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Blandtanking med Bioetanol E85 i bensinen
Tekst/foto: Arne Langaas
En på jobben kan kjøre sin dieselbil på brukt frityrolje eller
annen planteolje med et oppvarmet drivstoffsystem lignende
det som er beskrevet på Internett her www.helka.no I den
forbindelse ble jeg generelt nyskjerrig på biodrivstoff og kom
over nettsiden www.etanol.nu for oss som har vanlig bensinbil.
Jeg ble positivt overrasket over at man ikke trenger å kjøpe seg
feks en ny Saab BioPower eller annen ny FFV (Flexible Fuel
Vehicle) for å tanke E85 som man kan fylle på Statoil Nardo
Torbjørn Brattsvei. En FFV bil kan tanke valgfritt bensin eller
E85 og alle blandinger imellom.
Hva er Bioetanol E85? E85 er en blanding av 85% sprit (etanol)
og 15 % bensin. Bensinen er tilsatt for å oppnå tilstrekkelig
kaldstartegenskaper her vi bor. Man er kanskje kjent med at
et stormkjøkken basert på rødsprit ikke fungerer særlig godt
i kulde, men at man bør bruke en bensinbrenner. I et varmt
land som Brasil kan man kjøpe E100. Sprit er et ikke fossilt
drivstoff fordi det produseres av plantemateriale som har vært
en del av fotosyntesen
(fotosyntesen forbruker
CO2) i vår egen tid,
det regnes derfor altså
som CO2 nøytralt selv
om det avgir CO2 når
det forbrennes. Alt
plantemateriale avgir
likevel CO2 når det
dør eller råtner så
hvorfor ikke utnytte
det? Det forutsetter
selvfølgelig
at
produksjonsprosessen
ikke bruker energi
basert på fossil energi. I
tillegg
bør
plantematerialet ikke være et matprodukt eller ta dyrkningsareal
fra et matprodukt for at det skal være etisk forsvarlig. Vi kan
tenke oss det verste: Bioetanol produsert av mais med energi
fra kullkraft. Da er det mye bedre at bioetanolen produseres
fra skogvirke (feks restprodukt fra tre eller papirindustrien)
eller sukkerrør med energi fra den samme tre eller sukkerrør
restproduktet. Med andre ord bør bioetanol miljømerkes. Det
kommer nok.
På www.etanol.nu sitt Forum kan man lese om hvordan
man enkelt
k o n v e r t e r e r,
altså bygger
om
enhver
bensinmotor
til å gå på E85.
Men man kan
også lese om
hvordan en
hvilken
som
h e l s t
bensinmotor i
varierende
grad kan gå på
blandinger av
E85 og bensin,
jeg anbefaler
at man går inn på
nevnte Forum
og leser om
blandtankning.
Jeg har en
99-modell
Mazda uten
endringer, som
jeg
først
prøvde å blande
inn 30 % E85 i bensinen på, det gikk helt nt. Nå blander

jeg 50 % E85 i bensinen, det går helt nt det også, og vi
har nå kjørt snart 150 mil på spritbensinen. Jeg gjør sånn
at jeg fyller først bensin, så E85 på tanken i det ønskede
blandingsforhold, før jeg går inn og betaler. Man bør beregne
plass til en ekstra skvett bensin hvis motorlampa tennes eller
motoren går ujevnt. En moderne innsprøytningsmotor har en
oksygensonde / lambdasensor som justerer elektronikken, dvs
at de este moderne biler til en viss grad er FFV, faktisk så
hadde de eldste systemene så stort reguleringsområde at de kan
kjøre på ren E85 uten endringer, men dette hører til unntakene.
En moderne FFV bil har altså elektronikk med et bredere
reguleringsområde enn en normal bensinbil. I tillegg hevdes de
å ha et komplett drivstoffsystem tilpasset E85 fordi de mener
E85 skader et normalt drivstoffsystem tilpasset bensin, dette
er høyst diskutabelt da de este materialer som tåler bensin
tåler sprit! Les mer om dette på nevnte Forum. Bilforhandler og
bensinforhandler holder seg til EU’s retningslinjer og anbefaler
ikke større etanolinnblanding enn 5 %. Jeg hadde altså ikke
eksperimentert med dette hvis det hadde vært garanti igjen
på bilen, for uansett årsak, kunne det blitt hevdet at feil
skyldtes drivstoffet, jeg anbefaler at de som har lyst å prøve dette
leser mye om det på Internett og gjør seg opp sin egen mening. I
Brasil selges E25 til alle
bensinbiler, dvs ere
millioner bensinbiler
går på 25 % etanol,
som tilsvarer over 30%
E85 innblanding!
Hvorfor gjør jeg dette?
Jeg sparer penger, E85
koster 8 kr og 63 øre pr
liter, selv om forbruket
kan gå noe opp med E85
fordi sprit inneholder
noe mindre energi pr
volum enn bensin, men
samtidig er det et
høyoktan drivstoff med
et oktantall godt over
100. Bilen går bedre,
drar bedre på lavere
turtall, og jeg sparer
miljøet for fossilt CO2.
Biodrivstoff er et glimrende valg inntil bilindustrien kommer
med feks egnede elbiler. Biodrivstoff kan brukes på eksisterende
kjøretøy i dag. Svenskene har skjønt dette. Ulemper? Ingenting
tyder på at E85 hverken skader miljøet, går utover regnskogen,
tar maten fra oss, skader bilens motor, eller lignende
”skremselspropaganda”. Det eneste jeg vet som kan skje er at
gamle skitne drivstoffsystem i likhet med feks dieselsystemer,
blir renset av biodrivstoff, uansett om det er planteolje, biodiesel,
eller bioetanol. Man bør derfor sjekke drivstoflteret og eventuelt
bytte gamle slitte drivstoffslanger. Dårlig vedlikeholdte biler
med igjensotede motorer bør man også være forsiktig med å
drive med biodrivstoff, man bør iallefall øke blandingen mer
gradvis. Jeg har en bil som ikke har gått mer enn ca. 93 000
km, fulgt alle servicene på merkeverksted, og har ikke tatt noe
hensyn til dette, fyller 30 - 50 % Bioetanol E85 i bensinen og er
fornøyd når jeg betaler i kassen! Bilen har aldri gått så godt!
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Styrelederen har ordet
Hei alle beboere på Risvollan!
Nå er sommeren kommet til Trondheim, og det er godt å kjenne
varmen fra morgen til kveld, og det er koselig å se at beboerne
sitter ute og koser seg langt utover kveldene.
Vi ser også at sommeren er kommet ved at en del
vedlikeholdsoppgaver er i gang, malerne holder på å ferdigstille
det de ikke rakk i fjor, samt at de nå skal i gang med neste felt.
Vi ser også at sommervikarene klipper plen for harde livet, og vi
har jo som målsetning at det skal være bedre klipt i år enn i fjor.
Årets generalforsamling i borettslaget ble gjennomført på
rekordtid i år, noe som skyldtes at det var ingen saker utenom
regnskap og årsmelding til behandling. Selv om det ikke
var noen spesielle saker til behandling, var det ganske bra
oppmøte, og både årsregnskapet og årsmelding ble godkjent.
Ellers ser man jo også at stillasene rundt høyblokka begynner
å rigges ned, noe som tyder på at det prosjektet nærmer seg
ferdigstilt. Det er noe ekstraarbeid som gjenstår, men jeg tror
alle er enige om at resultatet er blitt meget bra, og det håper vi
selvfølgelig at beboerne i høyblokka også er når man får vent seg
til den forandringen som er blitt på enkelte ting.
I helgen som var ble det gjennomført Risvoll-dagan, et
arrangement som var savnet av mange i fjor, da det av
forskjellige grunner ikke ble gjennomført. Det er et veldig
positivt arrangement for bydelen, og selv om det i år ikke
ble noen fotball-turnering mellom feltene, kan man jo håpe
at det er et forbigående fenomen, for jeg vet det var mange
unge som savnet den. Det er vel bare å ta kontakt med de
i arrangementskomiteen hvis noen føler for å ta opp denne
aktiviteten igjen. For øvrig rettes en stor takk til de som

står i spissen for dette arrangementet og ikke minst Kjell
Kjærstad som ledet oss gjennom arrangementet, samtidig som
han fungerte som vaktmester og var musikant i sitt band.
Som vi har nevnt og skrevet om tidligere, skjer det en del i og
rundt senteret. Mye synlig har det ikke blitt enda, men det har
vært en god del møter mellom de som besitter eiendommer
i og rundt senteret. Vi ønsker jo at det skal skje noe på
senteret, og det var jo grunnen til at vi også foreslo salg
av det, men som vi har sagt før, kunne eiersituasjonen
vært enklere hvis en hadde eid alt. Sånn er det ikke.
Videre har vi da kommunen som ønsker å bygge en ny
barnehage der hvor den gamle står, de har en del problemer
rundt dette, og vi har borettslaget som har jobbet med en
plan rundt et nytt drifts- og velferdsbygg for oss på Risvollan.
Det vi kan si så langt, er at det jobbes med sakene overalt,
men jeg vil rette en stor takk til administrasjonen i Risvollan
Borettslag som har stått på og vært en pådriver for at ting skal
skje. Jeg tror vi må være en pådriver i denne saken, for vår
bydel trenger dette senteret som et bydelssenter, samtidig som vi
ønsker at det i og rundt senteret skal være et nt område som vi
kan være stolte av, og det skal vi klare.
Til slutt vil jeg ønske alle på Risvollan, ansatte og
andre tillitsvalgte, redaksjonen i TV-Risvollan samt andre
samarbeidspartnere en riktig god sommer.
Med vennlig hilsen
Egil Burkeland
Styreleder

SpareBank1 la ned minibanken
Risvollanområdet begynne nå å få så mange innbyggere at en
minibank burde være en selvfølge, det hadde vi også inntil
nylig.
Nå er den nedlagt med begrunnelse at den ikke var lønnsom.
Det kan vel tenkes at den ikke er blitt benyttet så ofte de siste
månedene, da utvendige rehabilitering av Høyblokka gjorde
banken mindre synlig, men like tilgjengelig for oss som bor her
og allmennheten for øvrig.
Da bank/post ble nedlagt for en del år tilbake ble vi lovet
”minibank”, men vi trodde aldri at den skulle bli lagt ned.
Høyblokka er også tilrettelagt for bevegelseshemmede og her
bor mange eldre som ingen mulighet har til å benytte nærmeste
bank som da blir Nardo.
Dette er ikke mindre enn en katastrofe for bydelen, og en meget
dårlig kundebehandling.
Rimi-butikken her i Høyblokka betjener Postbanken og jeg vil

derfor anbefalebankkundene å bytte bank. Der får en sette inn og
ta ut penger hele åpningstiden og servicen blir som forventet når
du blir betjent av personale uten bankutdannelse.
Bjørga Aune
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SKAL GET KLARE Å TA LIVET AV TVRISVOLLAN?
Jeg har arbeidet med infokanalen / TVRisvollan
siden 1996. Fra å være en kanal som sendte
lydløse plakater frem til fjorårets TVRisvollan med
direktesendt innsamlingsaksjon for menigheten,
har det vært hardt arbeid av mange frivillige
medarbeidere.

representant uten at det har hatt noen virkning.

TVRisvollan har vært omtalt i både aviser og
radio/tv som noe unikt og positivt for borettslaget
og området. Siden oktober 2007 har man fra å
være i utvikling, stagnert.
Dette kan i stor grad ”takke” Get for.
TVRisvollan som er borettslagets egen TV-stasjon
ble parkert på sidelinja. Vi ble ikke engang spurt
om vi ville ligge analogt eller digitalt.
Vi tok som en selvfølge at vi ble med på
digitaliseringen som skjedde i borettslaget.

Det er mange beboere som har vært plaget med at
bredbåndet har vært nede gjentatte ganger. Til noen er
det mer regelen enn untaket.
Vi i TVR har fått høre mange klager spesielt fra G-feltet
og det er helt forkastelig at man i løpet av 9 måneder
ikke har klart å levere den varen man tar betalt for.
Det må da være brudd på kontrakten at dette skjer?
Hvem andre kan ta betaling for varer som ikke leveres?

Get skal vite at Risvollan Borettslag har konsesjon
på lik linje med landets øvrige TV-stasjoner bare
med den forskjell at vår konsesjon er ”lokalfjernsyn
i kabelnettet” ellers er våre rettigheter og plikter
akkurat de samme.
Om vi ønsker det, og avtaler med kabel-tv selskap,
kan vi sende hvor som helst i Trondheim og omegn
– dette har jeg avklart med vår saksbehandler i
Medietilsynet.

Forretningsdrivende i senteret har også store problemer
med noe så enkelt å få inn en telefonlinje (dette gjelder
Smartcall som eies av Get). Man skal ikke tro at man
lever i 2008.

Heldigvis er det konkurranse om kundene i Norge, det er
vel den som yter best service og er mest kundevennlig
som har størst mulighet til å være leverandør. Så spørs
det da om Get er interessert i å beholde Risvollan
Borettslag som kunde i fremtiden. Dette ligger jo til
syvende og sist i hendene på vår generalforsamling.
Kjell Kjærstad - ansvarlig redaktør

Derfor er det ekstra irriterende at Get bare
behandler oss som en vanlig infokanal i et lite
borettslag. Vårt borettslag er tross alt større enn
mange norske kommuner og vi har konsesjon for å
sende.
Rislappen trykker herved brev som vi har sendt til
Get 16. mai i år – vi har fortsatt ikke fått svar.
Get har tydeligvis den policy at alle klager skal
møtes med en mur av taushet, det er vel derfor det
er nesten umulig å få de i tale.
Vi har hatt en rekke samtaler med Get’s stedlige
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: Olav Jensen, Ole Martin Vedø,
Kjell Kjærstad + arkiv
Layout: TVRisvollan
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis
kilde oppgis.
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Get
Postboks 4400 Nydalen,
0403 Oslo

Trondheim, 16.5.2008

TV Risvollan fortsatt utenfor Risvollan Borettslags digitale
nettverk
GET tok våren 2007 over Smartcall, som da hadde drift av
kabelnett og telefon innen Risvollan Borettslag.
I oktober 2007 ble nettet digitalisert, basert på et positivt vedtak i
vår generalforsamling, og som valgte GET foran Canal Digital.
Foran generalforsamlingen ble det arrangert et informasjonsmøte,
med representanter fra GETs ledelse til stede. Her ble det klart
signalisert at TV Risvollan var en viktig del av pakken. Risvollan
Borettslag og TV Risvollan hadde selv liten kompetanse innen
utbygging av digitalnett, men stolte på at GET tok hånd om
dette. I ettertid ser vi at TV Risvollan rett og slett er uteglemt i
totalpakken, noe som har gitt sterk misnøye blant beboerne.
Risvollan Borettslag har brukt mer enn 10 år på å bygge opp
TV Risvollan til dagens nivå. Kanalen har nådd et profesjonelt
nivå og utviklet seg til å bli en kulturinstitusjon og et viktig
informasjonsmedium for området. Blant annet gjennomførte
kanalen en meget vellykket innsamlingsaksjon, i samarbeid med
Hoeggen Menighet..Aksjonen, som ga et overraskende høyt
innsamlingsresultat, vekket oppsikt på landsbasis og ble omtalt i
en rekke riksdekkende media.
TV Risvollan var en positiv aktør da GET ble valgt, men
har dessverre smertelig fått erfare at GETs løsning har skapt
betydelige problemer for beboerne, og for TV Risvollan som
viktig informasjonskanal.

Med vennlig hilsen
For TV Risvollan, Utvalg for digitale sendinger
Kjell Kjærstad
Redaktør

Morten Selven
Leder for Utvalg
for digitale sendinger

Kopi:
v Styreleder Egil Burkeland, Risvollan Borettslag
v Daglig leder Roar Skaaraaen, Risvollan Borettslag

Når dette går i trykken har vi ennå ikke fått svar på dette
brevet, verken skriftlig eller muntlig.
Red’s kommentar

INFORMASJON OM
IGANSETTING AV ”PROSJEKT
BELEGNINGSSTEIN” 2008
Styret har vedtatt at det skal legges belegningsstein
på enkeltinnganger og fellesinnganger på Risvollan.
I første omgang blir ikke dette gjort gjeldende for
de som bor på garasjeblokker. Garasjeblokkene er
ikke med nå fordi de skal rehabiliteres både utvendig
og innvendig, og da blir det ”bortkastet” arbeid og
kostnad slik vi ser det.

Vi starter derfor ”prosjekt belegningsstein” på felt
A. Oppstart av anleggsarbeidene blir satt til uke 26.
Da blir maskiner og containere satt ut og arbeidene
Som tidligere nevnt, så mener vi klart at GET har et betydelig
ansvar når det gjelder den svært lite hensiktmessige tekniske går fortløpende. Antar vi ikke får tatt ere felt enn
løsning som er valgt for distribusjon av TV Risvollans signaler. A i sommer/høst. Skulle så være tilfelle, kommer vi
Det er fremkommet signaler fra beboere som nå føler dette svært tilbake til hvilket felt som blir det neste.
lite tilfredsstillende. Mange mener at Risvollan Borettslag, som
Norges største borettslag, kan oppnå en langt bedre løsning om
vi velger en annen leverandør. De ønsker å bringe saken inn
for borettslagets generalforsamling. TV Risvollan har bedt disse
beboere om å vente med reaksjoner inntil saken er avklart hos
GET.
Dersom TV Risvollan, som en profesjonell TV-kanal, når ut til
et stort antall beboere i Trondheim, vil dette selvfølgelig også
være en god PR for GET, og gi en betydelig god referanseeffekt,
som kan benyttes i salgsøyemed andre steder i landet.Også
andre borettslag kan formidle egen informasjon gjennom TV
Risvollan, noe som vil være et insitament til å velge GET som
samarbeidspartner på utbygging av digitalnett.
TV Risvollan vil herved be GET snarest komme opp med
en løsning. TV Risvollan har hele tiden sett på GET som
en profesjonell partner innen digital kabel-TV og mener at
GET må ta sin del av ansvaret når det gjelder de økonomiske
omkostninger for å få TV Risvollan digitalisert.
Både styreleder og daglig leder i Risvollan Borettslag er
informert om at vi fremmer denne saken overfor GET, og det
nedsatte utvalget har fått mandat til å fremforhandle et forslag til
løsning.

Gammelt dekke blir fjernet, det blir fylt på pukk
og grus, og komprimert. Det skal benyttes Asak Herregårdstein type gråmix. Noen steder blir det også
lagt kantstein. Dårlige/ødelagte sluk vil bli byttet. I
utgangspunktet vil det bli det opprinnelige arealet
som skal rehabiliteres (arealet slik det var helt i
starten), men ønsker andelseierne mer steinlegging,
må dette bestilles særskilt på eget skjema (skjema får
du på borettslagets kontor, eller du kan laste det ned
fra hjemmesiden vår: www.risvollan-borettslag.no ).
Arbeidene vil bli utført samtidig og andelseierne får
tilsendt egen faktura for ekstra steinlegging som er
avtalt skriftlig.
Vi ser fram til rehabilitering av inngangspartiene,
men ber om forståelse for at anleggs-arbeidene kan
medføre noe støy og ulempe.
Trondheim, den 18. juni 2008
Teknisk sjef

RISVOLLDAGAN 2008
Det gode været sto Risvolldagan bi i år også, men
det var lite oppmøte. Mange viste til at det var ere
arrangement rundt om i byen som stjal oppmerksomheten fra Risvolldagan.

Folk var glad for at Risvolldagan gjennoppsto i år da
det som kjent ikke ble noe arrangement i fjor. Det
var som vanlig en god del boder der man kunne få
tak i alt fra strikkeprodukter til slush.

Oppvisninger i selvforsvar og i treningsglede var
også å se. Det ble også gjort forsøk på å dra med
publikum, noe som ikke var helt vellykket.
Musikk ble det servert fra både ung og gammel.

Tryllekunstneren var også tilstede og gledet publikum. TVRisvollan hadde direktesending og dagen
ble avsluttet med hyggelig fest i Storstua. Alt i alt et
ganske tradisjonelt arrangement som vi takker komiteen for at de gjennomførte til glede for mange.
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BARNEKOR FRA UGANDA
Hoeggen menighet takker for et nt samarbeid med
TV- Risvollan. Hoeggen kirke, er et sted for å
samles til gudstjeneste. Men slik den framstår, høy
og vakker, så den er også nærmiljøets kulturelle storstue. Her har vi mange aktiviteter for store og små
som gjerne kan vises fram; også på TV. Det er høyt
under taket i kirka og konserter og aktiviteter kan det
bli enda mer av.
Siste helgen i mai, så hadde vi besøk av et barnekor
fra Uganda som heter Watoto. De este av ungene i
koret har mista en eller begge foreldrene pga. hiv/aids
og ble tatt hånd om av en stiftelsen Watoto ( det betyr
barn) som gir nytt liv til foreldreløse barn i Uganda.
Koret var på reise i Canada, England og Norge for
å samle inn penger slik at de 1700 ungene tilknytta
barnehjemmet skulle få omsorg, helse og skole. Vi
som var tilstede på konserten ble rørt til tårer over
alle smilene, dansen, sangen og det ekte og glade bud-

skapet som ungene gav oss. TV Risvollan sender et
utdrag av konserten og vil du vite mer om bakgrunnen
for dette koret så kan du lese på www.watoto.com
Hilsen Lise H. Martinussen, sokneprest i Hoeggen
egne barn voksne, så trenger vi din ro og tid.

Risvollan –Hoeggen natteravngruppe søker deg som
vil være med å ta vare på nærmiljøet ditt. Natteravnene er synlige og trygge voksne som er der
ungdom ferdes i helger og kvelder før festdager. Vi
er også et voksenfellesskap og et sted der du kan bli
kjent med andre.
Mange melder seg ikke som natteravner fordi:
*Jeg er for gammel…
*Mine barn er ikke ungdom lenger…
*Jeg har ikke tid – det er så mye spennende på TV….
*Jeg skal melde meg – men…..
Nå utfordrer vi nettopp deg til å melde deg som
Natteravn! Ingen er for ung eller gammel. Er dine

Natteravngruppa på Risvollan-Hoeggen er en av de
beste i Trondheim. Den har vært drevet på en god
og utadrettet måte. Nå har Mona, Frode og Lise
overtatt etter Arnnn Jakobsen og vi skal fortsette
på den samme positive måten. Melder du deg som
vandrer går du 1-2 fredags eller lørdags kvelder i
semesteret.
Natteravnen gruppa vår et tilsluttet natteravnene i
Norge, og på hjemmesiden våre
www.natteravn.no kan du gå inn og registrere deg.
Du kan også sende en mail til
risvollan@natteravn.no eller kontakt en av oss i
styre.
Lise H. Martinussen, mobil 48288635
Mona Andersen, mobil 99228225
Frode Nossum, mobil 97174198

Barnehagen snart borte - Helsestasjon og barnehage kommer i nybygg
En mann med en gravemaskin er det som skal til for
på kort tid å rive den gamle Risvollan Barnehage
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Nye beboere og interne yttinger
pr. 20. juni 2008

A-feltet (Adolf Øiensv.)
Frode Strøm og Dorota Domin-Strøm – 8E
B-feltet (Utleirtunet)
Vera Wilmann og Leif Ivar Engen – 22B
C-feltet (Ada Arnnsensv.)
D-feltet (Asbjørn Øveråsv.)
Hilde Holten og Jan Erik Holten – 20E

G-feltet (Marie Sørdalsv.)
Arild Vold og Anette Lund – 7B
Therese Leikvam og Bjørnar Melum – 22G
H-feltet (Blaklihøgda)
Berit Lindboe – 11B
Jørgen Iversen og Yvonne Bang Jacobsen –
10F
Høyblokka (Ingeborg Aasv. 2)

E-feltet (Risvollv.)
Ingrid Samstad – 4B
F-feltet (Nordre og Søndre Risvolltun)
Øystein og Klara Aasarød – 22A
Egil Årbugen – 7G
Liz Anniken Albertsen og Bjørn Einar Paulsen – 6J

TVRisvollan sender analogt i to kanaler
TVR1 - S34 (Magasinet)
TVR2 - S31 (infoplakater-Tekst-tv)
LØSNING OG VINNERE AV
KRYSSORD I RISLAPPEN
NR. 1 - 2008
1. Premie: 10 stk. axlodd

Else Groot
Søndre Risvolltun 10e

2. Premie: 5 stk. axlodd

Hans Bjørgum
Marie Sørdalsv. 14c

3. Premie: 2 stk. axlodd

Kari Andersen
Utleirtunet 7d

Premiene blir tilsendt,
vi gratulerer !!
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VALGTE VI FEIL ?
Jeg har tatt dette opp med administrasjonen tidligere,
og 29. mai skriver Roar Skaaraaen i en mail til meg:
”Vår oppfatning er at forbindelsen devis har vært
mer ustabil enn akseptabelt. Vi har løpende gi Get
lbakemelding om de e.”
Han legger til: ”For å etablere et grunnlag for hvilken
oppfatning borettslaget skal ha om dette, har vi
Man kan like det eller ei, men utviklingen har ført gjennomført en spørreundersøkelse blant beboerne.
oss dit hen at mange har blitt mer eller mindre er Denne skal gi oss grunnlag for å vurdere hvordan vi
avhengige av å ha stabil tilgang til Internett. Dagens videre skal håndtere saken.”
teknologi har gjort hjemmekontorløsninger stadig mer
vanlige. På samme måte er det stadig ere som får Jeg skal ikke dra dette noe lengre. Men det er litt
anledning til å logge seg på jobben hjemmefra, enten spesielt å konstatere at borettslagets ledelse tydeliggjør
det nå gjelder for å utføre vanlig arbeidsoppgaver, en slik manglende oppfatning i et sånt spørsmål.
forberede møter, etc. Heller ikke de som er avhengige Snakk om å være handlingslammet. Og når kan vi anta
av datatilgang i studiesammenheng kan føle seg at administrasjonen har gjort seg opp en mening?
Jeg utfordrer daglig leder å utdype dette litt mer.
trygge.
Får vi den varen vi har krav på, får vi den varen
Et slikt arbeidsmønster er avhengig av en spesiell vi betaler for? Har dere vurdert om GET oppfyller
faktor: nemlig forutsigbarhet. Og den er betenkelig forpliktelsene sine?
fraværende hos GET. På samme måte er den
kundebehandling og support som en møter hos GET Jeg har i alle fall lært at jeg ikke tør basere
sterkt kritikkverdig. Dette må nå administrasjonen i mine arbeidsoppgaver på at jeg skal kunne løse de
borettslaget ta inn over seg. De må snart innse at hjemmefra. Jeg konstaterer at GET ikke kan levere
GET ikke klarer å levere varene. Og dette bør de ta den forutsigbarhet som jeg er mener jeg har krav på.
følgene av. For vi har valgt feil leverandør av disse Jeg foreslår at Risvollan Borettslag kaster GET på dør
og velger en seriøs internettleverandør som er til å
tjenestene.
stole på.
Jeg har utallige ganger ringt GET og påklaget Og dersom GET ikke har klart å levere, så har vi
manglende internettsignaler. Og for hver gang peiler betalt for mye, hvilket bør refunderes brukerne.
de mitt modem, konstaterer at signalene mangler, og
avrunder det hele med å sette tekniker opp på time
hjem til meg. Jeg prøver å protestere med å si at jeg Mvh
HAR hatt tekniker hjemme hos meg, og alt er funnet Frode Dalsvåg
i orden. Jeg prøver å si at signalene nok vil komme Søndre Risvolltun 2 B.
tilbake, kanskje i natt, kanskje i morgen, men poenget
er at vi kan ikke ha det slik. Og hver gang kanselleres
etter hvert timen med forklaring; ”det var ikke feil
med modemet ditt, det var en fellesfeil i området, vi
beklager.” Det er akkurat sånn jeg opplever GET. Det
skjer ukentlig. Ja mange ganger pr uke i de verste
periodene. Det er helt uholdbart.
Det er beklagelig å måtte fastslå at stabiliteten på
internettleveransene i Risvollan Borettslag er under
enhver kritikk. Det vi opplever kan langt fra kalles
akseptabelt. Men like beklagelig er det å oppleve
den unnfallenhet som administrasjonen i borettslaget
legger for dagen.

I går kveld skulle jeg ordne med ybilletter til en
reise i dag. For igjen å oppleve at forbindelsen var
nede. Da var det bare å hive seg i bilen for å oppsøke
venner som bruker andre internettleverandører. Sånn
kan ikke norges største borettslag være bekjent av. Og
for ordens skyld; i dag var forbindelsen oppe igjen.
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Visste du at Risvollan har byens
beste spesial-avtale med
EiendomsMegler1?
Da Risvollan er
Norges nest største
private borettslag,
har
vi
i
EiendomsMegler1
avd. ØST inngått
avtale om å levere
spesialiserte
meglertjenester til
deg. Avtalen gir deg
rimeligere pris på
meglertjenesten, et eget team som er spesialisert på
bydelen (Trondheim Øst), samt bo-formen borettslag.
Dette samarbeidet har ført til at vi i dag selger ca
60% av alle boliger som omsettes på Risvollan, noe vi
er svært stolte av, da vi konkurrerer med ca 14
andre meglerforetak i Trondheim. Vår salgsandel er
fortsatt stigende, noe som ville vært umulig uten at
våre kunder er fornøyde og forteller dette videre.
Dersom du ikke har sett det, er vi også innom
TV-Risvollan, med noen kommentarer og opplevelser
vedrørende salg av leiligheter på Risvollan. I tillegg til
rabaterte meglertjenester, skal dere også vite at vi kan
legge tilrette for kontakt med gode kunderådgivere
i SpareBank1 - Gode råd er gratis! Ring oss om du
lurer på noe eller ønsker en verdivurdering av din
bolig.
GOD SOMMER FRA ALLE OSS!
Med vennlig hilsen
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
Caroline Skram
Eiendomsrådgiver avd Øst
Telefon: 73 89 06 20
Mobil: 976 11 936
Faks: 73 90 56 72
E-post: caroline.skram@em1mn.no
Foto: EiendomsMegler 1‘s nettsider

Et enda bedre tilbud til beboerne i
Risvollan Borettslag
Nordea, Norges nest største bank, har fjernet
gebyrene på nettbetaling og varekjøp i butikk
for alle sine Fordel Pluss-kunder. Denne nyheten
kommer i tillegg til de andre prisfordelene du kan
nyte godt av som programkunde i Nordea.
Kundene har gjennom ere år gitt oss entydige
tilbakemeldinger på at de er ønsker gratis bruk av
nettbetaling og kort - dagligbanktjenester de bruker
mye, sier Berit Storli, kundeansvarlig i avdeling
Trondheim.
For Nordea er det viktig å lytte til kundene og tilpasse
vårt tilbud så godt det lar seg gjøre, samtidig som
Nordea skal være en konkurransedyktig bank. – Vi
fortsetter praksisen med å gi de beste tilbudene til de
kundene som bruker oss mye. Denne kundegruppen
får nå, i tillegg til en egen personlig rådgiver, også en
gebyrfri dagligbank, noe vi er svært fornøyde med.
I tillegg har dere andre verdifulle fordeler som:
*

Konkurransedyktige betingelser på boliglån,
forbruksnansiering, samt bil og båtlån.
*
Visa Gold kredittkort uten årspris
*
Beste rente på Kapitalkonto
*
Ingen gebyrer på uttak i alle Nordeas
minibanker i alle de nordiske landene.
Deltagelse i Fordelsprogrammet er selvsagt helt uten
årspris. Snakk med din rådgiver og opplev verdien av
å ha alt på ett sted.
Vi minner om at alle beboere i Risvollan Borettslag
automatisk får teste Fordel Pluss i 6 måneder. Banken
kan også informere om at de aller este som velger
å samle sine tjenester i Nordea blir Fordel Plusskunder.
Det eneste dere trenger å gjøre er å melde dere
inn i Fordelsprogrammet. Les mer om dette på
Nettlialen:
http://www.nordea.no/nettlialRisvollan/0045

EKSTREM FORVANDLING

Høyblokka er nå ferdig og man må si med godt resultat. Etter nesten et år med hamring, boring, maling og
pussing kan vi nå trekke fra gardinene og nyte vårt
privatliv. Men alt dette måtte vi igjennom og det ble
nt. Balkongene ble otte med større plass enn før

Laminat som ligner is på gulvet

grunnet konstruksjonen. Prosjektet ble forsinket, men
det kan ikke gutta på stillasjene noe for. De har vært
kjempene å ha med å gjøre, helt topp.
De innglassa balkongene som vender mot sør og vest
er blitt til en forlengelse av stuene, i hvertfall på som-

Glassene er fortrekt og støyen blir mindre

mern. Borettslaget har også lagt inn strøm og lys slik at balkongene blir
mere bruksvennlige.
Beboerne må dekke kostnaden med innglassing noe som utgjør ca
26.000 kroner.
Til høyre ser vi et bilde fra luftebalkongene på østsiden. Disse er belagt
med ere lag med epoxy et kunststoff som ser sterkt ut. I dag 3. juli ble
siste stillas tatt ned og vi skulle ha sendt opp fyrverkeri! Kjell K

Med glassene trukket til side

