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Get som kabelleverandør
Nå har vi noen tid hatt Get som kabelleverandør og for beboere i våre tre nordligste fylker, men jeg
etter min oppfatning er forholdene til å leve med. savner sterkt NRK-Trøndelag – er mer interessert
i det som skjer i egen region. Har tatt opp saken
Signalkvaliteten synes å være tilfredsstillende både når med Get kundeservice men der er det ikke mulig
det gjelder TV, radio og bredbånd, i hvert fall bedre enn å få noe fornuftig svar.
Smartcall.
Forresten,
Når det gjelder kanalutvalget på TV savnes noen kundeservice
er
dårlig
kanaler som for eksempel BBC-Prime , DR2 og svært
TV4. Er klar over at disse kan fås ved betjent. Når man
tilleggsabonnement men hadde gjerne sett disse klarer å sende Midti grunnpakken i stedet for Voice , Fransk TV og Fem. nytt – heldigvisburde det være et
beskjedent teknisk
Tilbudet
av
radiokanaler er
problem å sørge for
at vi får inn lokalsendingene fra NRK-Trøndelag.
variert og godt
Henstiller til borettslaget å ta opp dette med Get
men en ting
irriterer
og fortrinnsvis kreve at dette blir ordnet. Som
enkeltperson når man helt sikkert ikke fram. Jeg vil tro
betraktelig,
nemlig at vi på
at de este av borettslagets beboere er enig i dette.
NRK P1 tilbys
Alf Bjerke
Nordre Risvolltun 11A
Nordnytt som
lokalradio. Deres sendinger er sikkert interessante

Kommentar til Ragnhild Sødahls artikkel i Rislappen nr 3/2007
Det kunne vært interessant nok å kommentere
de konkrete forhold artikkelen tar opp, men med
Rislappens begrensede spalteplass er det nok mest
hensiktsmessig å se videre: Hvis man mener at
situasjonen er slik som den presenteres i artikkelen,
hva gjør man så?
I og med internett har det aldri vært lettere
for grupper av ulik størrelse å komme i kontakt
med hverandre, spre informasjon raskt, diskutere
synspunkter, samordne initiativ overfor styrer og
generalforsamlinger og gi hverandre moralsk støtte
til innsats. Dette skjer gjennom nyhetsgrupper,
pratekanaler, diskusjonsblogger og andre former for
virksomhet som kan opprettes og drives av hvem
som helst, gratis og uten krav til særlig teknisk
kunnskap. Tilrettelagt på rett måte kan tiltakene
omtrent administrere seg selv, men de krever selvsagt
menneskelig innsats fra personer som har nyheter og
synspunkter å spre og vil avsette tid til å diskutere
dem med andre. Informasjonsutvekslingen kan være
åpent lesbar for hvem som helst, men man kan også
opprette tjenester som kun er tilgjengelig for utvalgte
grupper etter invitasjon eller godkjennelse av
tilgangsansøkning.

De
første
Risvollan-relaterte
”alternative”
nettstedsinnslag har alt vist seg (oppkobling til
Borettslagets hjemmeside kan gi enkelte tips om man
er forutseende nok), og jeg vil tro at det fort kan bli
langt ere.
Det hadde selvsagt vært en fordel for beboerne om
alle slike diskusjoner kunne blitt ført oversiktlig på ett
samlet sted, men det er neppe praktisk mulig. Følgelig
er det fritt frem. Jeg vil anbefale dem som føler behov
for bedre kommunikasjon om Risvollan-problemer
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Styrelederen har ordet
Hei alle beboere på Risvollan!

Nå nærmer julen seg med full fart og jeg regner
med alle sammen har en travel adventstid men
pynting og kjøp av julegaver osv.
Selv om det er en hektisk tid, er det en ganske
trivelig tid, når man går rundt å ser på pyntede
julevindu og masse lys utenfor boligene.

Vi ser jo også at det går fremover med
rehabiliteringen av høyblokka. Mye av det
gamle er fjernet og vi ser nye fronter som
skal på i forbindelse med innglassingen av
balkongene stå klar til å monteres. Er i
skrivende stund litt usikker på om tidsplanen
er intakt, men jeg føler meg overbevist om at
Vel, i borettslaget har vi gjort unna den dette blir bra når det er ferdig.
mest hektiske tiden som går på å utarbeide
budsjett for neste år og det er jo allerede sendt Sånn på slutten av dette året vil jeg benytte
ut informasjon om hva andel fellesutgifter anledningen til å takke alle våre ansatte,
(husleie) blir for 2008. Vi foretar ingen redaksjonen i TV-Risvollan, alle i
endringer på andel fellesutgifter men alle får jo Naboutvalgene, alle kolleger i styret,
lagt til TV og internett ettersom det ble vedtatt representantskapet og ikke minst dere beboere,
å kollektivisere dette på generalforsamlingen. for et ott samarbeid gjennom 2007. Jeg håper
Vi håper for øvrig at de este oppstart- dette fortsetter inn i det nye året, og jeg vil på
problemene har lagt seg rundt dette med TV vegne av styret ønske dere alle en riktig god
og internett.
jul og et godt nyttår.
Styret har arrangert julebord for styret/ Med vennlig hilsen
representantskapet og de ansatte, en hyggelig Egil Burkeland
stund hvor vi kan sette litt pris på de som hver Styreleder
arbeidsdag gjør sitt for at vi skal ha det bra på
Risvollan. Det er trivelig å treffes i litt andre
omgivelser enn de daglige på borettslaget.
Det som står igjen av planlagte ting for
styrets del i inneværende år, er å vedta
aktivitetsplan for kommende år. Det er den
planen administrasjonen har å forholde seg til
av planlagte aktiviteter i borettslaget. Det går
på det meste av påkostninger / vedlikehold
osv. Dette er et greit arbeidsverktøy for styret
og administrasjonen. Alle vet hva som skal
gjøres til planlagte tider.
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FRIVILLIG INNSATS TIL TUSEN
I en tid da det meste går i høyt tempo med
arbeid, barn, fritid og private gjøremål, har
TVRisvollan faktisk 10-15 medarbeidere som
hver utfra tid og interesser, bidrar med sitt til at
hjulene skal gå rundt.
Det er så nt med TVRisvollan at enhver kan
stille med den tid og den kunnskap en har. Det
er alltid bruk for en hånd her eller der og det
ne er at har du interessen, så lærer du hele
tiden.
Vi har vært heldig og har en n gjeng som
spenner i fra tenåringer til de som er kommet
i pensjonistenes rekker. Dette er stødige personer som man kan lite på og som kommer når de
har gjort en avtale.

”gamle” spillere følger oss trofast og ser frem til mandagskveldene med sosialt samvær og litt spenning. Vi
kjenner navnene på de faste slik som ---- ja jeg trenger
vel ikke å si mer.
Flott at dere er der, koser dere og stiller opp for TVRisvollan.
Jeg vil ønske alle beboere, adm. og styre, redaksjonen
samt alle våre annonsører en riktig god jul og et godt nytt
år!
Kjell Kjærstad
Ansvarlig redaktør

Jeg er priviligert som har en slik stab å arbeide
sammen med og i dette nummeret har jeg tatt
med to representanter for de som ikke synes
på skjermen, men som sørger for at det er
både bilde og lyd ut til seerne.
Lyd og bilde
Lyd og bilde skal det fortsatt bli fra TVRisvollan selv om det har vært en del problemer
med overgangen til digital-tv samt omrokkering av de analoge kanalene.
Vi har fått i oppdrag fra styre å komme med
synspunkter vedrørende en eventuell overgang til digital-tv for TVRisvollan også.
Vi får se hva dette ender ut med.
TV-Bingo
TV-Bingoen har tatt seg opp i det siste og
vi har fått en del nye unge spillere. Våre

Fred Hugo Johansen og Olav Jensen i teknikken
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SNØMÅKING – HVEM SKAL GJØRE DET?
Under ordensregler 6.1 nner man følgende under
pkt. 3:
”Hver andelseier er ansvarlig for snørydding og
sandstrøing om vinteren, samt utvendig renhold om
sommeren. Dette gjelder partiet fram til gangveien.
De andelseiere som har felles inngangsparti, plikter
å sørge for renhold/rydding av felles kjeller, trapp
og gårdsplass og må selv komme overens om
dette. Om nødvendig kan naboutvalget fastsette
arbeidsfordeling”

Rislappen har fått ere henvendelser om at
snømåkingen i oppganger med ere leiligheter ofte
faller på bare en part.
Det er forståelig at syke og eldre ofte ikke kan ta del
i snømåkingen, men at ellers friske folk ikke deltar
er en annen ting.
Det må jo også sies at mange har funnet ut av dette
og laget seg ordninger
Vi har forelagt saken for teknisk sjef og vi har fått
en henvisning til INFO-håndboka som skal nnes i
hver leilighet.
Forts. fra side 2
å opprette en egen blogg/weblog til dette formålet,
sørge for at spørsmål man ser behov for å få drøftet
blir tatt opp der og overvåke virksomheten såpass at
diskusjonen holder seg saklig og målrettet. Dersom
Risvollan-beboerne generelt føler at dette tilbudet er
nyttig for å holde seg orientert om debattspørsmål
i borettslaget og deltar i utvekslingen av meninger,
dersom folk føler seg bedre forberedt til å diskutere
i styrer og generalforsamlinger, og dersom de enes
om målbærere for synspunkter og møter opp på
generalforsamlinger for å støtte disse synspunktene i
avstemninger, vil dette være beviset på at tjenesten
fyller et behov og har livets rett.
Et slik vekt på internett-tilbud vil selvsagt utelukke
dem som ikke har tilgang til internett. Men dem
har jo borettslaget allerede klubbet ut i mørket som
salderingsposter i budsjettet, så det kan neppe volde
noen moralske skrupler.
Ola Strøm

Da skal det jo ikke være tvil om at alle i oppgangen
skal være med å dele på pålagte plikter, og hvis
det ikke blir enighet om dette så må naboutvalget
fastsette en ordning som fordeler byrdene.

SJENERENDE KATTER
Det er nt at folk engasjerer seg og tar kontakt med
oss i TVRisvollan og Rislappen.
Nå gjelder det katter som gjør i fra seg både her og
der.
Innringer mener at nå må folk ta seg av dyrene sine
og ikke la sitt dyrehold gå utover naboen som kanskje
ikke har og heller ikke vil ha dyr.
I borettslagets ordens- regler som du nner i infopermen står det følgende:
6.1 pkt. 8 Dyrehold
”Det er ikke tillatt med dyrehol som innebærer
sjenanse/ulemper for øvrige beboere.”
Videre står det blant annet:
”Hunder og katter som luftes på borettslagets område
skal holdes under oppsikt, og holdes unna områder
bestemt for barn, særlig sandkasser. Hunder skal
holdes i bånd. Når hunder og katter gjør fra seg på
borettslagets område, skal ekskrementer omgående
fjernes.”
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VINDUER – LUFTING!

VAKTMESTRENE I NYE UNIFORMER

Vi har fra tid til annen en del utskifting (bytte) av
vinduer, og da særlig de lange smale vinduene (på
soverom og bad).
Det viser seg at en av grunnene for at vinduer råtner
og blir ødelagt, er rett og slett bruken av vinduene.
De blir satt opp i forbindelse med lufting. Det settes
helt opp slik at de blir stående rett ut over lang
tid. Dersom det er fuktig vær og nedbør, innebærer
dette da at vinduene ikke får avrenning av vann slik
vinduenes konstruksjon tilsier som igjen fører til at
vinduene råtner opp eller at det samler seg vann
mellom glassene.
Vaktmestrene i borettslaget har fått ny type arbeidsDerfor – ved utlufting, sett vinduene kun i lufteposisjon klær med farger som er mer opp til dagens.
og ikke helt opp (vannrett). Lukk vinduene igjen etter De har også de gule påbudte vestene/jakkene å ta på
utlufting.
når det er behøvelig også. Lederen for vaktmestrene,
Roger Kvam, hadde ikke tøyet for hånden da bildet
Den beste måten å lufte på er jo å ha vinduene helt ble tatt.
åpne en kort periode for så å lukke de igjen. La de De ønsker i allefall beboerne en riktig god jul!
uansett ikke bli stående helt åpne over lang tid.
Teknisk sjef

Dette vinduet har stått og råtnet over tid og måtte skiftes

HØYBLOKKA TAR FORM, MEN LIGGER BAK PLANEN

Til venstre ser vi vestveggen hvor
man faktisk har begynt å montere
glassene på balkongene.
Til høyre ser vi østveggen og der er
de este frontelementene kommet
på plass.
Som vi ser av bildene blir det
en mye penere blokk og ikke så
rotete i prolen da alle utsiktshull
i vegger blir platebelagt og senere
malt.
Det er å håpe på at Prolfasade
setter på ere folk slik at de kan bli
ferdige - for det har vært mye støy
over lang tid nå.
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KALDT UTE – RADIATORER
OG ÅPNE VINDUER
Vi har ere ganger den siste tiden (samt tidligere
også) opplevd at rør til radiatorene dessverre sprenger
lekk grunnet frostsprengning. Dette kan medføre store
vannskader med påfølgende problemer og kostnader
både for dere som beboere og andre involverte.
Vinduer hvor du har radiatorer under, må derfor ikke
stå lenge åpne når det er kuldegrader. Helst ikke åpnes
i det hele når det er kaldt. Er radiatoren i tillegg litt
”strypt” vil den kunne fryse sundt og røret sprenger
lekk.
Husk derfor:
Ikke gå fra vinduer åpne. Det er heller ikke god
ENØK (engergi-økonomisering) å lufte lenge/hele
tiden. Ta en kjapp gjennomlufting da dette er et mye
bedre tiltak, og du kan dermed hindre at radiatoren
din ødelegges.
Hilsen BOSERVICE og teknisk sjef

Jan E. Nordland selger juletre ved Senteret

INFORMASJON FRA RENHOLDSVERKET OM INNSAMLING AV JULETRÆR
2008
Også i år samles det inn juletrær.

VANNAVSTENGING
Selv om det nå er vinter, er det fremdeles mildt (til
tider), og noen beboere kan ha glemt av å stenge
hagevannet sitt. Huske der for å følge:
Instruks for hagevannavstenging
-

Steng av innekranen
Åpne alle hagevannskranene ute
Ta ut tømmepluggen på innekranen, og la
vannet renne ut. Dette kan ta 1-2 minutter
Hvis det ikke slutter å renne, skru i tømmepluggen igjen og kontakt Risvollan Borettslag
i arbeidstiden.

Teknisk sjef

- Juletrærne blir samlet inn i uke 3
(14. – 18. januar).
- Juletreet settes ut senest søndag den 13. januar.
- Trærne komposteres og blir til ny trøndersk mat
jord. Det er derfor viktig at all pynt
er fjernet.
Husk:
Julepapir må ikke legges i papiravfallet. Julepapir er
RESTAVFALL og legges i restavfallsdunken.
Tømming av containere og dunker foregår som
vanlig, men på grunn av jule- og nyttårsdagene blir
tømmingen forskjøvet eller fremskyndet. Alt etter
som.
Dersom beboere har spørsmål vedr. tømming,
kan Trondheim renholdsverk kontaktet på
tlf. 72 54 05 00 i arbeidstiden.
Teknisk sjef
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SKIFTE AV SLUK

Illustrasjonsfoto

Styret i Risvollan
Borettslag har i møte
13.12.07, sak 102/07
vedtatt retningslinjer
for skifte av sluk. Se
godkjente
retningslinjer pkt. 5.22 i INFOhåndboken.

Dersom du mener det er aktuelt å skifte sluk i det du
pusser opp badet ditt, kan du søke om dette. Husk
at du må følge vedtatte retningslinjer før arbeidet
iverksettes.
Har du spørsmål til saken, ta kontakt med Risvollan
Borettslag.
Teknisk sjef

AVSTENGING HAGEVANN
Selv om det nå er vinter, er det fremdeles mildt (til
tider), og noen beboere kan ha glemt av å stenge
hagevannet sitt. Huske der for å følge:
Instruks for hagevannavstenging

RISVOLLAN BORETTSLAG
V/BOSERVICE OG TEKNISK SJEF

-

ØNSKER ALLE BEBOERNE EN
RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT
ÅR!

-

Steng av innekranen
Åpne alle hagevannskranene ute
Ta ut tømmepluggen på innekranen, og la
vannet renne ut. Dette kan ta 1-2 minutter
Hvis det ikke slutter å renne, skru i tømmepluggen igjen og kontakt Risvollan Borettslag
i arbeidstiden.

Teknisk sjef

GLADE 25 - ÅRSJUBILANTER
Bjørn Ivar
Mortensen foreviget markeringen
med sin mobiltelefon og vi takker
for fotoet slik at
vi kk ta del i
øyeblikket.
Unni Guttormsen og Bersvein Ofstad ble på borettslagets julebord tildelt en oppmerksomhet i anledning
at begge har vært ansatt i borettslaget i 25 år.
Unni er jo alltid en hyggelig kontormedarbeider og
Bersvein er en vaktmester som aldri sier nei til et
problem. Tenk at de har vært her i 25 år!
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Nye beboere og interne yttinger
A-feltet (Adolf Øiensv.)
Astri Nordbo – 4E
Siv Frost – 6C
Geir og Heidi Gulbrandsen – 2D
Tore Prestvik – 6D

pr. 18. desember 2007

B-feltet (Utleirtunet)
Ali Asghar Taghavi og Monireh Ataei – 14C
C-feltet (Ada Arnnsensv.)
Gregor og Ute Gabriel – 1C
Eirik Bakken – 5A

F-feltet (Nordre og Søndre Risvolltun)
Arne Overrein – 13D
Karim Bourhim og Kathrine P. Høgsethtrø – 13D
G-feltet (Marie Sørdalsv.)
Jan Kåre Rønningen – 22D
Thomas Berg og Jannicke Stølhaug – 14B
Laila Pedersen – 9D
H-feltet (Blaklihøgda)
Lars Nord – 20J

D-feltet (Asbjørn Øveråsv.)
Hege B. Krokdal – 20D
Venja Lian – 7D
Jorunn Torgnes – 2F
Sonja Nyhuus – 12C
Eivind Stølhaug og Kristin Berdal – 11 C

Høyblokka (Ingeborg Aasv. 2)
Tommy Svedahl – 15. etg
Inger C. H. Selven Watts – 7. Etg.
Marianne S. Arntzen – 13. Etg.

E-feltet (Risvollv.)
Vidar Rønningen og Hege N. Olsen – 6A

Husk å legg søppel og papp i containerne er det fullt så prøv fra andre sida - der er
det sikkert plass!

TVRisvollan sender analogt i to kanaler
TVR1 - S34 (Magasinet)
TVR2 - S31 (infoplakater-Tekst-tv)
LØSNING OG VINNERE AV
KRYSSORD I RISLAPPEN
NR. 3 - 2007
1. Premie: 10 stk. axlodd
2. Premie: 5 stk. axlodd
3. Premie: 2 stk. axlodd

Bjørn Erik Vollan
Nordre Risvolltun 15G
Tor Brandtzæg
Utleirtunet 6E
Carl-E. Øien
Marie Sørdalsv 20D

Premiene blir tilsendt,
vi gratulerer !!
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Kryssord med Anders

Vannrett
1 Landemerke
9 Organisasjon
10 Fuglelyd
11 J. navn
12 Part
14 To like
15 Beholder
16 Bekreftelse
18 Vokalene
20 Organisasjon
Premier
1. premie
2. premie
3. premie

Loddrett
1 Avtale
21 Slått Elds hjemme15 Apparat
2 Hydrotopp
bane
17 God og ha om natten
3
Kjede
23 På biler fra Møre
19 Forlag
4 Der Støre er sjef
24 Sal
22 Anvisninger
5 Fylke
25 Brukes om som23 Stoff
6 Tid
meren
26 Vokaler
7 Fugl
29 Teologi (Gresk)
27 Tresort
8
Grunnstoff
(fork.)
30 Forlikt
28 Sporte
12 Organisasjon
32 Lever
31 Yte
13 Danmark
33 Pol. parti
Løsning må være levert innen 15. februar 2008 og
10 stk. akslodd
legges i lukket konvolutt og leveres på borettslagets
5 stk. akslodd
kontor eller på TVRisvollan.
2 stk. akslodd
Postadressen er postboks 3611, 7431 Trondheim

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

Kryssord med Anders nr 4-2007
1/2003
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VELKOMMEN TIL MEGLERÅRET 2008
Fra 1. januar
2008 får vi ny lov og forskrift om eiendomsmegling.
Loven og forskriftene gir en rekke nye krav til
meglerforetakets kompetanse, hvordan oppdraget
skal utføres og til arbeidsrutinene. Du som selger
eller kjøper av fast eiendom vil merke det; vi skal
kommentere noen hovedpunkter:
Tittelbruk
Personer med eiendomsmeglerbrev skal nå benytte
tittelen eiendomsmegler. Tittelen statsautorisert
eiendomsmegler blir ikke lenger tillatt. I
eiendomsmeglervirksomhet kan tittelen megler og
andre titler som kan forveksles med denne, bare
benyttes av personer som har eiendomsmeglerbrev,
jurist med tillatelse eller advokat.

utført. Megler kan bare dekke sitt krav på vederlag
i klientmidler som tilhører oppdragsgiver, dersom
oppdragsgiver har samtykket til det etter at handel er
kommet i stand.
Utlegg
Oppdragsavtalen skal inneholde en oversikt over
hvilke og størrelsen på utleggene. Megler kan kreve
utleggene betalt av kunden etter hvert som de
forfaller.
Opplysninger om eiendommen (salgsoppgaven)
Den skriftlige salgsoppgaven skal inneholde visse
minimumsopplysninger og som megler plikter å
formidle til kjøper før handelen sluttes. For
sameieandelser og eierseksjoner bl.a. beregning av
månedlige felleskostnader etter en eventuell avdragsfri
periode og opplysninger om kjøper kan holdes
ansvarlig for andres mislighold av felleskostnadene.
For øvrig skal det i salgsoppgaven gis opplysninger
om hva som er avtalt om meglerens vederlag.
Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av
fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en
sikker, ordnet og effektiv måte, samt å legge til rette
for at partene i handelen mottar uhildret bistand.
Ønsker du mer informasjon så vennligst kontakte oss

Ansvarlig megler
Loven innfører et nytt begrep; ansvarlig megler.
Kun eiendomsmegler, jurist eller advokat kan være
ansvarlig megler og inngå oppdragsavtale, besiktige
og undersøke eiendommen, gi opplysninger og
råd som kan være av betydning for handelen og
gjennomføringen av denne, avholde budrunde og
kontraktsmøte.
Oppdragsavtale
Oppdragsavtalen – avtalen mellom selger og meglerforetaket – skal være skriftlig og bl.a. inneholde hvilket vederlag som er avtalt og de samlede utlegg.
Vederlag (meglerhonorar)
Loven tillater ikke avtale med provisjonsbasert
vederlag hvor den prosentsatsen som skal betales
av kjøpesummen øker med kjøpesummens størrelse.
Megler skal gi et skriftlig tilbud til oppdragsgiver
basert på timepris og gi et anslag over den tid som
antas nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Også i
de tilfeller hvor det er avtalt fast eller %-vis vederlag
skal megler skrive rekning som viser timeforbruket.
Rekningen skal gjøre det mulig for oppdragsgiver
å bedømme arten og omfanget av arbeidet som er

Eiendomsmegler Jens A. Herfjord
i Risvollan Senter
alltid å treffe på tlf.: 907 72 920

God jul og godt nyttår!

Risvollan 2007
Vinteren har nå kommet, og det nærmer seg slutten av året. Når vi nå ser tilbake på det
året som har gått, kan vi oppsummere dette med at Risvollan Borettslag er et område
som har vært, og er, attraktivt i boligmarkedet. Året har vært preget av godt besøkte
visninger og gode priser, men også noen svingninger i takt med resten av boligmarkedet
i Trondheim og Norge for øvrig.
I løpet av året som har gått har vi vært så heldige å få forestå 43 (pr. 28.11.07) selgere
med salget av deres boliger i Risvollan Borettslag, og like mange kjøpere har fått seg
et nytt sted å bo. Av et antall på totalt 80 solgte enheter i løpet av året, gjør dette at vi
i EiendomsMegler1 har de beste forutsetninger for å sette en mest mulig riktig pris på
boligen din. Vårt konsept med tilstedeværelse og lokalkunnskap ved boligsalget, synes
for mange å være et av våre suksesskriterier ved valg av megler. Vi håper og tror at også
2008 vil gi et like godt samarbeid med borettslaget og dets beboere.

Vi vil med dette ønske alle beboere,
tidligere selgere og kjøpere, ansatte og andre
med tilknytning til Risvollan Borettslag
en gledelig jul og et riktig godt nytt år.
Med vennlig hilsen
Caroline, Tore, Håvard, Anne, Alexander, Elisabet og Stian
EiendomsMegler 1 avd. Øst

Alexander Reitan
Avdelingsleder/Megler
Tlf. 932 06 768

Håvard Nyeggen Løberg
Markedsansvarlig/Megler
Tlf. 994 87 400

Caroline Skram
Megler
Tlf. 976 11 936

Tore Eggan
Megler
Tlf. 948 53 600

Stian Thoresen
Megler
Tlf. 958 83 873

Anne Kleven
Faglig leder/
Salgskoordinator
Tlf. 994 67 100

En handel du skal leve med

Elisabet Aass
Salgskoordinator
Tlf. 995 76 111

