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BORETTSLAGSFORMEN I VANRY
Borettslagsformen har i den senere tid kommet i
medias søkelys. Dette henger sammen med at stadig
ere andelseiere i nyere borettslag nå har fått økonomiske problemer. Bakgrunnen for dette er at boligene
er nansiert med uforholdsmessig høy fellesgjeld.
Når boligene er nansiert i en periode med historisk
veldig lavt rentenivå og lang avdragsfri periode, har
utbyggerne kunnet selge leilighetene med relativt lave
månedlige satser for andel felleskostnader. Med den
økningen i rentenivået vi har hatt de senere år, har
allerede mange fått betalingsproblemer.

fellesgjeld. Og hva gjør så andelseieren i et slikt tilfelle. Man har her 2 valgalternativer dersom man ikke
velger å leie ut boligen i påvente av at prisene skal
stige. Enten kan man betale noen for å ta over boligen,
eller man kan si opp boretten og frita seg fra plikten
til å svare for andel felleskostnader etter 6 måneder. I
sistnevnte tilfelle vil andelen overtas av borettslaget,
og de øvrige andelseierne være ansvarlig for denne
andelens andel av fellesutgiftene. I små lag med relativt få andeler vil dette fort kunne få store konsekvenser for de øvrige andelseierne.

Med stigende rentenivå vil boligprisene normalt reduseres eller prisveksten avta. Vi har registrert en uta

Det er et tankekors at Husbanken har bidratt til denne
overnansieringen av borettslagsleiligheter.

Utleir består av både selveier og borettslag med lavt innskudd.
Enkelte har fått store utgifter p.g.a. renteøkningen
ting av prisene og endog reduksjon for noen boligtypers vedkommende. Nyere borettslagsboliger vil
antakelig bli stadig vanskeligere å få solgt som følge
av den negative fokuseringen man har hatt på nettopp
disse boligene.

Det er viktig å understreke at dette er en problemstilling som er høyst uaktuell for andelseiere
i Risvollan Borettslag. For boliger i Risvollan
Borettslag utgjør andel fellesgjeld i gjennomsnitt 4
% av salgsverdien inklusive andel fellesgjeld. Dette
betyr at 96 % av verdien er egennansiert. Det er
Det som også bidrar negativt i denne sammenheng mao. utenkelig at andelseiere i Risvollan Borettslag
er at andelen gjeld som følger boligen forblir like vil komme i den situasjon som i verste fall kan bli
høy i mange år. Når prisnivået synker, spises det av situasjonen for andelseiere i nyere borettslag med høy
den egennansierte delen av prisen når andelen fel- fellesgjeld.
lesgjeld står fast. Teoretisk kan man tenke seg at hele
den delen som var egennansiert, blir oppspist, og Roar Skaaraaen
at man vil risikerer at prisen blir lavere enn andel daglig leder
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Styrelederen har ordet
Hei alle beboere på Risvollan!
Da er påsken unnagjort, og våren er
kommet til Trondheim selv om det
ikke
alltid
kjennes
slik
ut
på
temperaturen.
Et godt vårtegn i borettslaget er
at man ser beboerne begynner å
rydde opp etter vinteren, både i
egne hager og på fellesområdene.
Det skal bli godt å få gjennomført
dugnader rundt omkring, slik at
vi får det rent og pent rundt
oss
til
sommeren.
Styret har gjennomført fellesmøte
med naboutvalgene, et viktig møte
i år ettersom vi i fjor vedtok ny
instruks for naboutvalg, samt en del
vedtekstendringer som direkte gikk
på naboutvalgene. Alle felt har gjennomført allmøter
og gjennomført valg av naboutvalg, og det som var
viktig for oss var å høre erfaringer rundt dette og evt
om endringer må gjøres. Det er i alle fall viktig å gjøre
en enkel evaluering på om man har fått dette i system
eller ikke.

Vi har også høyblokka som begynner å nærme seg
ferdig, en del forsinket vel og merke, men vi håper og
tror at sluttresultatet blir bra.

Nå er tiden snart inne for ordinær generalforsamling
i Risvollan Borettslag og det er en tid hvor vi i
styret vanligvis har litt å holde på med. Det er
Mange spør oss hva som skjer rundt Risvollan Senter årsregnskap og det er saker som skal til behandling i
i forhold til reguleringsplan og en utbygging rundt det generalforsamingen osv. Nå er det ikke mange saker
området. Til det kan vi svare at det skjer ting, men det som er kommet inn til årets generalforsamling men
er mange grunneiere som går med planer for området, jeg vil allikevel oppfordre beboerne til å komme
og da kan det kanskje være greit at man ikke haster på generalforsamlingen som avholdes 28. april.
av gårde men prøver og ta hensyn til helheten rundt
senteret. Det er som sagt mange grunneiere, man har Til sist vil jeg på vegne av styret ønske alle en
kommunen som skal bygge ny barnehage, man har god sommer, og vi håper på godt oppmøte på årets
Rema som har ca halvparten v senteret, man har ICA generalforsamling.
som har den andre halvparten, man har grunneieren
som eier Hydro-Texaco-tomten, og vi har Risvollan
Med vennlig hilsen
Borettslag som jobber med et prosjekt for nytt drift og
Egil Burkeland
velferdsbygg som er omtalt tidligere. Mange som har
Styreleder
planer, og som sag, da er det greit å prøve å samordne
noe så godt man kan. Hovedsaken er at området blir bra
for oss som bor her og skal bruke et fremtidig senter.
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Ungene og tantene i barnehagen ”Tuppen og Lillemor” koser seg på benken ved Senteret en n vinterdag.
Rislappen kom ikke til påske
samt fortelle sine syn på saken.
Vi kom ikke ut til påske fordi det ikke var nok stoff til å
gi ut avis. Det ble bestemt at vi skulle vente med Rislap- Digital sending av TVRisvollan
pen til april. Påska var også meget tidlig i år.
Vi har en stund forberedt oss for å gå i drøftelser
med Get med henblikk på å få TVRisvollan inn på
Det er opplysninger om forskjellige ting i dette nummer, den digitale pakken. Dette tror vi er nødvendig for
noe kan lønne seg å ta vare på.
å opprettholde en levende kanal som folk kan se på
uten alt for mange innstillinger. Den vanlige tv-titNeste nummer av Rislappen vil komme i juni og skulle ter vil ha dette enkelt og ukomplisert. Dette betyr at
det være noen som har noe til det nummeret så vil frist mange ikke får til - eller ikke gidder å se på TVR
for innsendelse av stoff være 9. juni.
fordi det komplisert.
Borettslagets egen TV-stasjon har havnet i bakleksa
Dyrehold - stort engasjement
fordi vi har fått ulike konkurranseforhold. Vi håper
TVRisvollan er blitt utfordret til å sette søkelyset på at det kan gå fort å få orden på dette når grunnlagsdyreholdet i borettslaget. Vi vil gjerne at alle ”leire” materialet for en diskusjon nå er på plass.
kommer med innspill til oss slik at vå får et bredest
mulig bilde av saken. Tips oss eller kom til oss med stoff Ønsker alle en n vår!
- eller om du vil være deltager i et eventuelt program Hilsen Kjell Kjærstad
hvor vi vil søke å få med folk som kan svare på spørsmål Ansvarlig redaktør
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: Kjell Kjærstad
Redaksjonens adresse: Ingeborg Aasv. 2, 7036 Trondheim
Telefon: 73 96 64 13 Telefaks: 73 96 70 09
Mobiltelefon: 920 966 44 SMS - MMS - mobilsvar
E-mail: tvr@tvrisvollan.no

Redaksjon
TVRisvollan
Foto: Kjell Kjærstad + arkiv
Layout: TVRisvollan
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis
kilde oppgis.
Trykk: Risvollan Borettslag

Rislappen nr. 1 - 2008 side 5

RENOVASJON OG CONTAINERSERVICE
RENOVASJONSORDNING
TØMMEPLAN 2008

Plan for tømming av containere er som
følger:
Papir rsdager uke 4- 8- 12- 16- o.s.v ( hver
4. uke )
Plast i uke 6- 14- 22- o.s.v (ikke bestemt
ukedag )
Restavfall mandager i oddetallsuker 1- 3- 57- o.s.v (ikke bestemt ukedag )
Der hvor det er vanlige søppelkasser/dunker
nnes tømmeplan ved denne linken h p:/
/www.renholdsverket.no/index.php?p=123139-122 eller se på tømmeplanen du har mottatt
fra Trondheim Renholdsverk

CONTAINERSERVICE – 2008
For 2008 gjennomføres Containerservice i
perioden fra mandag 2. juni til torsdag 12.
juni.
For feltvis utplassering gjelder følgende
tidspunkt:
A, B-felt og Høyblokka

•

Mandag 2. juni og tirsdag 3. juni. 2008

D og F-felt

•

Torsdag 5. juni og fredag 6. juni 2008

C, E og G-felt
• Mandag 9. juni og tirsdag 10. juni 2008
H-felt
• Onsdag 11. juni og torsdag 12. juni
2008
For informasjon om avfallstyper vises til
vedlagt avfallsveileder.
Containerne for restavfall utplasseres på faste
plasser i feltene. I tillegg utplasseres 2 ekstra

containere i hvert felt for oppsamling av henholdsvis
trematerialer og metall. Containerne merkes med
avfallstype og det er viktig at de kun benyttes til rett
type avfall.
Det er innlagt en ekstratømming av containerne etter
1. dag.
EE-avfall som hvitevarer og annet elektrisk utstyr
kastes ikke i containerne, men plasseres ut mot
kjørevei, hvor vår Boservice henter med traktor.
Har du spørsmål til dette, ta kontakt med
borettslaget.
Teknisk sjef Laila Pedersen
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KJØRING PÅ FELTENE OG PARKERING
Som vel alle har fått med seg ble det fra 04.12.06
innført soneparkering i borettslaget. Dette medfører
at det ikke skal kjøres inn på feltene, ei heller ikke
parkeres der. Verken av biler og/eller motorsykler. En
motorsykkel/scooter er å betrakte som kjøretøy, slik
at disse heller ikke skal parkere på feltene. De eneste
som har lov til å parkere på feltene, er de som har
offentlig tillatelse til å stå på skilt for bevegelseshemmede hvor slike skilt nnes.
Risvollan Borettslag har ikke gitt ut noen spesiell
tillatelse for at motorsykler/scootere eller biler kan
parkere inne på feltene, og Trondheim Parkering har
heller ikke adgang til å utstede slike bevis, verken fast
eller midlertidig. Vi anbefaler derfor alle til å respektere skiltingen slik at beboere slipper å ergre seg over
feilparkeringer, og DU slipper å få bot. Videre anbefaler vi at beboerne selv tar kontakt med Trondheim
Parkering på tlf. 72 54 09 00 for å informere om feilparkerte biler, motorsykkel/scootere og biler/kjøretøy
uten skilt. Dette er ikke noe borettslaget kan få gjort
noe med eller bøtelegge.
Respekter skiltingen i borettslaget vårt!

BELEGNINGSSTEIN I FELLESINNGANGENE
FJERNING AV TØRKESTATIV
I FELLESINNGANGENE

Styret har i møte 17.04.08, sak 28/08 vedtatt at det
skal legges belegningsstein i alle fellesinngangene.
Legging av stein vil foregå over tid, og når og hvor vi
Styret har i møte 17.04.08, sak 29/08 vedtatt å starter, samt hvor langt vi kommer i år (hvor mange
fjerne tørkestativ som er montert ved fellesinngan- inngangsparti vi blir ferdig med i år) er ennå ikke
gene. Fjerning av tørkestativ må utføres bl.a. fordi det avklart, men det blir gjennomført på alle felt. Stein
skal legges belegningsstein i inngangspartiene, og de som vil bli lagt er Herregårdsstein, type gråmix.
områdene vi skal begynne med må da være tømt for
løst og fast. I tillegg er ere av stativene i heller dårlig Det er rma AS Hageanlegg som skal utføre anleggsforfatning.
arbeidene for borettslaget.
Fjerning av tørkestativene skjer etter hvert som inn- Hvor vidt enkeltinnganger skal omfattes av ordningangspartiene rehabiliteres. Videre har styret i samme gen utredes og legges fram for styret til avgjørelse på
møtet vedtatt at tørkestativene ikke skal bygges opp neste styremøte som er i mai.
igjen.
Vi kommer tilbake med mer informasjon på et senere
Vi kommer tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt. Dette som en foreløpig orientering.
tidspunkt. Dette som en foreløpig orientering.
Teknisk sjef Laila Pedersen
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Kjære katteeiere
Vi har fått en del reaksjoner fra katteeiere på den orienteringen som er gitt om endring i reglene om dyrehold. Noen har gitt til dels krasse tilbakemeldinger,
og det er åpenbart at noen har følt seg provosert
av dette. Dette beklager vi. Hensikten har vært å
bidra til å avhjelpe en situasjon som mange i årevis
har opplevd som problematisk, ikke å støte noen.
Siden noen av reaksjonene beror på misforståelser,
vil vi benytte anledningen til å komme med noen
avklaringer/presiseringer.

Det synes som om noen oppfatter de nye bestemmelsene som en vesentlig innstramming av reglene for
dyrehold i borettslaget, spesielt hva gjelder kattehold.
Dette er imidlertid ikke tilfelle da den nye bestemmelsen om at det ikke er anledning til å slippe katter
løs på borettslagets område avløser en bestemmelse
om at katter som skal luftes på borettslagets område,
skal holdes under oppsikt, og holdes unna områder
bestemt for barn, særlig sandkasser. Denne bestemmelse innebar egentlig det samme som nåværende

Vi vil først og fremst presisere at borettslaget pr. dags
dato ikke har innført noen ordning med fangst og
omplassering av katter, og heller ikke har etablert noe
samarbeid med Dyrebeskyttelsen om en slik ordning.
I rundskrivet som fulgte med de nye ordensreglene
skrev vi at borettslaget ville søke et samarbeid med
Dyrebeskyttelsen om dette. Nærmere samtaler har gitt
som avklaring at Dyrebeskyttelsen ikke har kapasitet
til å gå inn i et slikt samarbeid.

bestemmelse, men i sin utforming var den mindre
presis og lettere å mistolke. Før denne bestemmelsen
ble innført, gjaldt det regel om båndtvang for katter i
Risvollan Borettslag.

I registreringsskjemaet er det avsatt plass til registrering av registrert ID. Dette betyr ikke at borettslaget har til hensikt å innføre en egen ID-merking av
hunder og katter. Det nnes en ofsiell ID-registrering av så vel hunder som katter, og det er vurdert som
hensiktsmessig at borettslaget har tilgang til denne
opplysningen i de tilfeller dyr er registrert i et slikt
register. Dette gjør lettere å nne tilbake til eieren i de
tilfeller da dette kan være aktuelt.

Problemer knyttet til kattehold kan også ha med kunnskap, eller snarere mangel på kunnskap, å gjøre. TV
Risvollan utfordres derfor til å sette temaet dyrehold
på sin dagsorden, det være seg i form av diskusjonsprogrammer og/eller opplysende programmer.

Ordningen med registrering vurderes ikke som en
innstramming da dette ikke berører retten til å ha kjæledyr eller hvordan man skal forholde seg overfor
øvrige beboere med sitt dyrehold.

Roar Skaaraaen
daglig leder
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Fra Risvolldagan 2005

Risvolldagan 2008 arrangeres lørdag 7. juni 2008
Nærmere informasjon vil bli sendt ut
senere.
De som ønsker ”bod” kan ta kontakt
med undertegnede.
Depositum kr 250,- (refunderes ved
oppmøte)

Unge talenter
Risvolldagan 2008
Lørdag 7. juni

Årets talentshow på Risvollan ønsker
Under Risvolldagan vil det bli div under- alle gamle og nye talenter velkommen
holdning og komiteèn setter stor pris til å lage show på Risvolldagan.
på ideèr/ forslag.
Er du ink å synge, danse,spille eller
Lørdagskvelden blir det arrangement i har du et annet talent du vil vise
fram,så meld deg på.
Storstua med dans og musikk.
Påmelding innen 1.juni.
Flotte premier til alle deltakere.
Komiteèn for Risvolldagan 2008
Påmelding til Borettslagets kontor:
v/ Rita Aune Hatmyr – tlf 47 83 57 44 Tlf 73969955
mail: rita.aune.hatmyr@trygvesta.no
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Nye beboere og interne yttinger
pr. 24. april 2008

A-feltet (Adolf Øiensv.)
Terje Sørlie – 4E
Elin Johansen – 8G
B-feltet (Utleirtunet)
Oddvar Johnsen og Tone S. Bergem – 11E
C-feltet (Ada Arnnsensv.)
Milorad og Ljiljana Ljubojevic – 10B
Hege Kristin Engan – 3C
D-feltet (Asbjørn Øveråsv.)
Elin Espeland Halvorsen – 9D
Astrid Johansen – 11E
Lene Strømberg – 11E
E-feltet (Risvollv.)
Anne Arntzen – 10A

Sortert avfall legges i containerne - er det
fullt så prøv fra andre sida - der er det sikkert plass!

F-feltet (Nordre og Søndre Risvolltun)
Kjetil Midthun og Katrine Falch – 8C
Magne Austvik og Sunniva Olsen – 10C
Kent Rønningen og Camilla Mikkelsen – 13C
Erik Widerøe – 14B
Juan Llabres Camps - 11F
G-feltet (Marie Sørdalsv.)
Terje Aarmo og Maria Pavlova Aarmo – 11I
Aasgeir Sørhøy – 3A
H-feltet (Blaklihøgda)
Jon og Ester Espeset – 2I
Martin Fossen og Vibeke Strømmen – 9E
Kristin Berger – 8F
Jo Inge Ørsal og Cathrine Lauman – 12A
Leif og Rigmor Aune – 13C
Ragnar Blix – 11B
Høyblokka (Ingeborg Aasv. 2)
Rune Løvstad – 13. Etg
Jannike Elisabeth Bull – 5. Etg

TVRisvollan sender analogt i to kanaler
TVR1 - S34 (Magasinet)
TVR2 - S31 (infoplakater-Tekst-tv)
LØSNING OG VINNERE AV
KRYSSORD I RISLAPPEN
NR. 4 - 2007
1. Premie: 10 stk. axlodd

Kari Marie Huru
Asbjørn Øveråsv. 14A

2. Premie: 5 stk. axlodd

Anton Fjorden
N. Risvolltun 5A

3. Premie: 2 stk. axlodd

Bjørm M. Knudsen
Blaklihøgda 14E

Premiene blir tilsendt,
vi gratulerer !!
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Kryssord med Anders
1

2

3

4

5

6

9
11

7

10

12

13

14

15

16

17
18
22

19

23

20

24

26

21

25

27

28

29
30

31

Vannrett
1 Stort område
9 Tre stykker
10 Ulovlig middel
11 Tue
13 Være ubesluttsom
14 Omfavne
16 Fører
17 Kommune
18 Platina
20 Åte
Premier
1. premie
2. premie
3. premie

Loddrett
1 Tur
2 Siden
3 Eneboeren
4 Sporte
5 Ferdselsårer
6 La trykk på
7 Frukt
8 Finaletaperen
12 Fisk
15 Naboer

22 Musikkstykker
26.Svar
27 Land
29 Mål
30 Neptunium
31 Lege (fork.)
32 Sprengstoff

10 stk. akslodd
5 stk. akslodd
2 stk. akslodd

32

21 Golfutrykk
23 Same
24 Snøre
25 TV-kanal
28 Naboer

Løsning må være levert innen 1. juni 2008 og legges
i lukket konvolutt og leveres på borettslagets kontor
eller på TVRisvollan.
Postadressen er postboks 3611, 7431 Trondheim

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

Kryssord med Anders nr 1-2008
1/2003

8
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SECURITAS

USKYLDIG DØMT

Vi minner beboerne på hva som står nedfelt i INFOhåndbokens kap. 9.3 om hvilke tjenester vaktselskapet kan forestå ved behov.
Bistand fra vaktselskapet Securitas AS gjelder således kun for:
1. Innlåsing
Se kap. 5.10 - Retningslinjer for innlåsing i leiligheter.
2. Rørleggerassistanse ved vannlekkasje.
3. Assistanse ved porthavari.
4. Assistanse ved glass-skade.
For oppgjør av glass-skader vises til kap.
8.2 - Andelseierens forsikringsansvar.
5. Assistanse ved driftsavbrudd i
sentralvarmeanlegget.
Tilkalling av vaktselskapet til andre oppgaver enn
nevnt ovenfor, gjøres for egen regning.
Teknisk sjef

Uskyldig dømt! Nå vet vi hva de ordene betyr! Vi
hadde en lys gang som vi likte - nå er vi innesperret.
Vi hadde utkikspost i enden av balkongen - nå er vi i
fengsel. Vi hadde god utsikt fra stue og kjøkken - nå
ser vi kun et rekkverk.
Skal det virkelig være slik at de som passerer ”slottet”
sitter igjen med nytelsen, mens vi som bor her sitter
igjen med ”hakeslepp” og følelsen av avmakt.
Jeg bare spør?

HØYBLOKKA
O. Lillebakken 16.01.08
ser ut til å bli den ”stasblokka” som var på ønskelis- Beboer i Hoyblokka
ten for ere år siden, men bare sett fra utsiden.
Fra innsiden føles det som et ”fengsel”. Der vi tidligere kunne sitte å nyte den herlige utsikten, ser vi
nu bare et grått stengsel. Utsikten mot fjorden er
helt borte og yndligsplassen min blir som å sitte i en
balje.
Jeg er blitt fortalt at høyden er etter ”forskriftene” og
at lavere rekkverk ikke var tillatt. Rundt omkring i
Trondheim er det med andre ord, en masse ulovlige
balkonger og vi har hatt det samme i mange år uten å
vite noen ting.
1-romsleilighetene har fått innglassing og missnøyen
er til å ta og føle på. Det blir sagt at vi med 5 balkonger har noe og ”glede oss til” når det blir våres tur.
Jeg ønsker det blir lenge til.
Hvis dette bare har vært min mening, - hadde jeg
vel ikke gått ut med noen skriftlig kritikk, men jeg

Kjør forsiktig når du skal inn
i borettslaget!
har ikke snakket med noen fornøyde beboere, men det
kan vel tenkes de nnes. Mange undrer seg over hvorfor vi i Høyblokka ikke kk være med da løsningen
ble bestemt, men jeg kan bare svare at vi den gang
hadde så få andelseiere og at det sikkert var grunnen.
Det var kommunen som hadde den største andelen og
de bryr seg jo ikke.
I etterpåklokskapens navn burde det kanskje vært
et
utvalg
av
andelseiere
i
Høyblokka.
Bjørga Aune 03.01.08
Beboer i Høyblokka

