene på TV-apparatet må søkes opp på nytt.
Du kan f.eks legge TVR-1 med ”Magasinet” på
1 og TVR-2 med tekst-tv og informasjon på 2
på TV-apparatets fjernkontroll.
Når du skal se på TV så slår du på TV som vanlig.
TV’n vil vanligvis starte på program 1. Dersom du
har stilt inn TVRisvollan der, vil denne komme på
nå.
Når du så skal se på de digitale kanalene så slår du

