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Darren Saines

Frisk opp terrassen
– til sommeren
Snøen er i ferd med å smelte, og snart kan utendørslivet
nytes på terrassen igjen. Hvis du har planer om å fornye
uteplassen, har du mange muligheter i år. Få med deg de
beste tipsene akkurat nå fra tre hagedesignere.
Hagedesigner Yvonne Dengins beste
terrasseråd:
- Små uterom kan innredes
med lette utemøbler i blant
annet aluminium, og med
stoler som kan stables. Lette
møbler med setetrekk av
polyestermateriale er også å
anbefale, de trenger ikke
puter, er ved-likeholdsfrie og
tåler å stå ute i hardt vær. Store krukker i
glassfiber og i fiberbetong holder godt på
fuktigheten i jorden og tåler frost, og kan stå
på terrassen året rundt uten å måtte flyttes
på. Selv om plassen på terrassen er
begrenset, anbefaler jeg et par store krukker
fremfor mange små. Uterom på lite areal
virker bare enda mindre med masse småting.
Velg gjerne et par store gjenstander, det vil gi
rommet mer volum.
Unngå sterke, varme farger på møbler og
blomster hvis uterommet er lite.
- Selv er jeg glad i farger på planter og
inventar som er dempet og som gir følelse av
lys og luft, for eksempel hvitt, lys blått, grønt,
kjølig rosa, samt en anelse lime. Rødt, purpur
og oransje får rom til å virke mindre.

Yvonne Dengin

I krukker som har en diameter på 50 cm,
kan man plante flerårige planter på terrassen,
blant annet syrin, hekkplanter, nåletrær,
søyleeiner og prydbukser. Til og med
oppstammede frukttrær kan man plante i
krukker på terrassen. Stikkelsbær,
kiwiplanter og bjørnebær kan også dyrkes i
potter. Reddiker og bladsalat kan såes i
balkongkasser med bare 20 cm jord og
høstes inn i flere runder i den lyse årstid.
- Å dyrke nyttevekster i uterommet er
populært som aldri før, i og med at flere er
opptatt av økologi og rent dyrkede matvarer
uten sprøytemidler.
- Den økologiske trenden er også aktuell ved
valg av terrassegulv med blant annet plank
av komposittmateriale, som er vedlikeholdsfritt, og som holder godt på fargen.
Kunstgress er dessuten mer populært nå
enn før på terrassen. De som ønsker et ekstra
mykt underlag, kan kle terrassegulvet med
gummidekke, som er behagelig å gå på.
Hagedesigner Darren Saines beste
terrasseråd:
- For et par år siden var
boblebad på terrassen en stor
trend, nå er det utekjøkken
som gjelder. Å tilberede mat
utendørs under åpen himmel
er noe mange nordmenn liker ,
og grilling virker å være evig
aktuelt her. Når jeg designer
utekjøkken, bruker jeg gjerne en kombinasjon
av fliser og kebony-tre. Utekjøkkenet skal
være lett å bruke og diverse redskaper bør
kunne skjules i skuffer og skap. Kebony-tre
er også godt egnet på terrassegulvet.
Planken er et vedlikeholdsfritt naturprodukt
produsert i Norge.

- Generelt er trenden mer og mer
vedlikeholdsfrie produkter på terrassen.
Folk flest vil ha et enkelt liv uten for mye
plikter når de har fri.
Treverk, uten behov for beising på
terrassen, gir varm glød og minner om
natur.
Når det gjelder plantevalg, er det mange
som ønsker grønne nåletrær som ikke har
behov for å bli vannet hver dag for å se
friske ut.
- Vintergrønn barlind er en av mine
favoritter, den er også lett å klippes til i
ulike former, slik at den nesten kan minne
om en skulptur. Å forme plantene med et
personlig uttrykk er litt nytt i Norge, men i
England, sør for London der jeg har vokst
opp, er det vanlig å frisere grønne busker
til nøyaktig den form man måtte ønske.
Noe som vi begynner så vidt å se noe
mer av blant dem som liker uterom med
mest mulig individuelt uttrykk.
Hagedesigner og bygartner Marit
Næss` beste terrasseråd:
- Naturmaterialer vil
komme for fullt denne
sommeren på terrassen,
blant annet kurvmøbler,
rekvedfargede utemøbler,
svarte jernmøbler og
sinkpotter.
Selv om natur er i fokus nå
som aldri før, kan man finne naturtro
kopier i resirkulerte materialer.
Kurvmøbler kan fylles med myke puter i
lin og bomull og skape behagelig
atmosfære og gjøre livet i uterommet mer
komfortabelt.
- Jeg anbefaler gjerne terrassegulv av
naturmaterialer, for eksempel bambus,
dette er et hardt materiale som krever
lite vedlikehold. Naturstein er også flott

Marit Næss

www.aktiveiendom.no

Marit Næss

og vedlikeholdsfritt. Sisalmatter er
anvendelige på mindre områder.
Mange opplever at de får en ekstra
stue om sommeren når døren ut til
terrassen åpnes, og velger å innrede
utestuen i samme stil som de har
innendørs. Det gir mer harmoni, og
man får følelsen av at boligen blir
større.
- Å bringe naturelementer, som for
eksempel rullesteiner, ut på terrassen
gir en følelse av å være ute i den store
naturen.
- Eksotiske planter som oppstammede
oliventrær og lavendeltrær, samt
drueplanter gir en opplevelse av å være
nærmere sydlige breddegrader.
Dessuten kan oppstammede ripsbusker
og klematis på klatrestativ gi
gammeldags hage-lykke.
Gamle planter som pellargonia,
Dronning Ingrid eller Mårbacka er mer
populære enn noen gang. Farger som
grått, sand, kremgult og blått vil vi også
se mer av fremover i uterommet.
- Ikke glem belysningen på terrassen.
Gjør den mer indirekte for å skape mest
mulig stemning når solen har gått ned
for kvelden.
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Styrelederen har ordet
Hei alle beboere på Risvollan!
Da er våren kommet til Trondheim og
Risvollan, selv om vi ser at ”kong vinter”
ikke helt vil slippe taket enkelte dager hvor de
siste krampetrekninger etter vinteren kommer
i form av snø og sludd.

fra sine kolleger nå ved avslutningen. Jeg vil
på vegne av styret si at vi ønsker Bersvein
mange gode og otte år som pensjonist, og
si tusen takk for en kjempeott arbeidsinnsats
gjennom alle disse 27 årene på Risvollan.

En av våre vaktmestere gjennom 27 år,
Bersvein Ofstad, pensjonerer seg i disse dager.
Undertegnede hadde gleden av å være med på
en avskjedsseanse for Bersvein som han satt
stor pris på. 27 år på samme arbeidsplass er
det ikke så mange som
kan skilte med, og ig.
Bersvein har Risvollan
Borettslag vært en
fantastisk arbeidsplass
gjennom disse årene.
Daglig leder hadde en
tale til Bersvein, hvor
han la vekt på at
Bersvein har vært en
kontinutetsbærer
i
Risvollan Borettslag, og viktigheten av dette.
Når en og samme person er ansatt i samme
bedrift over så lang tid, er det mye ekspertise
og kunnskap som samles opp der. I en
overgangsperiode frem til nå, har Bersvein
vært brukt til å overlate noe av den kunnskapen
til de nye kreftene som allerede er ansatt
for at vi beboere skal i minst mulig grad
bli berørt av at noen slutter i borettslaget.

Styret har gjennomført fellesmøter med alle
naboutvalg og representanskap denne våren og
dette er møter hvor vi kan diskutere saker som
har felles interesse for naboutvalgen å avklare
mot styret og administrasjonen og motsatt vei.
Når det gjelder møtene
med representantskapet,
er jo disse viktig for
å få avklart viktige
prinsipielle saker.
Videre har styret i
samarbeid
med
administrasjonen jobbet
med årsberetning og
årsregnskap
for
borettslaget som er i trykken og klar for
utdeling til beboerne hvert øyeblikk.

Til slutt vil jeg bare oppfordre alle beboerne til
å komme på borettslagets generalforsamling
som skal avholdes 20. April. Det er her du kan
påvirke hvilken retning du vil borettslaget skal
utvikle seg videre fremover, så møt opp!!!!
På vegne av styret vil jeg ønske alle beboerne
på Risvollan en riktig god påske.
De este på Risvollan vet godt hvem Bersvein
Med vennlig hilsen
er, og jeg tror alle kan stille seg bak meg når
Egil Burkeland
jeg sier at Bersvein er kjent for å være en
Styreleder
veldig blid, omgjengelig og pålitelig mann.
Derfor kk han også mange gode ord med seg
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TVRisvollan er med på å sikre dine digitale verdier for fremtiden!
Risvollan Borettslag ved TVRisvollan har blitt forhandler av My DiSafe som er en digital bankboks hvor
du kan sikre bilder, lm, data og dokumenter for fremtiden.
Hvordan har du sikret dine
verdier? Hva om datamaskinen krasjer, du får et
innbrudd eller i værste fall
en brann?
Dette behøver du ikke
bekymre deg over lengre.
Skaff deg din private digitale bankboks med maksimal sikkerhet. Lagre dine
uerstattelige bilder, lmer,
dokumenter og andre data
for all fremtid på et sikkert
sted.
Forhandler
TVRisvollan har blitt forhandler av DigiPoint Trøndelag sin digitale bankboks,
like lett å betjene som nettbanken din.
Ragnar Holøyen i DigiPoint Trøndelag viser frem produktene
TVRisvollan kan tilby
Digital safe
trenger ikke tenke på om du har lagret på rett type
Vi selger digital safe og gir deg innføring i bruk samt lagringsmedium.
kan installere den for deg om ønskelig.
CD er på vei ut VHS har vært på vei ut lenge, vinylDu bare betaler inn beløpet og får serienummeret fra plater, kassetter, super 8 og vanlig fremkallingslm
oss.
er enten ute eller på vei ut.
Sikkert sted uavhenging av lagringstyper
Husk dette er det sikreste stedet du kan lagre dine digitale minner. CD-plater holder ikke så lenge. Det var
nettopp en fotograf som hadde mistet alle sine bilder
som han hadde lagret på CD.
Ved å lagre i din digitale safe vil du kunne laste ned til
den PC eller lagringstype som nnes i fremtiden. Du

Gratis kopiering av bilder
Hvis du kjøper en 50 GB safe har du anledning til å
kopiere inntil 50 bilder gratis pr. måned, maks 600
i året. Har du behov for ere får du en hyggelig
pris på det og. Det eneste du betaler er portoen.
Meget enkel fremgangsmåte, du bare putter bildene
forts. side 12
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TRONDHEIM PRIVATE OMSORGSTJENESTE AS

Med virkning fra 16. mars 2009 har Risvollan Borettslag inngått samarbeidsavtale
med Trondheim Private Omsorgstjenester AS (TROPO) for leveranse av helseog omsorgstjenester til beboere i borettslaget. Valget er gjort for å sikre at
tjenestene oppfyller ønsket krav til faglig og servicemessig standard. Avtalen sikrer fordelaktige priser, samt økonomisk tilskudd til TVRisvollan som godtgjørelse for rett til prolering av tjenestene gjennom borettslagets media.
Trondheim Private Omsorgstjeneste AS så dagens lys
i november 2007. Firmaet ble startet av Grethe Enlid
som har ere års erfaring fra kommunehelsetjenesten i Trondheim . Firmaet har hatt en voldsom vekst
den senere tiden. Fra å være bare noen få ansatte
teller Trondheim Private Omsorgstjeneste AS i dag 25
ansatte.
Hvem jobber i TROPO?
Trondheim Private Omsorgstjeneste heretter kjent
som TROPO, har siden 2007 ansatt en rekke folk
etter at oppdragsmengden har vokst. Det er pr i
dag til sammen 25 ansatte, med faste og vikarer.
I staben til TROPO er det ansatt sykepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedhjelpere, ergoterapeuter og
andre omsorgspersoner med interessen om å skape
en bedre hverdag for de man jobber med og for. Alle
står fritt til å søke jobb i TROPO og ansettelse skjer
etter grundige intervju og nøye sjekk av referanser.
Hvordan drives TROPO?
TROPO har en todelt virksomhet, den ene delen
går på det private markedet, kort sagt går det
på levering av tjenester til privatpersoner og den
andre delen går på vikarutleie, at TROPO leier
ut kvalisert fagfolk til kommunehelsetjenesten
og spesialisthelsetjenesten.
Firmaet drives av daglig leder Grethe Enlid,
som i tillegg har et styre bestående av svært kompetente folk. To har lang og variert erfaring fra
helsevesenet, både i lederstillinger og som sykepleiere, og en har ledererfaring innen ingeniørbransjen.
Hvordan mottar TROPO oppdrag?
Vikarutleie skjer ved at de enkelte enhetene i
kommunen ringer inn og etterspør vikarer som
tar enkeltvakter eller en turnus i kommunen.
Private omsorgstjenester rekvireres ved at den som
trenger hjelp eller pårørende tar kontakt med rmaet
og beskriver hva de behøver hjelp til. Tjenestene
TROPO kan være behjelpelig med er hjemmehjelp,
husmorvikar, hjemmesykepleie eller støttekontakt.
Innenfor disse tjenestene ligger det et stort og variert
tjenestetilbud, fra husvask og matlaging, til hjelp

med personlig hygiene og følge til lege og andre
offentlige kontorer. I enkelte tilfeller avtaler vi et
hjemmebesøk først for å bli enig om hva vi skal bistå
med.
Hva er ideen bak TROPO?
TROPO har som slagord ”med blikk for den enkelte”
og budskapet ”tiden du bruker sammen med oss er
din tid og du bestemmer selv hva du vil bruke den
til”. Det vil si at TROPO har fokus på den enkelte
som mottar hjelp fra rmaet og tjenestene blir tilpasset den som benytter de. Sentrale helserelaterte
lovpålagte uttrykk som brukermedvirkning, taushetsplikt og medbestemmelse, som ikke alltid er en selvfølge, er en selvfølge for TROPO. Med fokus på
nettopp slike sentrale punkter leverer TROPO tjenester som gir de som velger å bruke rmaet en
meningsfylt dag og tjenester med høy kvalitet.
Hva skiller TROPO fra andre lignende byrå?
Pris og kvalitet er kanskje det som skiller rmaet
mest fra andre lignende rmaer. TROPO tilbyr en
gunstigere pris enn sine konkurrenter, spesielt de
tilknyttet Risvollan borettslag, ettersom borettslaget
har valgt TROPO som samarbeidspartner og har
fremforhandlet en god pris for sine beboere. TROPO
har fokus på kvalitet på sine tjenester, og ansetter
folk som er opptatt av dette. Videre er det vesentlig
at de ansatte har en sterk faglig bakgrunn og de este
har lang erfaring innen arbeid med mennesker.
Grethe Enlid

Direktenummer for borettslagets
beboere er: 47 93 58 28
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Hei alle beboere på Risvollan
Vi fra Aktiv Eiendomsmegling ønsker å
komme med en liten stemningsrapport fra
samarbeidet mellom Risvollan borettslag og
Aktiv så langt.
Vi har siden januar signert 10 nye salgsoppdrag
på Risvollan. 5 av disse har allerede blitt
solgt. Alle etter første visning, og godt over
prisantydningJ Vi er kjempefornøyde med
responsen vi har hatt på visningene. Fullt hus
på hver visning hittil.
Dette sier noe om hvor populært det er å bo
på Risvollan og at godt meglerhåndtverk er
viktig gjennom hele salgsprosessen for å få
”fulle visninger” og en høy markedspris for
boligen!
Vi har ere boliger på Risvollan som snart skal
legges ut for salg samt at vi har potensielle
kjøpere på de este leilighetstypene.
Vi går inn i en spennende tid med nok et
rentekutt på 0,5 %, påsketider og våren i full
anmarsj. Det kan virke som at skepsisen folk

har hatt til boligmarkedet gjennom hele 2008
har avtatt noe og ere og ere ønsker nå å
selge og kjøpe bolig.
Statistisk sett er også tiden etter påske en
meget god til å selge på.
Ring oss allerede nå for å avtale en
uforpliktende befaring av din bolig. Skal
du også få en god pris for boligen din er
det viktig å gjøre gode forberedelser og
et godt meglerhåndtverk – noe vi i Aktiv
Eiendomsmegling har som vårt varemerke!
Vi ønsker alle beboerne på Risvollan en riktig
god påske.
Steinar Skaanes: 970 59 236
Tore Resell:
970 59 222
Odd Olav Berg: 970 59 225
Øyvind Jahr:
970 59 229

Aktiv Eiendoms lokaler i Olav Trygvassonsgt
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BILVRAK OG PARKERING

Vi har registrert at det i ere tilfeller er ”parkert” biler
uten skilt inne i garasjene. Vi henstiller beboerne til
å bruke garasjeplassene til ordinær bilparkering og
ikke til lagring av bilvrak. Av ere årsaker er det ikke
ønskelig å ha bilvrak plassert inne i garasjene. Det er
lite nok av parkeringsplasser utendørs, om ikke beboerne skal oppta ere plasser enn strengt tatt nødvendig. Vi håper med dette at de som har biler uten skilt
(bilvrak) i garasjene, tar ansvaret og fjerner disse.
Bilene bør ellers fjernes når vi utfører feiing i garasjene. Jo ere biler som da er fjernet, jo renere og
bedre blir garasjen. Det settes opp informasjon om
når feiing i garasjene blir utført. Vi henstiller også
beboerne til å rydde opp i garasje-bodene sine (fellesgarasjene), f.eks i løpet av vårdugnaden. Det er og
viktig at det ikke er hensatt/ lagret noe brennbart i
garasjene.

MONTERING AV NYE AUTOMATISKE
BOMMER PÅ RISVOLLAN
Det er vedtatt å skifte ut eksisterende bommer på Risvollan. I løpet av inneværende år vil halvparten av
bommene bli skiftet ut med nye automat-bommer.
Neste år har vi planlagt å skifte ut de resterende bommene.
Vi har prøvd ut to nye bommer hittil i vinter, og
kommet fram til at vi ønsker å montere ere av denne
typen.
Den ene bommen er montert ved Utleirtunet 28 og
den andre er montert ved Ristunet.
Det er viktig at beboerne/brukerne respekterer automatikken, og trykker på den grønne knappen for at
bommen skal gå opp.
Det er planlagt at de nye bommene blir montert i løpet
av sommeren og etter følgende prioriteringsplan:

Vinteren 2008
– Bom ved B28 og Ristunet
– Bom ved H9, H12, G1, G22,
Videre henstiller vi beboerne til ikke å parkere Sommeren 2009
B1,
B15,
F11,
F12,
C6
og A3.
tilhengere/campingvogner og campingbiler/ bobiler
– Bom ved C1, H2, G4, D8,
etc. på ordinære parkeringsplasser, og har du garasje- Sommeren 2010
D2,
F14,
F16,
F1
og
Høyblokka
plass, bruk den. Det er således viktig å tenke på at
andre også har bruk for parkeringsplassene!
Her følger bilde som viser knappen du må trykke på
for å få bommen til å gå opp:

Forebygging av legionellasmitte
våren 2009
Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet den 27., 28. og 29 . april 2009.
I løpet av disse dagene er det opp til beboer
selv å tappe vann i minimum 3-5 minutter på
hvert tappested.
For nærmere informasjon om forebygging av
legionellasmitte, se Informasjonshåndboken
kap. 5.20 - ”Retningslinjer for forebygging av
legionellasmitte i varmtvannsanlegg”.
Har du spørsmål om dette, ta kontakt med vår
arbeidsleder Roger Kvam på
tlf. 73 76 99 57
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RENOVASJONSORDNING –
TØMMEPLAN 2009
Plan for tømming av containere i 2009 er som
følger:
Papir
uke)
Plast
uke)
Restavfall
uke)

- uke 5, 9, 13, 17 osv.

(hver 4.

- uke 10, 18, 26, 34 osv.

(hver 8.

- uke 9, 11, 13, 15 osv.

(hver 2.

VÅRDUGNAD 2009

Det er de enkelte naboutvalgene (NU) som selv står
for gjennomføringen av dugnaden i hht. en oppsatt
plan, mens vaktmesterne kun stiller med maskinarbeid (traktorbistand). NU ordner med 1 til 2 personer
som bistår vaktmester ved henting av rask og fylling
av skuffe på traktor.
Fei frem sand fra innerhjørner o.l slik at vi kommer
til med feiemaskin, men kost IKKE sammen sanden
i hauger.

Nytt av året er at også Høyblokka deltar med sin vårdugnad. Vårdugnaden i Høyblokka medfører at det
Der hvor det er vanlige søppelkasser/dunker nnes tøm- kan ryddes i kjelleren, i bodene eller der det er plasmeplan ved denne linken http://www.renholdsverket.no/ sert utrangerte saker og ting som skal kastes. Det plasa s s e t s / L a s t _ n e d _ s e l v _ p d f / t o m m e p l a n / seres ut en egen container for dette, og vi håper alle
tommeplan%202009.pdf
beboerne i Høyblokka bidrar til gjennomføring av en
eller se på tømmeplanen du har mottatt fra Trondheim ryddeaksjon i samarbeid med NU. Nå har dere muligRenholdsverk.
heten for å få ryddet godt i kjelleren/kjellerbodene
Vi har tømmeplan 8. KLIPP UT
deres. Vi minner ellers om at det i fellesgarasjen i
Høyblokka (og andre garasjer for øvrig) ikke skal
GOD PÅSKE ønskes alle beboerne fra
plasseres brennbare saker eller ting som tar unødvenBOSERVICE og teknisk sjef.
dig plass. Slikt kan kastes under vårdugnaden eller
plasseres et annet sted.
Ved behov for bistand/vurdering av hvor ting kan
kastes, kontakt den av vaktmesterne som vil være tilstede under dugnaden.
Teknisk sjef

Her ser vi Bersvein Ofstad i midten omkranset av gode kolleger. Han holder en plakett som vaktmester Stig
Hansen hadde laget for anledningen. Vi ser bl. a. noen rørbiter der som skriver seg fra Bersveins siste jobb.
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STRINDA HUSFLIDSLAG 30 ÅR I 2009
Av Ragnhild Dahl
Strinda husidslag hadde et ott husidsår i 2008. Inntekten fra jubileumslotteriet går for det meste til
Som bildene viser, var vi med på Risvollandagan barne- og ungdomsaktiviteter i laget. I år har vi for
2008. Dette er et ott tiltak, for da får vi presentert første gang hatt kurs for barn og ungdom i alderen
husidslaget. Det er fremdeles noen som ikke vet om 8 – 12 år. Det var 13 jenter fra Utleira og Steindal
oss og at det er ott å være medlem i Norges husid- skoler som deltok på kurset ”Male med tråd”. På dette
slag.
kurset som gikk over 4 mandagskvelder i mars, lærte
Gjennom husidslaget har vi en ott mulighet til å jentene å brodere forskjellig sting og laget mange ne
lære, ta vare på og videreutvikle mange håndarbeidsteknikker. Dette gjelder både tekstile arbeid og arbeid
med tre, bein og metall. Det er altså noe for både barn,
ungdom, kvinner og menn i Norges husidslag!
I Trondheim kommune er det til sammen 5 husidslag, Heimdal, Byåsen, Byneset, Midtbyen og altså
Strinda Husidslag. Strinda er vel det laget som
passer best for Risvollinger og nærliggende områder i
og med at medlemsmøtene holdes på Steindal skoles
SFO-kjøkken.
I 2009 har vi også hatt mye artig å gjøre. Vi har hatt
årsmøte, hvor det blant annet ble valgt ny leder for
Strinda husidlag. Hun heter Berit N. Jacobsen og
bor rett nedenfor Utleira skole.
På årsmøtet ble det også bestemt at vi i år skal ha
et stort jubileumslotteri. Siden vi fyller 30 år i år!
Det blir anledning til å kjøpe lodd i dette lotteriet på
standen Strinda husidslag skal ha på Nardocenteret
lørdag 25.april eller på Risvollandagan 2009. Det er

gjenstander. Se bare på bildene som vi har fått lov av
foreldre/foresatte å bruke!
Strinda husidslag har også kurs for voksne. Disse
kursene får vi støtte til gjennom Folkekulturforbundet, som er tilsluttet Voksenopplæringsforbundet. I
år har vi allerede hatt et kurs for voksne. Det var
innen en svært gammel teknikk som heter nålebinding. Dette var den måten man laget votter, luer og
sokker på før man kunne strikke.
Nålebinding er en slags sying, så denne teknikken tar
lenger tid og bruker litt mer garn enn ved strikking.
Men det blir gode plagg å ha på seg!

Hver første torsdag i måneden, har vi strikkekafé
mange otte gevinster i jubileumslotteriet, så det vil på Jordbærpikene på KBS-senteret på Strindheim. Vi
samarbeider med Sissel Borgh Svange
være vel verdt å kjøpe lodd!
forts. side 12
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AKTIV EIENDOMSMEGLING GJØR DET BRA PÅ RISVOLLAN
Vi er meget fornøyd sier familie vi har snakket med

hvert bestemte de seg for å selge
fordi Aktiv mente at markedet var
bra. Aktiv kk rett og endte med at de
kk 110.000 over prisforlangende.
Aktiv Eiendomsmegling er de som
har avtale med borettslaget og derfor
er vi interessert i hvordan de opplevde
dem som meglerrma?
Erik og May Stine viser seg å
være meget godt fornøyd med Aktiv
Eiendomsmegling.
Det kom en stylist og ga dem ere
gode råd om hvordan det burde se ut
i leiligheten ved visning.
Vi har besøkt Erik Eidem, May Stine
Så kom det fotograf og tok bilder til prospektet
Hammertrø og lille Erlen. De har solgt en
og hun ga seg ikke før hun hadde fått ne
4-roms på garasje Blaklihøgda 2 gjennom
bilder både inne og utenfra. Hun måtte faktisk
Aktiv Eiendomsmegling
dit 3 ganger pga. vær/lysforhold.
Dette er en familie som har solgt i det siste og
Det ble utarbeidet et eget prospekt og annonsert
vi lurte på hvorfor de skal ytte?
i Boligguiden og Finn.no.
Det var ca 20 stk på visning og ca 10 stk skrev
Jo May Stine er fra Bjugn og de ønsker
seg på lista.
å ytte nærmere familien og skape et godt
oppvekstforhold for sønnen Erlen. Trives godt
Da budrunden startet kk vi god orientering
på Risvollan, men her har de ingen familie.
fra megleren og han forberedte oss på hva
vi ville møte og hva vi skulle tenke på. Han
De yttet inn her i borettslaget for ca. 2 1⁄2 år
opptrådte rolig og hadde kontroll.
siden og har pusset opp leiligheten og kostet
på den en god del.
Vi var spent på om vi kk tilbake pengene
inklusiv det vi hadde lagt ut
Når de nå skulle selge var de litt spent på
i oppussing, for det hadde
hvordan markedet var, og de ble positivt
vi litt tvil om. Men det gikk
overrasket.
jo nt.
Før de valgte eiendomsmegler var de i kontakt
Vi er meget godt fornøyd
med 2 forskjellige meglerrmaer. De fant ut
med Aktiv
at Aktiv Eiendomsmegling var det de ville
Eiendomsmegling og
satse på, ikke minst for at de kunne gi en
jobben de gjorde for oss!
fast pris. De kk eiendomsrådgiver Odd Olav
Odd Olav Berg
Berg som megler.
Eiendomsrådgiver
De snakket med han allerede i januar og etter
Aktiv Eiendomsmegling
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Forts. fra side 10
som har Jens Hoff-butikken der. Både første og andre
gang kom det 50 strikkeglade damer til strikkekafeen,
og vi hadde det overmåte koselig! På Strikkekafeen
i april, skal temaet være votter og sokker, og de som
trenger det kan få lære hælfellinger!
På medlemsmøtene våre har vi også opplæring for de
som ønsker det. I februar hadde vi om Kontstrikking,
og i april skal vi ha om Hakking. Mer om medlemsmøtene kan leserne av Rislappen nne på TVR plakatside!
Vi ønsker alle interesserte velkommen til medlems-

møter og strikkekafé og kurs. Medlemskap ikke nødvendig om du bare vil se hvordan vi har det. Kursene
er åpne for alle, men medlemmer av Norges Husidslag får 10 % avslag på kurskontigenten. Vi ønsker
oss også barne- og ungdomsmedlemmer. Årskontingenten for barn og unge er 100 kr.
Ved ytterligere spørsmål om laget og aktiviteter, ring
Berit N. Jacobsen tlf: 924 66 199 eller Ragnhild Dahl
tlf: 951 41 823.

TVRISVOLLAN ER NÅ Å FINNE PÅ GET-BOKSEN
TVRisvollan kan du nå se digitalt på kanal 199 på Get-boksen.

Et lerret kan være langt å bleike, så også å få en digital tv-kanal, men nå er vi der og vi er glad for det. Det
betyr at du kan se på TVR når du vil og på en lettvint
måte.

Vi tenker å dele kanalen slik at du får sett innslag ca.
en halv time og så informasjonskanalen neste halvtime. Vi holder på å nne tekniske løsninger for det
som ikke koster skjorta.
Tekst-tv skal også over på digital, men det er foreløpig ikke mulig da enkoderen ikke takler det. Det
arbeides med saken så det blir forhåpentligvis snart et
resultat.
Vi ser utstyret på bildet til høyre. Alt samlet for å få
TVR på digital + 2 analoge kanaler.
SKAL DU SE TVR DIGITALT SÅ TRYKK EN NI NI
PÅ FJERNKONTROLLENALTSÅ 199
Eller Lokal Intern-TV som det står i oversilten
fra side 4
din digitale bankboks og skulle din datamaskin krasje
eller bli stjålet eller mistet, har du fortsatt dataene
dine sikkert lagret og du bare starter med ny maskin
og tilbakefører alt du hadde på PCen fra din digitale
online backup.
Dette må være kjemVi digitaliserer det meste
Vi digitaliserer dine super8-lmer, videotaper, papir- pesmart for bl.a. stubilder, dokumenter som f.eks. attester, vitnemål osv. denter som ofte har
De kan legges rett inn på din digitale bankboks under alt på sin laptop og
når uhellet er ute
digitaliseringsprosessen og er sikret for fremtiden.
Digitaliseringen skjer i nytt digitaliseringssenter på er alt tapt. For en
Melhus så du leverer hos TVRisvollan og bil henter symbolsk sum er du
sikret.
og bringer mellom her og Melhus.
Online backup
Vil du sikre dine data på PCen din kan dette gjøres
til enhver tid ved online backup. Du tar backup mot
i mappa for fremkalling, trykk på send og bildene
dine kommer fra fotolaboratoriet på Kodak papir.
Du får faktisk bilder verdt mer enn det koster å ha
digital bankboks pr. måned.
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Nye beboere og interne yttinger
pr. 03.04.2009

A-feltet (Adolf Øiensv.)
B-feltet (Utleirtunet)
Lars Johansen Grostad og Åse Johansen – 14D
Øyvind Slotterøy og Siri Olstad – 8E
C-feltet (Ada Arnnsensv.)
Rigmor Jacobsen – 6E
D-feltet (Asbjørn Øveråsv.)
Richard Nilsson og Lisa Renaa Bolognesi – 14i
Vidar Guttormsen og Astrid Riddervold – 11C
Solveig Vinje – 17D
E-feltet (Risvollv.)
Karsten Bekken – 8D
Jarle Dretvik – 4C

G-feltet (Marie Sørdalsv.)
Jan Petersen og Christin Mauseth – 8E
John M. Hembre og Anett Stadsnes – 18B
Astrid Ledal – 16A
H-feltet (Blaklihøgda)
Høyblokka (Ingeborg Aasv. 2)
Anne Margrethe Forseth – 7. etg.
- beklager feil etg. i forrige Rislappen

God påske !

F-feltet (Nordre og Søndre Risvolltun)
Stein-Vegar Johansen – 6E

TVRisvollan sender analogt i to kanaler
TVR1 - S31 (Magasinet)
TVR2 - S34 (infoplakater-Tekst-tv)
Digitalt på kanal 199

1. Premie: 10 stk. axlodd

Astrid Øian
Marie Sørdalsvei 16 C

2. Premie: 5 stk. axlodd

Herolf Andreassen
Utleirtunet 4 A

3. Premie: 2 stk. axlodd

Marit Ofstad
Blaklihøgda 20 B

Premiene blir tilsendt,
vi gratulerer !!
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Premier
1. premie
2. premie
3. premie

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

Løsning må være levert innen 1. juni 2009 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 1-2009
1/2003
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ØKNING I LEILIGHETSSALGET - GODE PRISER FOR SELGER
Vi besøkte Siw P. Rødsjø og Hugo Rødsjø
I Asbjørn Øverås vei 6 c
Hvorfor ytter dere?
Vil over til mer landlige omgivelser og til
enebolig. Ungene er i rett alder for å ytte
nå.
Fornøyd med salget?
Ja veldig fornøyd, kk 130.000,- over
prisantydning.
Hvordan synes dere at Aktiv
Eiendomsmegling
utførte
oppgaven?
Vi er veldig fornøyd, vi hadde
eiendomsrådgiver
Steinar
Skaanes som megler og han
fulgte oss godt opp fra første
stund.

Siw Pedersborg Rødsjø viser frem prospektet fra
Aktiv Eiendomsmegling

oppfølging av megleren han var for øvrig
personlig tilstede under visningen.

Vi er meget godt fornøyd med Aktiv
Så kom det en stylist og ga oss gode råd om eiendomsmegling og måten Steinar Skaanes
hvordan vi kunne gjøre det inne i leiligheten, løste dette på.
men hun sa klart at det var vi som bestemte
hvordan det skulle se ut. Stylisten er inkludert
i prisen.
Fotografen som kom var meget erfaren og
tok ne bilder, rommene virket så store på
bildene.
Vi kunne velge mellom to måter og
markedsføre avis/internett eller bare
internett.
Det ble en innholdsrik annonse og et n
prospekt. Her var det ikke bare noen A4 sider
heftet i et hjørne, men et ordentlig hefte med
otte bilder.
Vi hadde bare en visning og 30 stk var tilstede,
15 stk skrev seg på interesselista.
Leiligheten var solgt 24 timer etter
visningen.
Hele tiden ble vi holdt orientert og kk god

TV-BINGO SPILLES NESTE
GANG TIRSDAG
14. APRIL KL 20.00
FORUTEN FINE PREMIER I SPILLET
HAR VI NÅ JACKPOT PÅ
KR 10.000,- INNEN 50 TREKK +
KR 1.500,KR 11.500,- TOTALT INNEN 50 TREKK PÅ
SISTE SPILLS TREREKKER.
BLI MED OG SPILL EI BLOKK DU OG,
TA MED DEG NABOEN OG
TA EN BINGOKVELD MED F.EKS
KAFFE OG VAFLER OG KOSELIG PRAT.
OVERSKUDDET GÅR TIL DRIFT AV
TVRISVOLLAN

