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Foto: Anders Hammervold, G-feltet
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NÅR HÅPET KOMMER FRA NYE STEDER
Med håpet er det slik at det kan kommer slik
vi ikke ventet det. Og kanskje også når vi
ikke lenger trodde at noe ville skje. Men
håpet er der alltid. Noen ganger må vi tørre
å leite, se oss rundt for å nne det. Andre
ganger kommer et menneske og gir oss det.
I skrivende stund er verdens statsmenn
samlet i København i forsøk på å lage en
klimaavtale. Ikke mye håp å spore slik de siste
nyhetsoppslagene har vært. Og det er trist,
for mange er det som kjenner konsekvensene
avklimaendringene i livene sine allerede. Vi
kan se tegn på mange ting som forandrer seg
med klimaet, men ingen kan helt nøyaktig
fortelle oss hvor fort forandringene vil gå og
hvordan konsekvensene blir. Derfor så er det
så lett å bare fortrenge det. Skremselsbilder
som tegnes om framtiden er ikke det vi ønsker
å bygge livene og engasjementet vårt på.

reiste med båt fra Oslo til København for
å overlevere underskrifter for å støtte
forhandlingene. Jeg så med egne øyne at
vår egen Erik Solheim tørket ei tåre da han
tok imot underskriftene. Å kjenne at man
står sammen både som et vanlig menneske og
sammen med de politikerne som forhandler
det ble for meg et tegn på håp. Håpet tar bort
Derfor ønsker jeg at denne julehilsenen skal
motløsheten, håpet skaper felleskap og nye
være en hilsen som står i håpets tegn. Jeg tror
veier å gå for framtiden.
på håpet som kan gi oss nye veier å gå; og det
for alle livets situasjoner.
Med ønske om ei god julehøytid og et nytt år
fylt av håp.
Juleevangeliet er en slik fortelling om håpet
som kommer.
Håpet kommer først til
Hilsen Lise Martinussen, D- feltet
to unge menneskene.
De levde under
fremmed okkupasjon og nå hadde de gått langt
hjemmefra for at de fremmede myndighetene
skulle få kontroll og skrevet ned navnene
deres. Det lille barnet som de kk ga nytt
mot og håp for framtiden. Det gav de unge
foreldrene håp.
Og ikke lenge etterpå så spredte dette håpet
seg, først til hyrdene på marken som kk
håpet forkynt fra englene.
Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg
forkynner dere en stor glede, en glede for hele
folket.
Jeg kk være i København i anledning
klimatoppmøtet.
1200 mennesker fra
Fremtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp

Rislappen nr. 2 - 2009 side 3

Styrelederen har ordet
Hei alle beboere på Risvollan!
TRIVELIG HØYTID
Nå nærmer vi oss jul, for de este en høytid
som er trivelig og koselig hvor man treffer
familie og venner. Tenk også på de som har
det tungt og ensomt i julen, for de nnes.
VIRKSOMHETSPLANEN
I borettslaget har vi vært gjennom det meste
av det vi skulle i inneværende år, men vi
skal ha et styremøte til før vi setter punktum
for 2009. På dette møte skal vi blant annet
behandle virksomhetsplanen for borettslaget
for kommende år, og det vil si en plan
over de aktivitetene som skal gjennomføres i
2010. Dette går spesielt på det som har med
vedlikehold og påkostninger å gjøre.
Som varslet øker andel felleskostnader
(husleie) noe neste år. I stor grad skyldes det at
vi ser at vi har en del store vedlikeholdsprosjekt
fremover, da spesielt fellesgarasjene som er
et tungt prosjekt som vi må gjennomføre i
løpet av en del år. To garasjebygg er tatt på
Utleirtunet, og vi fortsetter prosjektet på to
garasjer til for å danne oss et bedre bilde av
hva vi møter av utfordringer.
MÅL- OG STRATEGIPLAN
Styret er ferdig med arbeidet med å utarbeide
en ny mål- og strategiplan for de neste 4 år.
Vi startet opp for et år siden, men det arbeidet
stoppet opp bl.a på grunn av et dødsfall blant
de som skulle bistå oss med dette arbeidet. Vi
er kommet i gang igjen, og både de ansatte
og naboutvalgene har blitt bedt om å komme
med innspill til vårt arbeide. I og med at
vi hentet innspill og inspirasjon bl.a fra de
nevnte organer, håper vi at vi skal få en mål-

og strategiplan som er offensiv, godt forankret
blant beboerne og ikke minst at vi jobber
sammen om å oppnå de mål som vi setter oss
for borettslaget.
DRIFTS- OG VELFERDSBYGG
Vi har hatt et utvalg som gjennom et par år
har jobbet med å planlegge et nytt driftsog velferdsbygg for borettslaget. De leverte
sin sluttrapport tidlig i høst, og vi takker
dette utvalget for den jobben de har gjort.
Vi skal komme oss videre i dette arbeidet,
men som mange vet, startet Trondheim
Kommune plutselig opp et planarbeid med en
ny barnehage på fotballbanen med E-feltet.
Vi har motsatt oss dette, og har prøvd å få
kommunen inn på etter vårt syn rett spor igjen,
som vil si å få barnehagen på Risvollan igjen.
Derigjennom at vi får igang arbeidet rundt
reguleringsplanen av området rundt senteret
igjen, og vi føler vel vi er på rett vei nå i
forhold til at vi kan få fart på dette arbeidet
igjen etter at det har vært et litt vanskelig
klima mellom vi som ønsker å gjøre noe i
området og Trondheim Kommune.
TIL SLUTT
Jeg vil avslutningsvis takke alle beboere på
Risvollan, alle våre ansatte, alle i redaksjonen
i TV-Risvollan, naboutvalgene og alle andre
tillitsvalgte i borettslaget for et godt samarbeid
i året som snart er forbi, og ønsker alle
sammen en riktig god og fredfull jul, og et
riktig godt nytt år!
Med vennlig hilsen
Egil Burkeland
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ELIN KRISTINE LANGAAS TIL MINNE
Det var en trist beskjed å få at Elin hadde gått bort
30. juli i år. I alt for ung alder ble hun rammet av
brystkreft og slet med dette i ere år.
Men Elin var ukuelig og gav ikke opp, hun hadde to
barn og mann og ville ikke gi opp sin familie.
Hun kom til oss i tiden hvor TVRisvollan skulle
ytte i nytt studio og engasjerte seg mye i hvordan
det skulle se ut.
Hun var en energisk og god person, hadde bestandig
overskudd og tid til å jobbe med TVR og brydde seg
om den enkelte i redaksjonen.
Vi ble fort glad i Elin som venn og kollega. Hun
var et oppkomme av idéer og ingen oppgave var for
stor. Ja ofte måtte vi vel dempe henne litt ut fra de
resurser vi rådde over.
Elin likte å jobbe med barn så derfor ble det hun som
laget barnesendinger enten i ”Hei Risvollan” eller i
julesendingene.
Hun likte seg også godt når hun kunne gå ut og lage
intervju med folk hun traff eller når hun kunne ha
direktesendinger slik som TV-Bingo.

Elin synger for barna i Risvollan Senter

Vi ønsker alle en
riktig god jul og et
godt nyttår!

Elin var også en artist, hun elsket å opptre med
gitaren sin og hun spilte også inn en CD sammen
med sin mor. Der deltok hun med melodien ”Over
the Rainbow” som også ble spilt i hennes begravelse.
Det var en n ramme rundt Elins begravelse.
Vi savner Elin for den gode vennen og kollegaen hun
var. Vi ønsker alt godt for hennes familie og lyser
fred over Elins minne.

Hilsen redaksjonen i TVRisvollan og Rislappen!

Redaksjonen i TVRisvollan

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 +
private
Layout: TVRisvollan
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis
kilde oppgis.
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ST. HANSFEIRING I UTLEIRPARKEN
Hei!
St.Hansferingen i Utleirparken 23 juni
ble svært populær blandt beboerne i
B-feltet! Naboutvalget inviterte store
og små til felles St.Hansfeiring,
der omtrent 40 feirende koste seg
med grilling, is, sekkeløp, boccia,
ringkasting og annet moro, i nværet.
Suksessen gjentas neste år! Hilsen Nu
i B-feltet
Mvh Lene Romstad
Naboutvalget i B-feltet
Foto: LR

PARKERINGSPLASSER I
INFORMASJON – BRØYTING BORETTSLAGET
Vinteren er kommet – med tilhørende snøbrøyting/
sandstrøing!

Vi må igjen minne de beboerne som har garasjeplasser
om å parkere inne i garasjene slik at dere ikke opptar
ere plasser enn nødvendig. Tenk på at andre også
Vi har mange trange og smale veger og plasser, mange skal komme til og parkere. Står du da utenfor garasjen,
gater, mange garasjer og gangveger som skal brøytes ja da er du med på å hindre andre i å nne en ledig
på kort tid og det blir brøytet i hht. gjeldende brøyte- parkeringsplass (vel og merke dersom plassen din
instruks som dere nner INFO-håndboken kap. 5.15. inne i garasjen er ledig da).
Det vi må be om er forståelse for at ting tar tid, og
særlig da ved store snøfall. Det er derfor bra dersom Videre henstiller vi til de som har besøkende,
dere bidrar til å holde det ryddig rundt containere, rmabiler, arbeidsbiler etc. til ikke å parkere utenom
rundt søppeldunker (måke snøen slik at renholdsver- merkede områder. Det skal ikke parkeres inne på
ket kommer greit til), måke fram under garasjeportene tunene verken av arbeidsbiler, rmabiler, hengere eller
(for de som har egen garasje i rekke), ikke parkere andre kjøretøy. Det skal heller ikke parkeres utenfor
slik at brøytemannskapet vårt blir hindret og at evt. asfaltkanten slik at plenområdene våre ødelegges.
det ikke blir brøytet fordi biler står i vegen etc. etc.
Dersom du ønsker en enklere løsning enn å gå ut og
Alt som letter vårt arbeid, kommer beboerne til gode åpne porten, kan du jo få kjøpt portåpnere til kr. 500
i form av ennå bedre utført arbeid!
pr. åpner ved å henvende deg til borettslaget. Har du
Vis tålmodighet og forståelse – og vær konstruktive! en gammel portåpner og ønsker en ny (vi har endret
frekvens) må du levere inn din gamle og kjøpe en ny
Hilsen BOSERVICE og teknisk sjef
til kr. 250,-.
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RISVOLLDAGAN 15. AUGUST
Risvolldagan var lagt til august i år. Været så ikke bra ut, men lørdagsformiddag skinte solen igjen som
det bruker på Risvolldagan. Vi skal presentere noen bilder som Olav Jensen tok fra arrangementet.
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JULEGRANTENNING PÅ G-FELTET

Fra Anders Hammervold har vi fått bilder og
informasjon om juletretenninga på G-feltet. Fint
at naboutvalgene engasjerer seg og at vi gjennom
Rislappen kan ta del i det som skjer rundt om på de
enkelte felt.
Dette kan vi lese på G-feltet sin hjemmeside
http://gfeltet.info :
Juletretenningen ble en suksess i år også. Som de 2
siste år ble også været helt topp. Lite snø, men bakken
var i det minste stedvis hvit.
Det siste bildet viser korpset og koret som spilte og
sang for oss. Det ble god stemning og mange runder
På det første bildet ser vi ere av feltets beboere som
rundt juletreet på de fremmøtte.
får gløgg og pepperkaker.
Ja da utfordrer vi alle naboutvalg til å sende oss stoff
På bilde 2 ser vi at nissen faktisk kom. Han hadde
til neste nummer.
også en medhjelper til å bre alle de gode pakkene han
hadde med. Alle feltets barn, korpset og noen voksne Red.
kk pakker av nissen.
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RENOVASJONSORDNINGER

Takk til boservice/Vaktmestertjenesten!!

Fra Trondheim Renholdsverk har vi fått denne
informasjonen:

Vinteren hadde nok en gang vært brutal mot
gjerdet rundt staudebedene foran inngangspartiet ved
Utleirtunet nr 4 C/D. Om det var brøytebilen eller
søppelbilen som hadde forårsaket ugjerningen, er vel
uklart, men det var i alle fall et trist syn da snøen
forsvant.....
- og ikke er det første gangen heller........, 3 ganger
tidligere har undertegnede reparert ødelagt gjerde
etter brøytebil/søppelbil, - og det bare i løpet av de
siste re år!!

INNSAMLING AV JULETRÆR 2009
Vi vil tradisjonen tro også i år samle inn juletrær
-

Juletrær blir samlet inn i uke 3 (12. – 16.
januar).
Sett ut juletreet senest søndag 11. januar.
Renholdsverket og borettslagets vaktmestere
samler da inn alle juletrærne der renovasjonsbilen til vanlig henter avfallet.
Juletrærne komposteres og blir til ny trøndersk matjord. Derfor er det viktig at all pynt
er fjernet.
Innsamlingen av juletrær vil ikke medføre
noen ekstra omkostninger.

JULEGAVEPAPIR ER RESTAVFALL
Julegavepapir er uegnet til gjenvinning, 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. Renholdsverket setter ut
en container til julegavepapir på Heggstadmoen
gjenvinningsstasjon. Det er gratis å kaste gavepapiret der.
Borettslaget tar også imot sorte søppelsekker
med julepapir. Disse kan du levere til vaktmesterne på dagtid.
Husk: Borettslaget har endret åpningstid i julen/
mellomjulen.
Åpningstidene ved gjenvinningsstasjonen er:
man-tor 07 - 19
fre 07 - 15
lør 10 - 14
Disse åpningstidene gjelder hele året, men kan bli
endret ved helligdager.
Teknisk sjef

Og derfor var gleden dertil stor da vi kom tilbake
etter å ha feiret påske på Fosen, og oppdaget at der
stod et ks ferdig reparert gjerde og lyste mot oss!!!
Da var det bare å nne fram maling og kost, og gjøre
den siste npussen slik at det igjen så ordentlig og
velstelt ut ved inngangspartiet.
Så herved overbringes en stor takk til Vaktmesterne
ved Boservice for kjempen jobb!!! :-))
Masse hilsener fra fornøyde beboere i Utleirtunet 4
D 1. etg.

ÅPNINGSTIDER
julen 2009 Risvollan Borettslag
Torsdag 24.12. julaften
Mandag 28.12.
Tirsdag 29.12.
Onsdag 30.12.

stengt
kl. 09.00 - 15.00
kl. 09.00 - 15.00
kl. 09.00 – 1500

Torsdag 31.12. nyttårsaften stengt

GOD JUL
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Nye beboere og interne yttinger
pr. 18.desember 2009

A-feltet (Adolf Øiensv.)
Tore Kristensen – 5B
Paul Dahlen og Astrid Rønning – 3F
Marit Syrstad – 1D
Trondheim Kommune – 6C
Bjørn Erik Bergvin og Linda Schjetne – 5C
Henriette Krogness – 6A
B-feltet (Utleirtunet)
Tore Jacobsen – 14B
Henning Mjøen og Katrin Engebretsen Berg – 5B
Gunnar Servold og Bodil Servold – 7H
Thomas Rinnan og Rakel Polden – 9E
Rune Svenning og Karin Svenning – 11C
Arne Martin Brandsarbakken – 12B
Hanna Dreyer – 24C
Hildegunn Rosvold og Christer K. Rønning – 28C
Roar Skjervold og Ildri C. V. Skjervold – 11F
C-feltet (Ada Arnnsensv.)
Trude Krogh – 1G
Stig Gøran Nilsen og Gro Betten Pedersen – 6H
Astrid Petrea Kjeldsberg – 5B
Kenneth Hovd og Mia Berg Øyen – 4C
D-feltet (Asbjørn Øveråsv.)
Brynjar Larssen-Aas og Merete Rønning – 19G
Gunnhild Haug – 6C
Frode Fuskeland og Hanne Tøndel – 11H
Arnold Eide og Anna Pedersen – 14D
Merethe Heggset og Andreas Hagen – 16D
Karim Bourhim og Katrine Hegsethtrø – 15A
Erik Hegvold og May Linn Dahl – 15F
E-feltet (Risvollv.)
Janne Irene Einum og Roar Ustad – 4D
Tove Brå – 6B

F-feltet (Nordre og Søndre Risvolltun)
John-Willy Kristiansen og Emilie Gratland – 12E
Kristian Ingebrigtsen og Gunhild Rødseth – 13A
Geir Tore Hansen og Wenche Mikalsen – 7C
Kjetil Melheim og Ragnhild Utvik Gjerde – 11E
Helene Iversen – 10D
Stig Rune Sollie og Monica Dahle – 9C
Petter Vikan og Nina Vikan – 13C
Solbjørg Nilsen – 13D
Muhammed Ali Norozi – 14B
G-feltet (Marie Sørdalsv.)
Morten Bremvåg – 12B
Elisabeth Gjervan Olsen – 12C
Cecilie Klüver – 16A

H-feltet (Blaklihøgda)
Marlena Ljubojevic og Linda Fjelle – 6G
Dag Kåre Estil og Sylvi Haugsjø – 5A
Mariell Myran – 2L
Stian Orø Moen – 20G
Olav Magne Fiane-Mo og Marie Fiane-Mo – 7D
Daniel dos Santos Mota og Sacha Boff – 9C
Gerd Melhus – 6D
Eivind Olden og Maren Bruem Skjelstad – 7B
Karl Marius Stafto – 8G
Ann Helen Skodvin – 18A
Anders Strand og Anne Fodnes – 9D
Høyblokka (Ingeborg Aasv. 2)
Vegard Bekkeseth
15. Etg
Seda Batler
13. Etg
Albert Batler
8. Etg
Ragnhild Kr. Kruse 15. Etg
Stian Bratlie
12. Etg
Espen Bakken
11. Etg

VINNERE AV KRYSSORDET I RISLAPPEN NR 1 2009
1. Premie: 10 stk. Flaxlodd
2. Premie: 5 stk. Flaxlodd
3. Premie: 2 stk Flaxlodd

Carl-Erik Øien, Marie Sørdalsvei 20 D
Sivert Løvås Valstad, Utleirtunet 15 D
Bjørn M. Knudsen, Blaklihøgda 14 E

TVRisvollan sender:
TVR1 - Digitalkanal 199 + S34 (Magasinet)
TVR2 - S31 (infoplakater-Tekst-tv)
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Kryssord med Anders

Vannrett :
1.Festdag
11. Fjell
12. Eire
13. Ende
14. Holder man etter en
overrekkelse
18. Flukt
19. Oljeselskap
21. Side på bygning
23. Tall
24. Igjen

Premier
1. Premie
2. Premie
3. Premie

Loddrett:
1. Værfenomen
2. Mål
3. Spydig
4. Sønn (Fork).
5. Fruktbart område
6. Kortform av bibeldel
7. Fransk by
8. Smuglervare
9. Sort
10. Slum
13. Nevnte
15. Lik

28. Idrett
31. Signal
32. Måne
33. Enn videre
34. Beføle
35. Ditto

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

16. Elte
17. Tall
20. Ytre
22. Stifte
25. Drikk
26. By i USA
27. Ligge i ring rundt
(omv).
29. Snakke seg bort fra
30. Prep.

Løsning må være innsendt innen er 15. februar 2010
Løsningen legges i lukket konvolutt og leveres
på borettslagets kontor, eller i TVR.
Postadressen er postboks 3611 Risvollan

Navn:_________________________________________
Adresse:_______________________________________

Kryssord med Anders nr 2/2009
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Hei alle beboere på Risvollan!

Nå kommer Aktiv Eiendomsmegling med en stemningsrapport for samarbeidet
mellom Risvollan borettslag og Aktiv Eiendomsmegling i 2009.
Aktiv har befestet sin posisjon på Risvollan som borettslagets foretrukne
eiendomsmegler med 45 % markedsandel.
Av de solgte leilighetene i 2009 har det vært flest omsetninger av 4-roms over 2. og
3.etg. (14 stk). Prisene har ligget mellom 1 550 000,- og 1 975 000,- og med et snitt
på 1 768 000,- For 4-roms m/ kjeller har det vært omsatt leiligheter mellom
1 850 000,- og 2 525 000,- og med et snitt på 2 035 000,- 60 % av omsetningene
har skjedd på D-feltet. 4-roms på garasjeplan har blitt solgt mellom 1 690 000,- og
2 220 000,- og med et snitt på 1 948 000,- For 2-roms i 1.etg. ligger snittet på
1 369 000,- og med hele 11 omsetninger. Prisene varierer mellom 1 050 000,- og
1 450 000,- Det har vært 5 omsetninger av 2-roms i 2.etg. og med et snitt på
1 313 000,- Ingen frittliggende 2-roms har vært omsatt. Hva gjelder 3-roms har det
vært omsatt leiligheter fra 2 000 000,- og ned til 1 755 000,- 3-roms frittliggende
har en noe lavere snittverdi enn ordinære 3-roms. Det har også skjedd ting i
høyblokka i 2009. Her har det vært omsatt 4 stk 1-roms leiligheter og med en
snittverdi på 898 000,- 2 stk 4-roms leiligheter har vært omsatt.
KAMPANJE: Samarbeidsavtalen innebærer meget gode betingelser for salg av
bolig. Som en introduksjonspris på vår nye, oppgraderte markedspakke ønsker vi å
tilby 50 % reduksjon på markedspakken for beboerne på Risvollan. Salget av
boligen kan skje når som helst, men avtalen må tegnes før jul.
Vi ønsker alle beboerne på Risvollan en stemningsfull advent og en god inngang til
2010.

Odd Olav Berg
Mob: 970 59 225

Øyvind Jahr
Mob: 970 59 229

½-pris på markedspakken
- Nye prospekter og annonser gjør boligsalget enklere
Riktig markedsføring av boligen er avgjørende for et vellykket boligsalg. Aktiv Eiendomsmegling
har etter ett års utviklingsarbeid kommet frem til et eksklusivt boligprospekt som ingen andre
aktører på markedet har maken til, og som nå nylig er tatt i bruk.

Ligningsverdi
Under innhenting

Faste løpende kostnader
Antatt løpende kostnader beløper
seg til anslagsvis til kr. 10 000 for
denne boligen pr. år.

Felleskostnader
Kr 330,- per mnd. I
Fellesutgifter inkl. drift av fellesareal,
felles forsikring, regelmessig renhold
av fellesareal, samt noe avsetning til
vedlikeholdsfond.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest på
eiendommen.

Kjøpers ansvar for øvrige sameieres
mislighold
De andre sameierne har panterett i
seksjonen for krav mot sameieren
som følger sameieforholdet.
Pantekravet kan ikke overstige et
beløp som hver bruksenhet svarer til
folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om
eierseksjoner § 25.
Offentlige/kommunale avgifter
Kom. avgifter per år ca. kr 7 000,-

Utleie
Utleie er tillatt ihht. vedtekter og etter
godkjenning fra styret. Meget
attraktiv beliggenhet med tanke på
utleie.
Konsesjon
Det er ikke konsesjon ved kjøp av
denne eiendommen.

BSU
Staten gir ungdom opp til 34 år et
skattefradrag på 20 % på BSUkonto. Maksbeløpet for sparing er
20 000 kr pr år, maksimalt
150 000kr til sammen. Pengene
kan kun brukes til kjøp av bolig
eller nedbetaling av boliglån.
Bankene gir ofte høyere rente på
en BSU-konto enn på en vanlig
sparekonto.

Odel
Det er ikke odel på denne
eiendommen.
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Beliggenhet

• Nært alle servicetilbud
• Få minutter til sentrum
• Nydelige parker like ved

Leiligheten

• Lekre kvaliteter
• God planløsning
• Lyse overflater

Sameiet

• Rehabilitert i 2006 / 07
• 4 leiligheter
• Flotte, velholdte fellesarealer

Innholdsfortegnelse

Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder,
målt i antall formidlinger. Vi tilbyr tjenester innen salg og kjøp av bolig og fritidseiendom, utleievirksomhet, prosjektmegling, næringsmegling og kjøp av eiendom i utlandet. Vi får frem alt
det beste i en bolig slik at den blir viktig for de riktige kjøperne. Vi megler frem dine verdier.
Prospektets viktigste oppgave er å
formidle informasjon om eiendommen
som selges. Informasjonen skal være
mest mulig objektiv, fullstendig og
veiledende, slik at potensielle kjøpere
får et riktig bilde av eiendommen.
Aktiv Eiendomsmegling har
gode rutiner som sikrer at prospektet
er i tråd med gjeldende regler og
krav til god meglerskikk.
Informasjonstegnet «
» viser

til opplysninger som fremhever det
lille ekstra som gjør eiendommen
unik. Se etter «
» -tegnet når du
leser prospektet.
Som kunde hos Aktiv Eiendomsmegling kan du være trygg på at du
har fått all nødvendig informasjon, før
du legger inn bud.
Gjør deg kjent med prospektet
og dets vedlegg, ta kontakt med
megler dersom du har spørsmål.

NYGÅRDSHØYDEN
Parkveien 24

NØKKELINFORMASJON

Prisant.: kr. 1.790.000,Fellesgjeld: Kr 300.000,Totalt: 2 136 541,Omkostn.: 2,6% + kr. 1.000,-

Byggeår: 2002
Antall rom: 4

side 33

Kart

side 35

Nabolagsprofil

side 36

Budskjema

side 38

Annonser
Aktiv Eiendomsmeglings
annonsemaler er bygget opp av
fleksible bildemoduler. Annonsens
bildeoppsett tilpasses slik at
boligens beste sider fremheves.
En dyktig fotograf og boligstylist
sørger for at boligen vises fra sin
beste side. Du kan velge mellom
mange eller få bilder, store eller små,
panorama eller innzoomede detaljer,
firkantede eller runde bilder.
Til sammen gis dette våre
boligannonser en dynamikk som
skiller oss ut i markedet.

service-tilbud. Tomt er opparbeidet med gressplen og
beplantning. Forhage mot veien. Gangavstand til Frognerparken. Tomt er opparbeidet med gressplen og beplantning. Forhage mot veien.
F.kostn.: kr 2 720,- per md,
Boligtype: Eierleilighet
Bra/P-rom: 65 kvm/57 kvm
Tomt: 110 kvm

side 19

Egenerklæringsskjema

Eiendom:........................................................... Parkveien 24, 5007 BERGEN
Gnr. 164, bnr. 543, snr. 1 i Bergen kommune
Eier:........................................................................... Gunvor-Karin Berentzen
Boligtype:........................................................... Eierseksjon i seksjonssameie
Byggeår:................................................................................................. 1898
Bra/P-rom:............................................................................45 kvm / 40 kvm
Antall soverom:............................................................................................. 1

SAndViKEn/KORSVOll: Korsvollsveien 234
1/2 part av oppusset 2-mannsbolig med stor tomt og sydvendt balkong.
Opparbeidet hage med sydvendt terasse samt takterasse. dobbelt garasje.

Visning:
Søn 02.03 kl. 15-1600
Man 03.03 kl.17-1800

side 16

Boligsalgsrapport

Arealangivelser er hentet fra vedlagt takst/boligsalgsrapport avholdt 13.08.2009 av Arthur Sundt
Arealberegningene er utført iht. NS 3940.

-3-

Sentralt beliggende i indre del av blindvei på Heggli/
Smestad. Kort vei til skoler, barneh. og offentlig kommunikasjon. Gangavstand til Frognerparken, samt Majorstuen som kan by påd et meste av forretninger og

Plantegning

Prisantydning:.......................................................................... Kr 1 890 000,.......................................................................................................................
Totalt:.......................................................................................Kr 1 890 000,Omkostninger:......................................................................... Kr 1 940 935,Felleskostnader:.................................................................... Kr 330,- per md.
Verditakst:................................................................................Kr 2 000 000,Lånetakst:................................................................................ Kr 1 800 000,Oppdragsansvarlig:.....................................................................Sjur Breistein
Tlf.:.............................................................................................. 55 36 40 37
Mob.:........................................................................................... 48 08 13 56
Faks:............................................................................................
55 36 40 30
E-post:............................................................ sjur.breistein@aktiveiendom.no

Prospekt
Aktiv Eiendomsmegling har
videreutviklet prospektet med
dybdeinformasjon om boligen.
Eksklusiv innpakning er en
selvfølge. Hovedfokuset er mer
informasjon, og lett tilgjengelig
informasjon. I motsetning til en
del andre aktører i markedet,
som ofte legger mest vekt på
flott innpakning, vektlegger
Aktiv Eiendomsmegling å trykke
all nøkkelinformasjon, som takst,
egenerklæringsskjema,
plantegninger, oversiktskart osv.
inn i ett og samme hefte. Her er
ingen løse ark som faller ut og
man kan i ro og fred studere
prospektet grundig. Mer
dybdeinformasjon om boligen,
informasjon som ikke kommer
frem av fotografier – gjør dette
prospektet unikt på dagens marked.

Oppdragsansvarlig Ola Nordmann
Tlf: 12 34 56 78 / Mob: 987 654 32
Aktiv Eiendomsmegling AS

WWW.AKTiVEiEndOM.nO

Vi tilbyr våre nye markedsføringspakker til en betydelig redusert pris i en begrenset periode:
- ½-pris på pakken frem tom 31/12.
- Ordinær pris leiligheter kr 24900,- Nå 12450,- Ordinær pris enebolig, rekkehus, ½-parter kr 29900,- Nå 14450,-

Aktiv Eiendomsmegling avd Sentrum / tlf 73 99 22 55 / epost: trondheim@aktiveiendom.no

