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Jeg ønsker deg nok!
tenke på.
Jeg håper at vi alle kan få oppleve at gleden og
meninga med livet kan komme fra de små og enkle
ting i livet. Innenifra, i fra opplevelse sammen med
familie og venner. Det som ikke koster annet enn et
smil eller litt omtanke.
Vi har da alle nok, slik som i denne
lille historien.
Jeg er glad i deg. Jeg ønsker deg
nok! sa faren på yplassen da han
skulle ta farvel med datteren.
- Og jeg er glad i deg, pappa. Jeg
ønsker deg nok!
En passasjer som stod i nærheten,
kunne ikke la være å spørre hva de
mente, når de ønsket hverandre ”nok”.
- Det er en hilsen som har gått
fra generasjon til generasjon i vår
familie, svarte mannen.
- Det betyr: Jeg ønsker deg nok sol til
Men kanskje så er det naboen din som
at livet ditt blir lyst. Jeg ønsker deg nok
er bekymret eller som mister jobben ?
regn til at du setter pris på solen. Jeg
Kanskje er naboen den eneste blant
venner som opplever de skiftende tidene så direkte på ønsker deg nok lykke til at du bevarer livslysten. Jeg
ønsker deg nok sorg til at selv de små gledene blir store.
kroppen ?
Jeg ønsker deg nok!
Så blir jula som i fjor. Vi følger våre tradisjoner og
barna gleder seg. Men mange har det annerledes i Med ønske om en god og fredelig jul fra Lise
år, også av andre grunner enn nanskrisa. Det skal vi Martinussen
Jula i år blir ikke som i fjor; det er helt klart. Og i
høst så har vi hørt mye om et bestemt ord, et ord som
mange av oss kanskje ikke har tenkt så mye på før,
nemlig nans og nanskrise. Jo da, jeg har jo alltid
tenkt mye på hvordan jeg skal nansiere alt som jeg
ønsker og må bruke penger på også tidligere. Men nå
er det blitt så veldig noe som jeg leser
og hører om til stadig; nanskrise.
Så jula kan kanskje ikke bli som i
fjor da, når vi tenker på nanskrisen
som henger over oss ? Så er det
så forskjellig hvordan vi merkes av
virkningen av nanskrisen. For mange
blir det usikkerhet om jobb, boligpriser
og gjeld. Mens andre ikke merker noe så
direkte til de negative konsekvensene,
og så kan det jo være greit med litt
billigere bensin….

Flerbruksanlegget på Utleira nærmere realisering
Bygningsrådet i Trondheim kommune vedtok 26. november 2008 å
legge ut forslag til reguleringsplan for idrettspark og erbrukshall
på Utleira til offentlig ettersyn. Du kan lese om saken
og levere merknader til planen på Trondheim kommunes
egne nettsider: www.trondheim.kommune.no/ og det nnes mer
informasjon på sidene til Utleira idrettslag; www.utleira.no/
flerbruksanlegg . Høringsfristen er 12. januar 2009. Endelig
vedtak av planen kan nne sted tidligst i februar neste år.
Dette er en ny viktig milepæl for arbeidet frem mot realisering
av et anlegg som skal samle aktiviteter for idrett, folkehelse og
kultur i bydelen. Reguleringsplanen er en viktig forutsetning
for å komme videre. Den legger premissene for utformingen og
utnyttelsen av området i framtida.
Kommunen har lagt frem to alternativer og ber bydelens
befolkning gi råd om hvilket alternativ som bør velges. Dersom
hovedalternativet realiseres vil det bli et ott og fremtidsrettet
anlegg. Illustrasjonen antyder hvordan det kan bli når etterlengtet
kunstgressbane er på plass.
Utvalget som jobber med å realisere idrettspark og erbrukshall
på Utleir oppfordrer alle lag og foreninger i bydelen å vise

engasjement og avgi merknader til reguleringsplanen. Kun
bydelens eget engasjement kan sikre bedre sosial infrastruktur i
framtiden.
For Utvalget for idrettspark og erbrukshall på Utleir
Ole Jonny Klakegg
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Styrelederen har ordet
Hei alle beboere på Risvollan!
Da er det like før julefreden senker seg over Risvollan
og jeg går ut i fra mange har det travelt i en hektisk
førjulstid.
Som alltid på høsten er fellesmøter med Naboutvalg
og Representantskap avholdt. Dette er nyttige møter
for oss i styret, da vi kan drøfte forskjellige
problemstillinger og ha meningsutvekslinger om
forskjellige saker som skjer i borettslaget.
Styret har i år som tidligere oppnevnt et budsjettutvalg,
som har i oppgave å utarbeide et forslag til budsjett
for neste år. Styret har vært opptatt av at andel
felleskostnader
(husleie) skal være forutsigbart
og at man ikke skal ha store svingninger i dette. Nå har
vi jo gjennomført
rehabilitering av Høyblokka
som har vært et ganske omfattende arbeid, men vi står
foran ere ganske kostbare og nødvendige prosjekter
i de nærmeste årene.
Vi har planlagt å bygge nye garasjer på H- og E-feltet,
samtidig som vi ser at vi antakelig må gjøre en
del med fellesgarasjene. Dette kommer vi nærmere
tilbake til. Her er man i gang med et prosjekt rundt 2
rekker på Utleirtunet i første omgang, men ere må
nok taes etter hvert.
Samtidig hører man daglig på nyhetene om at det er

en global nanskrise, og et rentenivå som til nå stort
sett har vært stigende det siste året med unntak av den
helt siste tiden.
Jeg har tidligere påpekt at borettslaget har en god
økonomi, og det har vi. Jeg ser absolutt ikke for
meg en situasjon hvor andel felleskostnader (husleie)
på Risvollan ”yr” i været, men vi må nok være
forberedt på at andel felleskostnader (husleie) må
økes litt i årene som kommer hvis vi skal gjennomføre
de planlagte prosjekter og rentenivået blir rundt der
det er nå. Nå har vi bundet renten på de este av
borettslagets lån på et veldig gunstig tidspunkt, og vil
ha denne renten i underkant av 2 år til.
Nå var det garasjeleien som ble mest økt i år, og det
skyldes at vi skal bygge nye og rehabilitere en del
av fellesgarasjene. Styret fant det riktig at vi som har
garasjer må ta denne økningen. Dvs at de som ikke
har garasjeplass, ikke blir berørt av denne økningen.
Jeg ønsker å takke alle ansatte, tillitsvalgte,
redaksjonen i TV-Risvollan og alle andre beboere på
Risvollan for et godt samarbeid i 2008, og ønsker
dere en god og fredfull julehøytid, og et riktig godt
nyttår.
Med vennlig hilsen
Egil Burkeland
Styreleder

INNSAMLING AV JULETRÆR

søppelsekk og levere det til borettslaget (leveres da til
Renholdsverket vil samle inn juletrær i uke 3 12.-16. Boservice v/en av vaktmestrene) på dagtid.
januar. Sett ut juletreet senest søndag 11. januar. Ren- Husk: Levering kun på dagtid og det skal kun legges
holdsverket samler inn juletrærne der renovasjonsbi- julepapir i sekken.
I romjulen har borettslen til vanlig henter avfallet. Juletrærne komposteres
laget åpent i tiden 09.00
og blir til ny trøndersk matjord. Fjern derfor all pynt.
- 15.00.
Innsamlingen av juletrærne vil ikke medføre noen
Vi ønsker alle en riktig
ekstra omkostninger.
god jul!
Mvh Renholdsverket AS

JULEGAVEPAPIR ER RESTAVFALL

Julegavepapir er uegnet til gjennvinning, og skal av
den grunn kastes som restavfall. I jula er det mer
avfall enn normalt, og vi anbefaler derfor alle om å
kaste julegavepapiret ETTER jul.
Et nytt alternativ i år er å legge julepapiret i en svart

Julehilsen fra
Renholdsverket AS og
Risvollan Borettslag.
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Oppbevaring av propan

Ann Helen på frisørsalongen

Jeg er kjent med at Ann Helen på frisørsalongen har
Propan har mange bruksområder, blant annet som jobbet der i 30 år. Hun har knapt hatt fravær, tiltross
drivstoff. Andre anvendelser er gasskomfyrer, for at hun bor på andre siden av fjorden og har lang
gassgriller og drivgass i spraybokser.
arbeidsvei.
Fordi propan er omtrent halvannen gang tyngre Syns hun er verdt en omtale i Rislappen.
enn luft, bør gassen ikke oppbevares i kjellere Som fornøyd kunde syns jeg frisørsalongen er det
eller andre steder der en lekkasje kan føre til triveligste sted på Senteret.
Hilsen fornøyd kunde
oppsamling av gass. En slik samling av propan-

gass vil utgjøre en stor brann- og eksplosjonsfare.
Rislappen har gjort forsøk på å få intervjuet Ann Helen,
(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi)
men som den beskjedne damen hun er syntes ikke hun
det var noe å snakke om. Vi snakket med hennes sjef og
Risvollan Borettslag informerer dermed om at
hun sa bare ne ord om henne. Etter at Aud/Linn åpnet
propanbeholdere ikke må oppbevares i kjellere,
ny salong i sentrum så er det Ann Helen som sørger for
nettopp på grunn av brann- og eksplosjonsfaren.
den daglige driften av salongen her i Senteret. (Reds
bemerkning)
Brannvernleder/teknisk sjef Laila Pedersen

ROT OG SKROT I TRAPPEROM OG
TRAPPEOPPGANGER

VI MINNER OGSÅ OM HENSATT SØPPEL
OG SKROT RUNDT CONTAINERE

Hvem skal fjerne skrap/skrot som blir satt ut?
Vaktmesteren?

Her må vi skjerpe oss! Rot avler rot – og ikke minst –
smågnagere.
Vi ønsker å ha et ryddig og innbydende borettslag, og da må alle
bidra. Teknisk sjef

Ofte settes det fra seg skrap og skrot i trappeoppganger
og trapperom. Det være seg ute på feltene (i felles
trappenedganger) og i Høyblokka i trappeoppgangen,
nedgang til kjelleren og nede i bodarealene. Ja det settes
endog ut bord, stoler, kommoder i rømningsvegene (gjelder
Høyblokka) i tillegg til alt skrot som samles fra tid til
annen.

Vi minner om brannfaren ved at det hensettes slikt i
rømningsveger, trappeoppganger, nedganger etc. I tillegg
blir det en forsøpling av stedet.
Samt at det medfører ekstra kostnader for borettslaget,
og økte kostnader vil kunne føre til økte andeler av
felleskostnadene for beboerne.
Hensatt søppel/skrot vil kunne bli fjernet uten ytterligere
informasjon.
Har dere spørsmål vedr. hensetting av søppel/skrot – ta
kontakt med borettslaget.

Ved ere anledninger har vi sett at det er hensatt søppel rundt
containerne.
Noen ”felt” (områder) er inke og har det virkelig ryddig og
har strukturerte beboere, og i andre ”felt” har det lett for å bli
forsøpling og stadig tilbakevendende problemer med søppel som
bare slenges fra seg rundt containeren.

Ja årene går fort, nå er det jul igjen. Vi i TVRisvollan hadde vel
håpet på et bedre år når det gjelder tilgjengelighet for den enkelte
beboer. Det er nå kommet til enighet mellom styret og Get om en
kompensasjon i forbindelse med at det har vært mange problemer
for enkelte av beboerne. TVRisvollan inngår i denne og etter det vi
har grunn til å tro vil TVR være på digitale sendinger ganske snart.
Benytter anledningen til å takke alle medarbeidere, styre , administrasjon og beboerne for samarbeidet i året som nå ebber ut, og
ønsker alle en gledelig jul og et riktig godt nyttår!
Hilsen
Kjell Kjærstad, 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: Olav Jensen, Kjell Kjærstad +
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Layout: TVRisvollan
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis
kilde oppgis.
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Borettslaget velger Aktiv Eiendomsmegling
som ny samarbeidspartner
Borettslaget har siden
01.01.2005 hatt samarbeidsavtale
med
EiendomsMegler
1
Midt-Norge. Selskapet
sa tidligere i høst opp
samarbeidsavtalen og
krevde reforhandling
av betingelsene i avtalen. Med bakgrunn i
dette ble det sendt
forespørsel om tilbud til andre eiendomsmeglere.
Tilbud ble gitt av Aktiv Eiendomsmegling (Aktiv), og
styret valgte å inngå samarbeidsavtale med dette selskapet fremfor å fornye avtale med EiendomsMegler
1 Midt-Norge.

ekstra viktig nå når eiendomsmarkedet forventes å
være vanskelig i tiden som ligger foran oss. Vi har
tro på at Aktiv vil være en av de aktørene som vil
være i stand til å yte de beste meglertjenestene i denne
situasjonen. Vi er bl.a. kjent med at selskapet har ere
medarbeidere som er godt kjent med borettslaget og
har tilknytning til nettopp denne bydelen. Lokalkunnskap vurderes som viktig da lokale forhold som har
betydning for bomiljøet vil være viktige elementer i
markedsføringen av de boliger som skal selges.
Vi er godt kjent med de este meglerselskapers oppgjørsrutiner i forbindelse med eierskifte, og opplever
at ikke alle selskaper har like gode rutiner. Vår erfaring er at Aktiv i likhet med EiendomsMegler 1
Midt-Norge har gode rutiner. Trygghet på dette punkt
vurderes som vesentlig for den som skal selge bolig.

Det ble vurdert som særlig viktig å ha samarbeid
med et eiendomsmeglerrma som vil være i stand til
å yte de beste meglertjenester fremfor å tilby lavest Roar Skaaraaen
mulige priser på tjenestene. Dette ble vurdert som daglig leder

PARTENE I OMRÅDET ENIG OM FELLES REGULERINGSPLAN
ICA og REMA har blitt enige om å samarbeide om utbygging av
Risvollan Senter.
Dette skulle bety at det blir både en ICA og en REMA butikk i
Senteret.
I tillegg vil Senteret inneholde en helsedel med legesenter/
medisinsk senter, tannlege og apotek.
Dessuten vil annen handels – og næringsvirksomhet få plass i
Senteret.
På grunn av ombygging samt større parkeringsbehov må det
også lages parkeringsanlegg.
Det ser også ut til at behovet for bl.a. omsorgsboliger kan bli
dekket ved at man planlegger å bygge en del boliger i forbindelse
med prosjektet.
Ved at det avsettes plass i næringsbygget til helsedelen, kan
etasjene som i dag brukes til dette i høyblokka frigis og overtas
av borettslaget til leiligheter. Dette betyr at Høyblokka kan bli en
ren boligblokk med de fordeler dette innebærer for bomiljøet.
Bygging av et nytt Risvollan Senter er et for stort prosjekt til at
ICA og REMA kan stå for gjennomføringen så her blir det nok
engasjert et rma med kompetanse og ressurser innen utbygging
av store byggeprosjekter for å drive dette igjennom.
Trondheim kommune har revet Risvollan Barnehage og skal
bygge helsestasjon og barnehage på den gamle tomten. De
er også interessert i en felles reguleringsplan bl.a. for å sikre
adkomst samt parkeringsmuligheter for anlegget.

Risvollan Borettslag har også store interesser i området og har
arbeidet en tid med planer om et drifts- og velferdsbygg på
platået øst for barnehagetomta. Dette ligger i grønnstrukturen
og borettslaget har gjort en henvendelse til bygningsrådet om
mulighetene for å kunne bygge der.
Bygningsrådet vedtok enstemmig at dette kunne gjøres med en
del føringer.
I sakspapirene fremgår det at forslaget løser kjøreadkomst og
parkering for den nye barnehagen samtidig som sikkerheten for
fotgjengere i området blir ivaretatt. Forslaget anses å være en
ryddig løsning for området. Av kostnadshensyn må forslaget
om adkomstløsning for barnehagen vurderes på nytt, men
borettslagets holdning er at den endelige løsning ikke må komme
i konikt med gangtrakken da området er et knutepunkt for
barnas skoleveier.
Det fremgår videre at det aktuelle arealet ikke har en viktig
funksjon slik det ligger i dag. Det brukes ikke spesielt til lek eller
rekreasjon, men oppfattes som et åpent gjennomgangsareal.
Det ser ut som at når disse re, Borettslaget, ICA, REMA
og Trondheim kommune har denert sine ståsted, så skal vel
reguleringsarbeidet for området begynne å gå fortere.
Det er kanskje på tide da det er mange som lurer på om det er
noe som skjer i saken.
Kjell Kjærstad
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Aktiv Eiendomsmegling

er en del av Terra/Aktiv Eiendomsmegling
As. Vi er en landsdekkende kjede og
er blant de 2-3 største i landet.
I Trøndelag har vi 3 kontorer, Trondheim
sentrum (Olav Tryggvasons gate 40),
Heimdal (Søbstadvegen 1) og på Orkanger
(Orkdalsvegen 84). Selv om vi har en sterkt
kjede i ryggen, har vi lokalt eierskap,
noe som gir oss eksibilitet og muligheter til
å fortea lokale handlinger.
Vår ubestridte målsetning er å levere til
enhver tid markedets beste eiendomsmeglertjeneste. Kjappe handler og stort fokus på å
bli størst hurtigst mulig, har aldri vært vår
målsetning, og det er heller ikke viktig for
kunden. Vi har alltid jobbet langsiktig og har

fått vår vekst gjennom fornøyde kunder i
mange år. Det er nøkkelen til vår suksess og
den er vi tro mot. Da vi er frittstående
og ikke bankeied, har vi heller ingen som
titter oss over skulderen og presser på
kundene forsikring, nansiering og andre
produkt som en del av meglertjenesten. Vi
har derfor ha fullt fokus rettet mot utførelsen
av meglerjobben og sørge for at den blir
utført på en måte som er til det beste for
både kjøper og selger.
Lokalkunnkap er svært viktig ved valg
av eiendomsmegler og for å oppnå gode
salgspriser. Vi har derfor satt sammen et
slagkraftig team bestående av 4 meglere
som alle bor i området. Har man relasjoner
til andre av våre meglere kan de selvsagt
benyttes og det samme tilbudet gjelder.
Alle re er tiknyttet vårt kontor i Olav
Tryggvasons gate.
Vi er også med som sponsor for
prosjekteringen av den nye kunstgressbanen
på Utleir og håper den snart vil komme
på plass, noe som vil bli et stort løft for
området.

Vilkår ved bruk av Aktiv Eiendomsmegling:
Meglerprovisjon for 1-roms leiligheter
kr. 38.000,Meglerprovisjon for 2-roms leiligheter
kr. 38.000,Meglerprovisjon for 3-roms leiligheter
kr. 40.000,Meglerprovisjon for 4-roms leiligheter
kr. 42.000,Meglerprovisjon for 5-roms leiligheter
kr. 42.000,-

Markedsføring koster kr. 20.900,- og inneholder annonsering i Hjem (vedlegg til
Adresseavisen hver fredag), nn.no og
aktiveiendom.no samt tjenester som boligstylist, profesjonell fotograf, og til salgs-plakat.
Dokumenterte utlegg og visninger kommer i
tillegg.
På våre visninger stiller meglerne alltid opp
selv. Vi bruker aldri assistenter!
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Navn: Øyvind Jahr
Alder: 30 år
Adresse: Asbjørn Øveråsvei 8f
Jeg yttet opp på Risvollan høsten 2007 med min
samboer som er født og
oppvokst på stortunet.
Sammen har vi to barn
hvor den eldste er elev
på Utleira barneskole. Vi
valgte Risvollan på bakgrunn av min samboers
kjennskap til borettslaget
og skole og fritidsmulighetene som området har
å tilby. Jeg er bosatt på
mellomtunet og sitter som
kasserer i naboutvalget. Jobben min i naboutvalget er
å være et talsrør for beboerne på samt ha kontroll på
hva som går ut og inn av kontoen. Asbjørn Øveråsvei
8f er adressen min. kom gjerne innom for en prat.
Jeg har vært ansatt hos Aktiv eiendom i 2 1⁄2 år og på
den tiden har jeg fått kjennskap til Risvollan som et
veletablert og veldrevet borettslag.

Navn: Tore Resell
Alder: 39 år
Er oppvokst på Stubban
og bor her fortsatt med
kone og 3 barn. Eldstemann går på Utleira skole
i tredje trinn. Er selv
engasjert i hva som skjer
i nærområdet og trener
for fotball gutter 2000 på
Utleira. Har stor del av
min omgangskrets i bydelen og vi vil nok bli
boende her i mange år
fremover. Jeg er daglig
leder og fagansvarlig for
Aktiv Eiendomsmegling
og har jobbet som eiendomsmegler i 15 år. Med
unntak av noen år i Oslo har jeg drevet med eiendomsmegling i Trondheim. Jeg har etter mange år i Navn: Steinar Skaanes
bransjen solgt boliger i de este veier på Risvollan og Alder: 34 år.
Jeg er selv født og oppi nærområdet.
vokst på Stubban og Risvollan. Har bodd her i alle
Navn: Odd Olav Berg
år foruten en periode på 8
Alder: 26 år
år da jeg bodde på Vestlia/
Jeg har bodd i nærområdet
Nardo. Jeg yttet tilbake
i hele mitt liv, og kommer
hit i 2006 og bor nå på
trolig til å fortsette med
det nye Utleir-feltet Akka
det. Jeg er oppvokst på
Bakka. Jeg har gått både
Steinan og brukte således
på Utleira barneskole og
mange av mine barneår på
Hoeggen ungdomsskole
Risvollan. Jeg har bodd
samt at jeg gjennom en
på Othilienborg, og bor nå
årrekke vært aktiv i Utleira
på Stubban sammen med
idrettslag med både fotmin samboer. Dette er et
ball og langrenn. Jeg har
område jeg trives meget
jobbet i Aktiv Eiendomsmegling i snart 3 år og har
godt i og kommer til å bo
på den tiden solgt mange leiligheter her på Risvollan
her i all overskuelig fremog nærliggende områder i bydelen. Jeg har en særtid. Jeg har jobbet hos
deles god lokalkompetanse om Risvollan, har mange
Aktiv Eiendomsmegling i
6 år, og har gjennom den tiden opparbeidet meg ver- venner og bekjente her og kjenner borettslaget og leidifull kompetanse på salg av bolig, noe som gir mine lighetene veldig godt.
kunder en trygg, effektiv og økonomisk beriket salgsprosess!
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Nye beboere og interne yttinger
pr. 16.desember 2008

A-feltet (Adolf Øiensv.)
Knut Henrik Lossius – 6D
Egil Burkeland og Eli Vindal – 5E
Bjørn J. Søderholm og Anne B. Skomakerstuen – 5C
Asbjørn Grøtte og Ann-Karin Berge – 4D

Alfhild Celius – 18C
Anders Fossen Trøan og Pernille Tuva – 16C

B-feltet (Utleirtunet)
Bjarne Berntsen og Tonje Stolsmo – 15H
Ole Marius Espås – 24D
Bjørnar Hoem og Monica Pettersen – 15E
Øyvind A. Hammeren og Marit D. Hammeren – 2E
Christian Stokke – 8D
Jan S. Rønning og Hege Mortensholm – 12F
Magne Haugsnes og Bjørg Strøm – 17C
Randi K. Stensli og Knut Brandvold – 5B
Erlend Husby og Victoria Bang Jacobsen – 15A
Tommy Buschmann og Jessika Five Petterson – 9G

F-feltet (Nordre og Søndre Risvolltun)
Trude Hjulstad – 7C
Stein-Roger Arnøy og Monica Arnøy – 11E
Richard Muller og Ellen Brunstad – 10F
Gregor Andre Berge – 12A

C-feltet (Ada Arnnsensv.)
Kirsti Sarita Høgsteggen – 1B
D-feltet (Asbjørn Øveråsv.)
Bjørn K. Lian – 11D
Alf M. Kvalvik og Marit Y. Bodvin – 14F
Erland Smemo og Mette Nordbrekken – 4C

E-feltet (Risvollv.)
Stein Rogstad – 4C

G-feltet (Marie Sørdalsv.)
Kari Rønningen – 10D
H-feltet (Blaklihøgda)
Pål Aarvåg og Hege K. Aarvåg – 16B
Einar Kjerstad og Anne Kristin Kjerstad – 20A
Gunhild A. Gjøvåg – 8B
Natasa Djuric – 9B
Hilde Hansen – 9A
Høyblokka (Ingeborg Aasv. 2)
Anne Margrethe Forseth – 10. etg.

Siste om digitalisering av TVRisvollan
Styret besluttet 18. desember at det skal skje en digitalisering av TVRisvollan. Get har fått beskjed om
de snarest mulig skal sette igang dette.

at

Det betyr at vi på nyåret kan ta inn TVRisvollan på digital kanal og vil være å nne på ”digitalboksen”.
Dette betyr mye for at den enkelte skal fritt kunne velge å se på TVRisvollan eller andre kanaler i pakken.
Vi kommer tilbake med mere informasjon om dette og andre ting rundt Get og kompensasjoner.
Kjell Kjærstad

TVRisvollan sender analogt i to kanaler
TVR1 - S34 (Magasinet)
TVR2 - S31 (infoplakater-Tekst-tv)
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Kryssord med Anders

Vannrett.

1. Bergart
11. Konge
12. By
13. Raset
14. To like
15. Beholderen
17. Tvetydig svar
19. Skli
20. Vokalene
21. G.navn
23. Tall

Premier
1. Premie
2. Premie
3. Premie

25. Tre like
26. Representerte Oddvar Brå
27. Mesterskap
29 Kommune på Nordmøre
31. Tre like
33. Øk
34. Pistollyd
35. Iltert dyr
37. Siri Lie
38. Fryse
39. Tidspunkt

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

Loddrett.

1. Innsekt
2. Drikk
3. Arbeider
4. Avrund
5. Medisin
6. Hustruen
7. J.navn
8. Arrangerte ski VM
9. Tall
10. Sted i Trøndelag

18. Hyggelig
22. Klagesang
24. Ta på seg
28. Antatt
30. Avis (fork).
32. Naboer
36. Fuglen

16. Tall

Løsning må være innsendt innen er 1. mars 2009
Løsningen legges i lukket konvolutt og leveres
på borettslagets kontor, eller i TVR.
Postadressen er postboks 3611 Risvollan

Navn:_________________________________________
Adresse:_______________________________________

Kryssord med Anders nr 2/2008
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Steinlegging felt A og G, samt felt D
Steinlegging av inngangspartier på felt A er nesten
ferdig (kun mindre justeringer og tilpasninger gjenstår.
For felt G nærmer det seg og slutten. Vi samler opp til
sluttbefaringer og justeringer til senere, slik at dette
tas når snøen er borte og det er blitt varmere i været.
Det neste feltet som vil skal få steinlagt
inngangspartiene sine er felt D. Det blir avholdt
informasjonsmøte for alle beboerne på felt D onsdag
14. januar kl. 18.00 i Storstua.
Da får du svar på dine spørsmål vedr. steinlegging,
samt informasjon om framdriften.
Har du spørsmål, ta kontakt med teknisk sjef Laila
Pedersen.

Rehabilitering av fellesgarasjene
på Utleirtunet 1 og 2:
Det er gravet opp på begge sider rundt Utleirtunet 2.
Uteområdet på hagesiden til Utleirtunet 1 ryddes og
vi begynner med graving i uke 51 (kun på hagesiden). Miljømessige tiltak for alle felt:
Bodene til Utleirtunet 1 er blitt fjernet og satt på plass
Det er snart nytt år og ny mulighet for å søke om
i nærheten og kan brukes som vanlig.
penger til miljømessige tiltak for 2009. Styret har også
Begge områdene skal ryddes til jule- og nyttårshelgen. for 2009 avsatt kr. 300.000,- til slike formål.
Vi ber likevel beboere og besøkende utvise forsiktighet Det som ikke er benyttet inneværende år, blir ikke
overført til neste år. Det vil si at prosjekt må avsluttes
da det fremdeles er et anleggsområde.
Entreprenørene starter opp igjen etter nyttår mandag det året de er omsøkt.
Vi ber naboutvalgene være inke til å bidra med å
5. januar.
få avsluttet prosjektene sine. Dette betyr at dugnader
Rehabilitering innvendig i garasjen til Utleirtunet 2 må organiseres og ferdigstilles, det må være en
starter opp etter nyttår en gang. Det sendes ut egen kontaktperson opp mot borettslaget, og bestillinger
informasjon om dette. Det vil ellers bli satt opp må gjøres så tidlig på året som mulig. Vi ønsker at
skilting for reserverte plasser utvendig for de som har påbegynte ting blir avsluttet.
fast plass i garasjen mens denne rehabiliteres.
Det sendes ut brev til alle naboutvalgene straks over
Se ellers framdriftsplan for arbeidene som er lagt ut nyttår med frist for å søke. Søknadene må innholde
begrunnelse og kostnadsberegning.
på borettslagets hjemmeside:
www.risvollan-borettslag.no Laila Pedersen
Teknisk sjef Laila Pedersen

Slaglyden fra bassen høres ikke bare hjemme hos en selv
Til ”Rislappen” ønsker jeg følgende innlegg:
Rockemusikkens ”dunk-dunk” bærer godt gjennom
betongen. Slaglyden fra bassen høres ikke bare
hjemme hos en selv. Derfor er det lurt å passe
på høyttalerplasseringen, og sørge for at den ikke
har direkte kontakt til vegg eller gulv, men plassert

via fjærende eller myke puter på gulvet. Slike
høyttalerstativ selges bl.a. av Ikea. En annen sak er at
lydnivået bør dempes ved slik avspilling. Vi bor ikke
i eneboliger!
Beboer som misliker bassvolumet og dunket

