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Barn fra Blaklihøgda på julegranstenning

Foto: Marit Haugen

t
d
o
g
g
o
l
u
j
God
40 år 1970 - 2010
!
r
å
t
t
y
n

Rislappen nr. 3-2010 side 2

NÅR FÅR VI NYTT BUTIKKSENTER?

INNBRUDDSRAID I BORETTSLAGET

Hvorfor ikke komme med et pålegg?
Viser til artikkel: ”innbruddsraid i Borettslag” side 5 i
Rislappen
Sitat: ”......dersom dere har portåpner, ikke la den
ligge synlig,......sitat slutt.
Dette kan tolkes som om det er greit å legge igjen
portåpnere i bilene når de står parkert i garasjene.
Denne informasjonen har nå Rislappen spredd ut over
hele borettslaget.
Vi har barn som kommer hjem på ferie og påstår at Resultatet av at beboere har blitt frastjålet portåpnere
dette må være landets tristeste senter. Selv om det er har ført til at samtlige beboere som har garasjeplass
å gå for langt, har jeg hørt mange lignende utsagn.
i de aktuelle områdene må kontakte borettsaget for å
Godt vi har Legesenteret med påfølgende få kodet om portåpnerne, noe som skaper merarbeid
Apotekbesøk, og et Fotpleiesenter som lyser opp i både for beboerne og borettslaget.
gangen, men det er ikke nok.
Nå bør rette vedkommende sette ned foten og kreve Hvorfor ikke komme med et pålegg om at det ikke er
fortgang i prosessen.
tillatt å legg portåpnerne i bilene?
Nye folk ytter inn i nærmiljøet, men vil nok nne Satt på spissen så burde de som får sine portåpnere
seg andre steder å gjøre sine innkjøp. Det kan jo ikke stjålet fra bilen dekke kostnadene forbundet med en
Risvollan være tjent med.
omkoding av portåpnere.
Håpefull beboer.
Vi har med profesjonelle tyver å gjøre. De nner det
NY LEVERANDØR AV KABEL-TV OG de trenge å nne. Det å legge igjen portåpnerne i
bilene selv om de ikke synes er en åpen invitasjon til
BREDBÅND
våre profesjonele tyveriebander om å bryte seg inn i
Hei, nok et år har gått i rasende fart, men nå er
bilene å forsyne seg av ”godsakene.”
det snart tid for å kose seg i en trivelig juletid.
Et tips til alla: ”Fest portåpneren til garasjenøkkelen,
Siden sist har vi fått en ny leverandør av kabel-tv og
eller bilnøkkelen,da unngår vi dette problemet.”
bredbånd. Loqal er navnet og for oss er de lokal for
Håper at borettslaget formidler disse signalene videre
det er et Trøndersk rma med hovedkontor på Rosten
i systemet slik at dette ikke er til å misforstå. Håper
i Fokus banks tidligere lokaler. TVRisvollan nner du
dette kan medvirke til at Risvollan Borettsalg kan bli
på kanal 199 på boksen. Jeg oppfordrer alle til også
et enda bedre borettslag å bo i.
å legge inn analogkanalene på tvapparatet. Der nner
Mvh Harry Dahl
du begge kanalene til TVRisvollan samt 18 andre.
Skulle du få problemer med den digitale boksen kan ta for oss i TVRisvollan og Rislappen må du gjerne
du se på de analoge kanalene så da er du ikke fri for sende oss noen ord.
TV. Viktig er det at det er koblet en antennekabel fra Jeg vil benytte sjansen til å takke beboerne, styre,
loop på digitalboksen til antenneinngangen på TV’n. utvalg og administrasjon for et godt samarbeid i året
Så må du ta et nytt kanalsøk på tvapparatet. Da har som har gått. Ikke minst vil jeg takke mine gode medarbeidere som gjør en uvurderlig jobb i TVR.
du alt klart.
Det er igang et arbeid med å se på informasjonssiden God jul og et riktig godt nyttår!
i borettslaget. Har du noen innspill om hva vi skal hilsen Kjell Kjærstad
Nå bør rette vedkommende sette ned foten og kreve
fortgang i prosessen.
Som utålmodig Risvollanbeboer lurer jeg, og mange
med meg, på når vi skal få et ordentlig butikksenter
etter dagens krav.
Kan ingen svare noe annet enn ”den som lever
får se”, når det gjelder fortgang i den mangeårige
planleggingen?
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Styrelederen har ordet
Hei alle beboere på Risvollan!
God jul til dere alle.
Da har vi vært gjennom vinterens første kuldeperiode,
og da er det godt å kunne sitte inne i varme leiligheter
og nyte adventstiden som har begynt, en tid som
iallefall jeg synes er koselig, selv om det kan være litt
stressende også.
I borettslaget er høsten en travel og spennede tid,
fellesmøter med naboutvalg og representantskap skal
avholdes, og ikke minst, budsjettet for kommende
år skal utarbeides. Å utarbeide et budsjett er ganske
interessant, for vi har en del prosjekter som vi jobber
med, og som vi ønsker å fullføre/videreføre. Samtidig
har vi i mange år har hatt en målsetning om å ha en
forutsigbar husleie for oss som bor på Risvollan.
Vi står foran garasjebygging av nye garasjer på E- og
H-feltet, styret har vedtatt hvilken løsning vi går inn
for å bygge, det ene tilsvarende garasjer som vi har
fra før, og alternativet var et garasjebygg. Styret gikk
inn for å bygge et garasjebygg og det vil bli lagt
frem på en ekstraordinær generalforsamling i løpet
av våren. Samtidig er vi igang med rehabilitering av
en fellesgarasje på C-feltet, og vi håper at beboerne
på C-feltet har forståelse for at det kan bli litt
trøbbel rundt det med parkering i perioden hvor
rehabiliteringen foregår.

For en tid siden ble det avholdt et folkemøte på
Utleira rundt prosjektet hall og fotballbane på Utleira,
og jeg vil innledningsvis si takk til redaksjonen i
TV-Risvollan for en ott jobb på veldig kort tid i
forbindelse med det forrige nummeret av Rislappen,
som i sin helhet omhandlet det prosjektet Utileira
IL og bydelen jobber mot, å få en erbrukshall og
fotballbane på Utleira.
Poliktikere fra de este parier var til stede, og noen
kom langt bedre ut av det enn andre. De este av oss
som var til stede var vel skuffet av de ”rød/grønne”
selv om vi alle vet at det er noe lettere å sitte i
oposisjon enn å være de som styrer. Uansett var det
vel ganske stor enighet om at behovet for en bane og
hall absolutt er til stede i denne bydelen, og jeg er av
natur ganske optimistisk, så jeg tror bydelen kommer
i mål i denne saken. Jeg tror politikerne skjønner at de
har forsømt bydelen i mange nok år, og at de omsider
får fart på saken. Det vil i så fall være et sårt tiltrengt
bidrag til idretts- og kulturlivet i bydelen.
Jeg vil på vegne av styret i Risvollan Borettslag takke
alle for et godt samarbeid i det året som snart er
over, og ønske alle beboere og ansatte i Risvollan
Borettslag en riktig god jul og et godt nytt år.

Utover det har vi fått en positiv nyansatt person i Med vennlig hilsen
administrasjonen, Agnete Skrede, som skal jobbe Egil Burkeland
med enøk i borettslaget. Dette er noe vi i styret ser Styreleder
veldig frem til, da vi er opptatt av enøk, og ønsker
å satse på det i Risvollan Borettslag. Jeg regner med
Agnete får presentert seg selv både i Rislappen og i
TV-Risvollan.
Når det gjelder TV-Risvollan har styret et utvalg som
skal se på fremtidig drift av TV-Risvollan, og i den
forbindelse må dere gjerne komme med innspill til
hva dere kan tenke dere fremover fra TV-Risvollan.
Send en epost til redaktøren, som er med i dette
utvalget.
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ENØK - SIDEN
Ved Agnete Skrede

Redusert Energiforbruk er det beste klimatiltaket du
kan gjøre hjemme
Hvorfor er energiøkonomisering så viktig?
Norge er blant de landene i verden som bruker mest
energi. I et normalår bruker vi nå mer enn vi produserer,
og vi må importere elektrisitet fra våre naboland.
Betydningen av enøk eller energiøkonomisering øker
stadig fordi vi har begrensede energiressurser og på
grunn av miljøhensyn. Det er derfor viktig å ha fokus
på å bruke minst mulig energi og få mer ut av den
energien vi har til rådighet. Risvollan Borettslag satser
på enøk og har som mål å utføre ulike tiltak som
reduserer det totale energiforbruket i Borettslaget. Det
er viktig at nettopp du som beboer engasjerer deg i
tiltak som bidrar til å redusere energiforbruket.
Slik sparer du energi:
Reduser oppvarmingsbehovet:
Mye av energien du bruker går til å varme opp rom og
vann. Ved å være bevist på og ikke bruke unødvendig
lang tid i dusjen og fyre med åpent vindu har man
allerede kommet et godt stykke på vei.
De este av oss kan bruke mindre energi
til oppvarming, og likevel beholde komforten i
leiligheten. - Ta vare på varmen! Skru ned varmen
etter behov i stedet for å varme opp hele leiligheten
hele døgnet. Dersom du har åpent soveromsvindu,
og ikke samtidig skruer ned temperaturventilen på
radiatoren, ”fyrer du for kråkene”.
Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet
stå på gløtt. Sett opp full gjennomtrekk en kort stund.
Med vinduet på vidt gap, skiftes all luft ut i løpet av
få minutter. Da unngår du nedkjøling av gulv, vegger
og tak. Med vinduet på gløtt vil radiatorene yte høy
effekt over lang tid til ingen nytte.
Om du bytter til vannsparende armatur,
er en varmtvannsbesparing på ca. 30 % mulig
– med minimal påvirkning på brukerkomforten.
Vannsparende ettgreps-armatur fungerer slik at når
spaken står i stilling rett frem kommer det alltid kaldt
vann. Innblandingen av varmtvann skjer først når
spaken aktivt vris til venstre for sentrumslinjen. Det
betyr at du starter å tappe fra kaldt og sløser ikke med
varmtvannet. En annen fordel er at man ved korte
tappinger unngår å dra opp varmtvann i rørene som
siden står og kjølner til ingen nytte.

Agnete Skrede er 26 år og kjem frå Stryn. Flytta til
Trondheim for å studere og er utdanna byggingeniør
på HIST. Har også gått to år på arkitektstudiet. Jobben
hennes i Risvollan Borettslag er å kartlegge og utrede
saker som kan redusere det totale energiforbruket i
burettslaget. Aktuelle tema er lys og lysstyring, varmeog ventilasjonsanlegg og forbruk av varmevatn.
Stillinga er 50 % engasjement i 1 år, gjeldande fram
til hausten 2011.
eller dimmere demper lyset i glødelamper, øker
glødelampens levetid og reduserer energibruken. Du
sparer ca 25 % av strømmen når du demper lyset ca
50 %. Om du bytter ut glødepærene i leiligheten med
andre alternativ, kan du redusere strømforbruket med
ca 80 %.
Bytt til strømsparende utstyr:
De este velger hvite- og brunevarer etter andre
kriterier enn strømforbruk. Men energieffektivitet
bør være med som vurderingskriterium når du
skal kjøpe nytt utstyr. Hvite- og brunevarer,
husholdningsapparater, datautstyr og annet teknisk
utstyr i et hjem utgjør i dag ca 15 % av det totale
energiforbruket – med andelen er stigende. Hvitevarer
energimerkes for at du som forbruker skal kunne
se hvor mye elektrisitet hvert enkelt produkt bruker.
Da kan du sammenligne elektrisitetsbruken til ulike
produkter, og få lavere strømregning ved å velge det
mest energieffektive produktet.

Ønsker du å vite mer om hvordan du sparer energi
Belysning:
Den enkleste måten å regulere lys og energiforbruk og reduserer strømregningen din, kan du gå inn på
på, er å slå lyset av og på etter behov. Dempere www.enova.no, eller www.enok.no/enokguiden
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ENERGIMERKING AV BOLIG
Fra 1.juli 2010 må alle boliger over 50 kvm
som skal selges eller leies ut energimerkes.
Bolig mindre enn 50 kvm trenger ikke
energimerkes ved utleie. Formålet med
energimerkingen er å øke bevisstheten om
energieffektivisering og valg av energikilde i
boliger.

Julekonkurranse

Bli med på vår energi og enøk- konkurranse!
Konkurransen består av 2 delar:
Del 1: Lag ei teikning, skisse, foto eller fotomontasje der temaet er energibruk. Bruk kreativiteten.
J Format A4.
Del 2: Kom
med forslag og
forklar korleis
du kan redusere
energibruken
du teikna eller
fotograferte i
del 1. Her skal
du skrive ein liten tekst der du forklarar dette,
eventuelt forklar også med skisser/ teikningar.

Energimerke
består
av
en
oppvarmingskarakter og en energikarakter
som til sammen forteller om energistanden
på boligen. Du får også tips om hvordan du
kan gjøre boligen mer energieffektiv. Dette
skal være med i markedsføringen av boligen
ved salg eller utleie. Hele energiattesten med
tiltaksliste skal legges frem for potensielle
Deltakarane er delt inn
kjøpere/ leietakere og inngå i prospektet.
i klassar:
Styret har vedtatt at det er andelseier sitt
v 12 år og yngre
ansvar å skaffe energiattesten.
v 13 – 17 år
Energiattesten kan lages sammen med
tilstandsrapport av megler eller takstmann.
Du kan også energimerke boligen din selv.
Dette gjør du på www.energimerking.no. Logg
inn ved hjelp av MinID og velg enkel eller
detaljert registrering. For å få med utbedringer
i boligen (etterisolering, nye vindu, etc) må du
velge detaljert registrering.

v 18 år og eldre
I kvar klasse vil det
bli kåra ein vinnar.
Spennande premiar.

Send ditt bidrag til konkurransen enten på
e-post til agnete@risvollan.no, i posten til adresse
Risvollan Borettslag, Pb 3611 Risvollan, 7431
Trondheim eller lever det i skranken til burettslaget. Husk å merk det med namn, adresse og
telefonnummer.

Risvollan Borettslag har gjennomført
rehabilitering med etterisolering og utskifting
av vindu siden bygningene ble bygd på Frist for innsending er 14.januar 2011.
70-talet. Vi vil komme med litt mer
Risvollan Borettslag forbeheld seg retten til å bruke
informasjon om dette på hjemmesiden.
forslaga, teikningar og foto som kjem inn.

Du kan lese mer om energimerkeordningen på
www.energimerking.no eller på hjemmesiden
til Norges vassdrags- og energidirektorat
www.nve.no. Ved spørsmål kan du også ta
kontakt med Enova Svarer på tlf 800 49 003
eller svarer@enova.no
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Risvollan Borettslag har fått et regnbed!
Et regnbed er et “blomsterbed” der arter
som liker mye vann trives. Regnbedet ser
ut som en grunn forsenking i jorda. Regnvann strømmer inn fra takrenner, asfalterte
plasser og grøfter og fyller opp regnbedet.
Her står vannet en kort stund før vannet
trekker ned i jorda. Siden vanndybden er
ca 20 cm og kun varer i kort tid, er ikke
regnbed farlige for små barn og produserer ikke mygg! Overatevann kan være
forurenset. Regnbed bidrar til at vannet
renses.
Regnbed hindrer om
Lite regnbed som mottar overatevann fra
gårdsplass i Oslo (etablert 2006)
I mange byer skaper intens nedbør oversvømmelse.
Dette skjer også i Trondheim. Problemene øker når
byene fortettes, fordi mer vann renner av på overata
i stedet for at det suges opp (inltreres) i bakken.
I tillegg er det trolig at klimaendringene vil skape
mer styrtregn. Byene må derfor forsøke å tilpasse
seg endringen best mulig. Fremfor å legge ned nye,
dyre rør med større kapasitet er det mange land som

ønsker å prøve tiltak som holder vannet tilbake en
kort periode. Det er omtoppen som skaper skade,
og hvis toppen kan reduseres noe kan skade unngås.
Regnbed er et av mange slike ”grønne” tiltak. Det er
veldig populært i USA. Søk etter ”rain gardens” på
Google eller You Tube og se mange ne eksempler.
I Kansas City (USA) ønsker de for eksempel å
bygge 10000 regnbed for å unngå oversvømmelser.
Hvordan virker regnbed i Norge?
Klimaet i Norge er kaldt, jordsmonnet er tynt eller
tett av leire og frost, og terrenget er kupert i forhold
til mange andre land som bruker regnbed. Vi må
derfor vinne våre egne erfaringer. Det er mange
spørsmål vi ønsker svar på. Noen er:
- Hvordan virker regnbed i den kalde årstiden?
- Hvordan liker beboerne regnbed?
- Hvordan stelles/driftes regnbed? Hvor mye tid går
med?
- Hvilke plantearter er egnet?
- Hva med regnbed på tett leirjord – hva slag jord
må inn for å gi god drenering?
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Risvollans regnbed er det 4. regnbedet i Norge og det
største. Den tette leirjorda er gravd ut og sandjord
med kompost er tilbakeført. Tidligere har vi laget 2
regnbed i Oslo og ett i Melhus. Disse er kun på 5-7
m2. Risvollan regnbedet blir Trondheims første og
Norges største på ca 50 m2.
Regnbedet på Risvollan, september 2010.
Designet av Erle Stenberg (landskapsstudent ved
UMB), konstruert av Bent Braskerud (NVE) og
anlagt av Arvid Ekle (Anlegg & utemiljø AS).

Teknisk sjef Laila Pedersen sammen med Heidi
Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet, under et besøk i september for å se på
regnbedet i Blaklihøgda. Det var en stor delegasjon med folk fra ere forskjellige etater.

Vannet fra ballplassen og terrenget rundt samles i en
grasdekket vannveg, en vadi, og ledes inn i anlegget
over et måleprol (V-overløp). Vannet spres utover og
inltreres i den sandholdige jorda. I vekstsesongen vil
plantene bidra til økt fordamping. Drensrør leder til
slutt vannet ut av anlegget til venstre. Ved svært store
vannmengder, vil anlegget overbelastes og vannet går
i overløp over måleprolet midt i bildet.
På sikt ønsker vi å sammenligne våre resultater med
utenlandske og på bakgrunn av disse lage veiledere
for anlegging av regnbed for norske forhold.
Kontaktpersoner for regnbedet på Risvollan:
Forsker og prosjektleder Bent Braskerud i Norges
vassdrags- og energidirektorat (bcb@nve.no).
Teknisk sjef Laila Pedersen, Risvollan Borettslag
(laila.pedersen@risvollan.no)
Birgitte Johannessen, Trondheim kommune
(birgitte.johannessen@trondheim.kommune.no)
Prosjektet støttes økonomisk og praktisk av Interreg
4b-posjektet SAWA (www.sawa-project.eu), Framtidens byer (www.framtidensbyer.no), Trondheim
kommune, NVE (www.nve.no) og NTNU.
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SPØRREUNDERSØKELSE – OPPFØRING AV UTVENDIG
SPORTSBOD OG BRUK AV OMRÅDET
Det er sendt ut spørreskjema
til alle beboerne på Risvollan med unntak av beboerne
i Høyblokka. Spørreundersøkelsen gjelder oppføring
av utvendige sportsboder og
eventuelle tilbygg til disse.
Undersøkelsen er og som et
ledd i at styret har vedtatt at
eksisterende tørkestativ skal
fjernes (i fellesinnganger).
Fjerning av tørkestativ utføres i forbindelse med steinlegging av området.
Spørreundersøkelsen gjelder
likevel alle enten de har
enkeltinngang eller fellesinngang.
Det er viktig for oss å få
tilbakemelding på eksisterende forhold, samt forslag til
forbedringer enten det gjelder oppføring av ere boder,
mer plass til sykkelparkering/
barnevogner, tørkeplasser og/eller rett og slett en plass
for sittegrupper. Det er derfor nt om dere gir oss
mest mulig informasjon om eksisterende forhold og
forslag til forbedringer, så fyll ut vedlagte skjema og
send det i retur til borettslaget.
Dere kan gjerne sende skjema på e-mail til:
risvollan.bl@risvollan.no
Skjemaet er også lagt ut på våre hjemmesider
(www.risvollan-borettslag.no), slik at dere kan laste
det ned derfra og sende det inn.
Vi har satt frist for å svare på spørreundersøkelsen til
31.12.2010.
Borettslaget vil behandle alle innkomne svar/
tilbakemeldinger kondensielt.
Har dere spørsmål til saken, ta kontakt med borettslaget. I disse juletider, vil vi trekke ut 3 heldige vinnere
blant de som har svart, som får ett ax-lodd hver.
Teknisk sjef Laila Pedersen

Naboutvalget i G-feltet

Naboutvalget i G-feltet oppfordrer alle beboere om ikke å
kaste ut mat på bakken, da dette tiltrekker seg måker og rotter.
Vi ønsker også at alle som har saker som de ønsker skal bli tatt
opp i naboutvalget blir sendt til oss på mail: leder@gfeltet.info

Ellers ønsker vi alle en
god jul og et godt nytt
år!!
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NardoCenteret 25 år
NardoCenteret fylte 25 år i oktober og i anledning
dette kk vi et intervju med Eiendomssjefen OddKristian Eliassen.
Forhistorien til NC var at omkjøringsveien skulle
ombygges og at det skulle bygges en rundkjøring der
lyskryssen var. Her lå det 3 butikker hvor den ene var
Odd-Kristian Eliassens foreldre som eide, K. Eliassen
dagligvarer, videre var det en butikk som Fuggelstad
eide og som het Sagasenteret og Eva Borgen.
Disse tre driverne kk da hevd på tomta på Nardosletta og begynte planleggingen av NardoCenteret i
1980-82. Det var de tre gründerne (seniorene) og tre
yngre fra hver familie som la planene og førte til at
NC sto ferdig høsten 1985.
sitsen som gjorde at det ble enklere å drive og få utviDet var da et sameie som varte til år 2000 og da ble klet senteret videre. Han hadde en del idéer som nok
de andre eierne kjøpt ut og familien Eliassen ble da har vist seg å være en suksess.
eierne til NC.
NardoCenteret ligger ideelt til i et trakknutepunkt
Det var ere som var ute etter tomta på Nardosletta, med mange tusen biler som passerer hver dag.
Norske Esso ønsket å bygge en større bensinstasjon Etter utvidelsen av NC har det blitt ere butikker og
der og det var nok en betydelig motstand mot dette i omsetning har doblet seg og øker stadig.
området. Det var det også motstand mot bygging av
et bydelssenter her også, men det ble da realisert i Han sier at det nnes planer for videre utvikling av
1985.
Centeret, men at det neppe vil skje noe de første fem
De tre tidligere konkurrentene klarte å få til et samar- årene. Det er nok kommet til et punkt der utnyttelsen
beid og NardoCenteret var et faktum.
av tomta er en faktor og vi ønsker å ha et godt forhold
til naboene i området, men det er klart at det ligger et
Odd-Kristian Eliassen hadde vært med i planleg- utviklingspotensiale fortsatt på NardoCenteret.
gingsfasen og hadde også avviklet foreldrenes butikk.
Videre var han med på drifta av butikk i NC frem til Odd-Kristian Eliassen har yttet tilbake til Nardo nå
1990. Det var et brukbart samarbeid mellom de tre og gleder seg til å bruke litt mer tid på bl.a. sine barfamiliene, men han trakk seg ut av samarbeidet og ble nebarn. Han vil gjerne fortsette å utvikle NardoCenborte i 12 år.
teret til et attraktivt bydelssenter for befolkninga i en
Kom tilbake da det ble gjort en del forandringer i eier- bra bydel å bo i, i Trondheim

Utlevering av utstyr fra Loqal

Det var kødannelser utenfor TVRisvollan da Loqal
skulle levere ut nytt utstyr til beboerne på Risvollan.

Det var en stor operasjon da Loqal skulle overta etter
Get og koble over til sitt eget nett. Loqal hadde gjort
en god del forberedelser på forhånd og skiftet ut en
del utstyr i vårt nett, men det skulle vise seg at det
fortsatt var noen feil å rette opp etter Get.
Stort sett må man vel si at det hele gikk bra, TVsignalet har vel aldri vært bedre og du får enorm fart
på bredbåndet om du ønsker det.
Skulle du alikevel ha problemer så ta kontakt med
Loqal så hjelper de deg på:

07246
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PARKERING UTENFOR
RISVOLLAN SENTER

Som noen kanskje allerede har sett, er det avsatt og
merket opp for 14 parkeringsplasser utenfor Risvollan Senter. Dette er gjort for at noen av de som har
parkeringsplass i fellesgarasjen tilhørende Ada Arnnnsens vei nr. 1 skal ha fast plass der i den tiden
rehabiliteringen av garasjen pågår. Vi håper på å bli
ferdig innvendig i garasjen til jul, slik at bilene
kan ”ytte inn igjen” så snart som mulig. Vi fjerner
dermed merkingen.
Ut over dette har vi opparbeidet ere midlertidige
parkeringsplasser i området til Ada Arnnnsens vei
(C-feltet) slik at vi til sammen får faste merkede plasser til de 36 bilene som har stått i garasjen.
Med bakgrunn i dette håper vi på forståelse for at
noen plasser er ”beslaglagt”.
Teknisk sjef

PARKERING, SAMT KJØP AV
PORTÅPNERE

Parkering:
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
skal komme til og parkere. Står du da utenfor garasjen,
ja da er du med på å hindre andre i å nne en ledig
parkeringsplass (vel og merke dersom plassen din
inne i garasjen er ledig da).

KJØRING PÅ FELTENE OG
PARKERING

På slutten av året 2006 ble det innført soneparkering
i borettslaget. Dette medfører at det ikke skal kjøres
inn på feltene, ei heller skal det parkeres der. Verken
av biler og/eller motorsykler. En motorsykkel/scooter
er å betrakte som kjøretøy, slik at disse heller ikke
skal parkere på feltene. De eneste som har lov til å
parkere på feltene, er de som har offentlig tillatelse til
å stå på plasser med skilt for bevegelseshemmede, der
hvor slike skilt nnes.
Risvollan Borettslag har ikke gitt ut noen spesiell
tillatelse for at motorsykler/scootere eller biler kan
parkere inne på feltene, og Trondheim Parkering har
heller ikke adgang til å utstede slike bevis, verken fast
eller midlertidig. Vi anbefaler derfor alle til å respektere skiltingen slik at beboere slipper å ergre seg over
feilparkeringer, og DU slipper å få bot. Videre anbefaler vi at beboerne selv tar kontakt med Trondheim
Parkering på tlf. 72 54 09 00 for å informere om feilparkerte biler, motorsykkel/scootere og biler/kjøretøy
uten skilt. Dette er ikke noe borettslaget kan få gjort
noe med eller bøtelegge.
Respekter skiltingen i borettslaget vårt og kjør minst
mulig inn på feltet ditt! Tenk på barn som leker, folk
som går/beveger seg sakte og miljøet!
Teknisk sjef Laila Pedersen

INNLEVERING AV GET-UTSTYR

Videre henstiller vi til de som har besøkende,
rmabiler, arbeidsbiler etc. til ikke å parkere utenom
merkede områder. Det skal ikke parkeres inne på
tunene verken av arbeidsbiler, rmabiler, hengere eller
andre kjøretøy. Det skal heller ikke parkeres utenfor
asfaltkanten slik at plenområdene våre ødelegges. I
tillegg ber vi dere respektere parkeringsreglene nå
når vinteren setter inn med tanke på tilgang for
vaktmesterne for brøyting/strøing. Pass på at dere ikke
Fra 4. - 20. oktober var det innlevering av gammelt utstyr
står parkert slik at dere hindrer brøytemannskapene. fra Get. Det var de frivillige medarbeiderne i redaksjonen til
Portåpner:
Dersom du ønsker en enklere løsning enn å gå ut og
åpne porten, kan du få kjøpt portåpnere til kr. 500,pr. åpner ved å henvende deg til borettslaget. Har du
en gammel portåpner og ønsker en ny (vi har endret
frekvens) må du levere inn din gamle og kjøpe en ny
til kr. 250,-.

TVRisvollan som organiserte det hele. Selv om det var 13 dager
til rådighet for å levere utstyr er det mange som ikke har levert.
De som ikke har levert utstyret kan sende det for egen regning
til Get på følgende adresse:
Bring Logistics Solutions AS, postboks 134,
2021 Skedsmokorset. Merket ”Get”.
Get sier til oss at alle bokser/modemer blir skannet og registrert
og de som ikke har levert vil få et erstatningskrav i henhold
til kontrakt.
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IDRETTSPARK OG FLERBRUKSHALL - HVA NÅ?
I folkemøtet 29. september 2010 på Utleira skole
lovde politikerne at kunstgressbane skal komme neste
år, og at erbrukshallen skal inn på økonomiplanen.
Rådmannen på sin side la 27. oktober fram et forslag
til økonomiplan 2011 – 2014 og budsjett for 2011
som ikke nevnte prosjektet med et ord. Har vi blitt
ført bak lyset igjen?
Utvalget for idrettspark og erbrukshall på Utleir tror
ikke det er noen fare for det. Det har skjedd en rekke
ting etter folkemøtet og etter at rådmannen la fram sitt
krisebudsjettforslag. Det har vært stor aktivitet på den
politiske arenaen med møter mellom idrettslaget og
varaordføreren som et foreløpig høydepunkt. Han har
fått politikerne i Formannskapet med seg og beordret
administrasjonen til å få opp farten og presentere en
plan for gjennomføring. Etat for idrett og kultur er
i gang med det. På den administrative siden har det
vært møter mellom utvalget og kommunaldirektør for
virksomhetsområdet kultur og næring som forsikrer
at det nå er igangsatt nødvendig prosess for erverv
av tomta slik ar forutsetningene for oppstart neste

år er på plass. Utvalget følger opp og sørger for at
alle nødvendige dokumenter kommer på plass for
tippemiddelsøknaden, og straks kan idrettslaget sette
i gang prosjektering av kunstgressbanen. Jo – nå er
det grunnlag for optimisme.
Det endelige slaget står i bystyremøtet 9. desember.
Da skal endelig vedtak falle om budsjett for neste
år og økonomiplan for de neste 4 årene. Da får
vi vite mer om premissene for videre fremdrift i
saken. Før den tid regner vi med at politikerne har
fått på plass de nødvendige kronene som sikrer at
lovnaden om kunstgressbane nå og erbrukshall i
neste planperiode kan holdes.
Avisene i Trondheim følger saken og har omtalt den
ere ganger i det siste. Utvalget følger med og gjør
relevant informasjon tilgjengelig fra nettsidene til
prosjektet og kommenterer på utviklingen. Du nner
dette ved å slå opp på idrettslaget sine nettsider
www.utleira.no og velge erbruksanlegg på menyen
øverst.

for 2011. Dette er penger som kommunen har
Siste: Det ser ut til at det blir avsatt 15 millioner kroner til hall for Utleira på budsjettet spart i forbindelse med streiken som var.

Godt fremmøte i gymsalen på Utleira 27. september var en viktig faktor for gjennombrudd i denne saken.
Foto: Sverre Broen
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Nye beboere og interne yttinger
C-FELTET
Baust Øivind

ADA ARNFINSENS VEG

Baust Gunn Christin Slørdahl
C
Dragsnes Inger Marie

9

C

21.06.2010

ADA ARNFINSENS VEG

9

21.06.2010
ADA ARNFINSENS VEG

5

D

10.11.2010

A-FELTET
Hansen Are Johan

ADOLF ØIENS VEG

10 E 13.08.2010

Bersås Anita

ADOLF ØIENS VEG

10 E 13.08.2010

Aasly Gunhild

ADOLF ØIENS VEG

8

C 01.11.2010

Nesvold Stine Marie

ADOLF ØIENS VEG

8

B 06.12.2010

Skjærvold Vebjørn

ADOLF ØIENS VEG

8

B 06.12.2010

Kvendset Jannike J. Vaag ASBJØRN ØVERÅS VEG 20 F

01.07.2010

Kvendset Bjørn O.

ASBJØRN ØVERÅS VEG 20 F

01.07.2010

Kvilvang Rune

ASBJØRN ØVERÅS VEG 19 D

20.07.2010

Stølen Hanne Forshaug

ASBJØRN ØVERÅS VEG 19 D

20.07.2010

Holm Marita

ASBJØRN ØVERÅS VEG 12 D

30.07.2010

Furu Thomas

ASBJØRN ØVERÅS VEG 12 D

30.07.2010

Tessem Kenneth

ASBJØRN ØVERÅS VEG 11 F

10.08.2010

Halvorsen Jeanette-Marie ASBJØRN ØVERÅS VEG 6

A

15.09.2010

Lein Runar Andreas

ASBJØRN ØVERÅS VEG 6

A

15.09.2010

Mathisen Lars Morten

ASBJØRN ØVERÅS VEG 14 D

29.09.2010

Reigstad Tor Inge

ASBJØRN ØVERÅS VEG 13 B

01.11.2010

Reigstad Gunhild A.

ASBJØRN ØVERÅS VEG 13 B

01.11.2010

Sehm Harald

ASBJØRN ØVERÅS VEG 12 C

08.11.2010

Johnsen Roger

ASBJØRN ØVERÅS VEG 7

15.11.2010

Kjenstadbakk Brit Elisabeth
C
Syrstad Erna

ASBJØRN ØVERÅS VEG
E

01.12.2010

Weiseth Lillian Margaret

ASBJØRN ØVERÅS VEG 10 I

01.12.2010

Fostervold Øystein

ASBJØRN ØVERÅS VEG 10 I

01.12.2010

Riisem Karl Petter

ASBJØRN ØVERÅS VEG 3

A

02.12.2010

Gråwe Line Therese

ASBJØRN ØVERÅS VEG 3

A

02.12.2010

H-FELTET
Høgsten Ruth

BLAKLIHØGDA

15 A 01.07.2010

Mørk Peter

BLAKLIHØGDA

18 F

04.10.2010

Mørk Ann Helen Bergsland BLAKLIHØGDA

18 F

04.10.2010

Strøm Pål

BLAKLIHØGDA

9

A 15.10.2010

Stenvig Ina Haaheim

BLAKLIHØGDA

9

A 15.10.2010

Stokkeland Christina

BLAKLIHØGDA

8

E 18.10.2010

Ciesielski Thomasz

BLAKLIHØGDA

20 B 01.11.2010

Jensen Bjørn Roar

BLAKLIHØGDA

2

Berg Aina

BLAKLIHØGDA

12 A 01.12.2010

Berg Paal Inge

BLAKLIHØGDA

12 A 01.12.2010

D 01.12.2010

G-FELTET
Avdal Brit Hasle

MARIE SØRDALS VEG

9

D

16.07.2010

Falch Karl

MARIE SØRDALS VEG

9

D

16.07.2010

Vikhals Bente Kvam

MARIE SØRDALS VEG

18 A

16.08.2010

7

C

27.09.2010

Palanichamy Manikandan MARIE SØRDALS VEG

11 F

29.10.2010

NORDRE RISVOLLTUN

11 F

29.10.2010

Lindbak Lena

SØNDRE RISVOLLTUN

10 F

04.08.2010

Jensen Yngve

SØNDRE RISVOLLTUN

10 F

04.08.2010

Fajkovic Dika

SØNDRE RISVOLLTUN

6

I

23.08.2010

Fajkovic Mirela

SØNDRE RISVOLLTUN

6

I

23.08.2010

Johansen Grethe

SØNDRE RISVOLLTUN

6

H

24.09.2010

Lystad Håkon

UTLEIRTUNET

22 B 13.08.2010

Laumann Marthe

UTLEIRTUNET

22 B 13.08.2010

Enger Solvor Hege

UTLEIRTUNET

22 E 13.08.2010

EGGEN STIAN

UTLEIRTUNET

22 E 13.08.2010

Lervik Ragnhild

UTLEIRTUNET

11 C 01.09.2010

Lervik Arve

UTLEIRTUNET

11 C 01.09.2010

Kjeldsberg Trude

UTLEIRTUNET

18 B 01.11.2010

Engan Oddny

UTLEIRTUNET

17 B 01.11.2010

Kirksæther Erik

UTLEIRTUNET

17 B 01.11.2010

8

15.11.2010
ASBJØRN ØVERÅS VEG 8

NORDRE RISVOLLTUN

Wilhelmsen Jeanett K.

B-FELTET

D-FELTET

C

Eliassen Morten R.

F-FELTET
Børseth Rune

NORDRE RISVOLLTUN

13 B

21.07.2010

Wulvik Ingrid

NORDRE RISVOLLTUN

13 B

21.07.2010

Gulliksen Kevin

NORDRE RISVOLLTUN

11 B

23.08.2010

Larsen Frank

NORDRE RISVOLLTUN

1

A

24.09.2010

Woldmo Tine

NORDRE RISVOLLTUN

1

A

24.09.2010

Østgaard Gunvor

NORDRE RISVOLLTUN

15 E

15.10.2010

Fra ekstraordinær generalforsamling vedr. utbygginga
i Rimfaksveien

NOK EN DEL AV HØYSPENTEN LAGT
I JORDKABEL

I høst ble nok et strekk med høyspent lagt i bakken.
Det var spennet fra brakka til Statnett og opp til
krysset Blakliveien - Ada Arnnsensvei som utbyggerne av Utleir har vært med å bekostet. Her er det
også bygget ny busslomme og et nytt kryss blir snart
ferdig bak høyspentmastene.
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Regulering av området rundt
Risvollan Senter
I Rislappen nr. 1 i år ble det gitt en orientering om pågående arbeid med å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for området
rundt Risvollan Senter. Siden den gang har
det vært en oppløftende utvikling i saken.
Gjennom drøftinger mellom Trondheim kommune,
Rema Eiendom x) og borettslaget har man kommet
et steg videre ved at de 3 partene har blitt enige om
å inngå en samarbeidsavtale om utarbeidelse av et
reguleringsforslag. Grunnlaget for at dette samarbeidet kunne komme i stand, har vært at eier av Bensinstasjonstomta har gitt Rema Eiendom fullmakt til å
representere seg i prosessen samtidig som ICA Eiendom har valgt ikke å ta del i reguleringsarbeidet.
Dermed er de motstridende interesser som tidligere
har hindret utvikling i prosessen, nå lagt til side ved at
de samarbeidende parter i det alt vesentlige har sammenfallende interesser.

Eksempel på en skisse av Senteret i en større utbygging.
Det blir neppe slik, men kanskje en mindre utgave.

høsten 2011.
Reguleringsplanen vil danne grunnlaget for utbyggingsplaner som skal ivareta den enkelte eiers ønsker
og behov. At denne delen av prosessen i sin tur vil by
på store utfordringer, må man være forberedt på.
Daglig leder

Rema Eiendom har i denne sammenheng blitt brukt
som fellesbetegnelse på selskapene Rema Eiendom
Etter det som nå ser ut til å være en mulig fremNord AS og datterselskapet REN Risvollan AS som
driftsplan, vil et forslag til reguleringsplan kunne
er den egentlige eier av den delen av senteret som
foreligge høsten 2011 og en politisk sluttbehandlingikke eies av ICA Eiendom AS.

INFORMASJON – BRØYTING

Vinteren er her – med tilhørende snøbrøyting/
sandstrøing!
Vi har mange trange og smale veger og plasser, mange
gater, mange garasjer og gangveger som skal brøytes
på kort tid og det blir brøytet i hht. gjeldende brøyteinstruks som dere nner i INFO-håndboken kap.
5.15. Vi ber om forståelse for at ting tar tid, og særlig
da ved store snøfall. Det er derfor bra dersom dere
bidrar selv ved å holde det ryddig rundt containere,
rundt søppeldunker (måke snøen slik at renholdsverket kommer greit til), måke fram under garasjeportene
(for de som har egen garasje i rekke), ikke parkere
slik at brøytemannskapet vårt blir hindret og at evt.
det ikke blir brøytet fordi biler står i vegen etc. etc.
Alt som letter vårt arbeid, kommer beboerne til gode
i form av ennå bedre utført arbeid!
Vis tålmodighet og forståelse – og gjerne vær konstruktive!

x)

UTPLASSERING AV KASSER MED
STRØSAND
Det kan faktisk fort bli glatt også. Men rundt om
på de ulike feltene er det plassert ut kasser med
strøsand. Disse kassene er bl.a. tenkt til bruk for
beboerne og/eller naboutvalget dersom det er glatte
partier i området som av ulike årsaker ikke er blitt
stødd.
Bruk derfor sand fra disse kassene.
Vi setter også pris på å få beskjed dersom noen av
kassene blir tomme for sand.
Teknisk sjef

Illustrasjonsbilde
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“Førjulstilbud til alle
boligselgere!”

Inngå salgsoppdrag med oss før jul og få vår
slagkraftige markedspakke til en sterkt rabattert pris.
Ring oss i dag for en uforpliktende verdivurdering.
AKTIV Trondheim

Olav Tryggvasonsgt. 40
Tlf. 73 99 22 55
trondheim@aktiveiendom.no

AKTIV Heimdal

Søbstadveien 1
Tlf. 72 59 92 40
heimdal@aktiveiendom.no

AKTIV Orkdal

Orkdalsveien 84
Tlf. 72 47 13 30
orkdal@aktiveiendom.no

