Rislappen
- beboernes egen avis NR. 1 2011

Nytt parkeringshus på E-feltet vedtatt
i ekstraordinær generalforsamling

God påske!
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CONTAINERSERVICE – 2011
For 2011 gjennomføres Containerservice i perioden
fra onsdag 25. mai til torsdag 9. juni.
Datoene er i år satt med bakgrunn i dato for pinsen
og Kristi Himmelfartsdag.
For feltvis utplassering gjelder følgende tidspunkt:
D og F-feltet
· Onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2011
A, B-feltet og Høyblokka
· Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2011

Det plasseres ellers ut 2 ekstra containere i hvert
felt for oppsamling av henholdsvis trematerialer og
metall. Containerne merkes med avfallstype og det er
viktig at de kun benyttes til rett type avfall. Det er
innlagt en ekstratømming av containerne etter 1. dag.
EE-avfall som hvitevarer og annet elektrisk utstyr
kastes ikke i containerne, men plasseres ut mot
kjørevei og vaktmesterne henter det med traktor.

C, E og G-feltet
· Mandag 6. juni og tirsdag 7. juni 2011

Dekk skal fra i år av legges ved siden av containerne,
ikke under noen omstendighet kastes oppi containeren.
Dersom dere ønsker det, kan gamle dekk også leveres
direkte til borettslaget. Det spiller ingen rolle om
dekkene er med eller uten felger.

H-feltet
· Onsdag 8.mai og torsdag 9. mai 2011

Har du spørsmål til dette, ta kontakt med
borettslaget.

Containerne for restavfall utplasseres på faste plasser
i feltene. Viser ellers til INFO-håndboken kap. 9.4
bl.a. når det gjelder ulike fraksjoner.

Teknisk sjef

HEISENE I HØYBLOKKA
Det har siste tiden vært noen problemer knyttet til
driften av heisene i Høyblokka. Til dette finnes det
ulike årsaker. Det er blitt utført en tilstandsrapport for
begge heisene, og disse rapportene tilsa at vi måtte
gjøre konkrete drifts-messige tiltak for at de skal fungere tilfredsstillende.
I tillegg nevner vi også hærverk og uvettig bruk av
heisene som er del av problematikken for heisenes
driftsstans.
Vi håper derfor på at de som brukere av heisene er
snill og bruker heisene med fornuft. Ikke sett dørene i
åpen stilling med klosser etc (for ved flytting ser vi at
dette gjøres, og det er en feil som bl.a. fører til driftsstans av heisene). Deretter stenges det og for at andre
beboere jevnlig kan benytte heisene. Videre ber vi om
at beboerne/brukerne gir oss meldinger dersom dere
ser at noen utfører hærverk på heisene, enten innvendig og/eller ved tagging etc. Det er viktig for både oss
og dere at heisene er rene, ryddige og ikke minst fungerende. Likeledes at det ikke utføres alarmer med
vilje/utilsiktet, enten som hærverk eller ved at man
lener seg mot knappen uforvarende. Vær derfor OBS!
i bruken av heisene.

Styret vedtok på siste styremøte at det skal kjøpes inn
en helt ny maskin for den røde heisen, samt at vi skal
foreta en oppgradering til nyeste versjon av heisens
styringssystem.
Arbeidet er satt i bestilling, men det vil ta ca 16 uker
før arbeidet med utskifting av maskin er i gang. Vi
er informert om at arbeidet kan starte i uke 34, dvs.
fra 22. august. Heisen vil da være ute av drift i ca. 5
dager, og det vil naturlig nok i denne perioden bli en
større belastning på den gjenværende heisen. Vi anbefaler således de som kan, å gå trappene.
Teknisk sjef
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Styrelederen har ordet
Hei alle beboere på Risvollan!
Nå har våren kommet for alvor til Trondheim
og man ser mange av beboerne trekker ut og
begynner å koste og rydde bort etter vinteren, og
gjøre seg klar for
påskeferie.
Vi skal ha en ekstraordinær generalforsamling
hvor vi forhåpentligvis skal vedta bygging av nye
garasjer på E-feltet. Dette har vært et ønske fra
E-feltet lenge og det er et stort behov for det. Vi
har hatt et garasjeutvalg som har vært satt sammen
av beboere, medlemmer fra naboutvalgene som
berøres av dette og styremedlemmer. Utvalget har
jobbet godt og lenge, sendt innstillinger til styret
som styret har konkludert med at ble for dyrt og
utvalget har jobbet frem rimeligere alternativ som
nå legges frem for generalforsamlingen. Samme
behov har vi på H-feltet, som har tilsvarende
garasjer som på E-feltet, men det er en sak vi får
komme tilbake til når vi får garasjene,
på E-feltet på plass.
Vi nærmer vel oss slutten på rehabiliteringsprosjektet av garasjer på C-feltet også, og
vi håper at resultatet der blir like bra som det ble
på de to rekkene vi rehabiliterte på B-feltet i fjor.
Når dette prosjektet er ferdig må vi evaluere dette,
for det er flere garasjer som står for tur. Vi beklager
de ulemper denne rehabiliteringen medfører for
beboerne, men det er helt av nødvendighet
at vi gjennomfører dette, og resultatet på de
rekkene som er ferdige har vært meget bra.
Om ikke så mange uker skal vi også ha den
ordinære generalforsamlingen i borettslaget, noe
senere enn hva vi pleier å ha. Dette skyldes først
og fremst at påsken kommer på det tidspunkt den
gjør i år og det er det ikke så mye vi kan gjøre noe
med.

Bane/Flerbrukshall på Utleira
Etter det folkemøte som ble avholdt for en stund
siden har det skjedd ganske mye i saken rundt
fotballbane og flerbrukshall på Utleira. Jeg tror
en del politikere satt med dårlig samvittighet
rundt bydelene vår og de har nå bevilget penger
til prosjektering av anlegget som det har vært
jobbet mot å få i mange år. I følge de som
jobber med prosjektet ser de for seg byggestart av
fotballbanen ganske fort, og jeg tror det vil i så
fall bli en kjempebra tilvekst til bydelen som jeg
vet mange unge og gamle fotballspillere
gleder seg til kommer.
Informasjon om dette prosjektet kan du finne på
Utleira IL`s hjemmesider som er www.utleira.no
Til slutt vil jeg på vegne av styret i Risvollan
Borettslag ønske dere alle en riktig god og
trivelig påske.
Med vennlig hilsen
Egil Burkeland
Styreleder.
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Nye medarbeidere i TVRisvollan

Sølvi Dørum Karlestrand kommer fra Sollia og er
vår nyhetsoppleser i vår nye nyhetssending. Sølvi
studerer ved NTNU, men innimellom får hun tid til
TVRisvollan.
Nyhetene produseres en gang i uka og er et resultat av
TVR’s leting etter nyheter. Administrasjonen har vært
svært positiv til dette og stiller seg til rådighet når vi
ber om det.
Vi ber også deg som beboer eller næringsdrivende i
borettslaget og omegn til å tipse oss om nyheter for
området.

Børge Furre Overby er også et friskt tilskudd til
vår redaksjon. Han er utdannet bl.a. innen mediekunnskap ved NTNU, men liker vel så mye å
ordne med kamera, redigering og kabler/teknikk.
Han har foreløpig vært en gang foran kamera. Det
var i en bingosending. Vi skal ikke se bort fra at
det blir mer av det.

Deler av redaksjonen på redigeringskurs
På bildet til venstre ser vi fra venstre Terje
Paasche som var instruktør. Videre deltagerne
Robert Haugen, Kjell Kjærstad, Fred Hugo Johansen og Børge Furre Overby.
Terje Paasche er norges mest annerkjente bruker av
Avid Mediacomposer og har vært delaktig i redigering av 1.000 spillefilmer. Han arbeider både med
film og tv-selskaper som National Geografics.Vi
hadde alle stort utbytte av hans kunnskaper og ser
frem til oppfølging ved en senere anledning.

Redaksjonen ønsker alle en god påske!
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: Kjell Kjærstad + arkiv
Layout: TVRisvollan
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis
kilde oppgis.
Trykk: Tapir Uttrykk
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Container for avfall fra nærings- Lufting av hund, ta opp skitten
Kommentar fra beboer
drivende er flyttet
Containeren som før sto i borettslagets garasje er
flyttet på utsiden av biblioteket.
Denne containeren er satt opp av Rema eiendom og
er låst fordi det er kun næringsdrivende leietakere i
bygget som kan bruke den.
Den er ikke tillat for beboerne å sette fra seg rask
på utsiden av containeren. Til det finnes det andre
ordninger.

Vinnere av Flaxlodd
I forbindelse med spørreundersøkelsen – oppføring
av utvendig sportsbod og bruk av området lovte vi
ut flax-lodd til 3 stk. som svarte innen fristen.
De heldige vinnerne er:
Bjørn og Elisabeth Jellestad
Liv Jacobsen
Odd Solem
Med hilsen
RISVOLLAN BORETTSLAG
Grethe Iversen

Ny bil til vaktmestertjenesten

RBL har kjøpt ny brukt bil til vaktmestertjenesten.
Bilen er en Ford Mondeo Connect. Prislappen var
på 100.000.
En av de gamle bilene, en Toyota Hiace diesel
-93mod ble avertert og solgt og innbragte kr
26.000,-.

Til DERE hundeeiere som lufter sin hund rundt
Utleirtunet 8 og 10, ta opp avføringen etter DIN
hund. Dere liker sikkert ikke at avføringen etter min
hund ligger igjen utenfor ditt inngangsparti/ området
heller.Mangler du pose, så skal du få det av meg i nr
8a Hilsen Sigmund Opdal

Igangsetting av malingsarbeider
i 2011 - D-feltet

I hht. vår arbeidsplan skal felt D (Asbjørn Øveråsveg)
males/beises i år. Gjelder både fasader, trappehus,
rekkverk, skillevegger, postkassestativ med mer.
Vi ber beboerne om å være inneforstått med arbeidene,
ta nødvendige sikkerhetstiltak ved evt. å fjerne sine
utemøbler, dekke til møble/utstyr, markiser, løsne
blomster fra veggen der dette er aktuelt, ta ned
blomsterkasser og pyntegjenstander etc etc. og ikke
minst dersom det er trær og planter langs veggen som
hindrer arbeidene. Slikt kan i verste fall bli fjernet
uten varsel.
Malerne vil henge opp lapper på døra/dørene som
viser når neste bygg/leiligheter skal males.
Feltet vil bli delt inn i to hovedfarger, med fargespill
av 3 fargenyanser for hver hovedfarge.
Dette er vanskelig å forklare, men eksempel er utført
på E-feltet (Risvollvegen).
Teknisk sjef
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I ekstraordinær generalforsamling 11. april 2011 ble
det vedtatt å bygge et garasjebygg på E-feltet
Styrets innstilling var som følger:
”Generalforsamlingen godkjenner oppføring av
garasjebygg på felt E slik det fremgår av
tegningsmateriell og beskrivelse i tilbud datert
08.09.2010, jfr. Alternativ 1. Totalt settes en
kostnadsramme på kr 11.500.000 inkl. mva.”

Det var god debatt i saken og det ble svart på en
rekke spørsmål. Ordstyreren måtte etter hvert sette
strek og det ble stemt over saken. Det var nødvendig
med 2/3 flertall, 49 stemte for og 4 stemte mot, saken
ble dermed vedtatt.
KK
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PARKERINGSPLASSEN VED RISVOLLAN SENTER BRUKES SOM
DUMPINGSPLASS FOR GAMLE BILVRAK
Etter at soneparkeringen ble innført i borettslaget
har parkeringsplassen til senteret og beboerne i
Høyblokka blitt brukt til å dumpe gamle biler uten
skilt. Parkeringsplassen ved Senteret er ikke omfattet
av
soneparkeringen
enda.
Bare på en liten runde fant TVRisvollan 4 uregistrerte
biler. En av disse var ikke engang satt på plass, men
henslengt på plassen. Flere av bilene er plassert her
av folk som ikke en gang bor i borettslaget.
I tillegg står en rekke biler med skilt og opptar
plassene, biler som ikke har vært i bruk på flere
måneder. Dette er også biler hvor eierne ikke har
noen tilknytning til borettslaget.
Det er også en del som parkerer utenfor Senteret og
tar bussen til jobb eller drar med ”fleskbussen” til
Sverige.
Borettslaget har tatt kontakt med eierne av plassen,

både ICA og Rema, og regner med at de vil ta seg av
saken.
Etter at TVRisvollan kom med saken i ”Nyhetene”
ble 3 av bilene fjernet, men fortsatt står en igjen.
kk

NYE BEBOERE OG INTERNE FLYTTINGER
per 8. april 2011
Stene Borghild
Pedersen Stian
Scibilia Francesco
Bull Jannike Elisabeth
Arntzen Alexander
Røstum Kristin
Johansen Inger
dos Ramos Rebelo C. I. Pedro
Aasly Gunhild
Aasly Terje
Kjønsvik Anders
Kjønsvik Siv Anita
Mayela Anicet Batela
Poulsen Ingibjørg
Romundstad Camilla
Sæter Thomas
Pleym Gunnar jr.
Dahl Monica
Fuglstad Linda
Pedersen Stig Holst
Skikstein Monica
Krokli Ronny
Camps Juan R. Llabres
Sagmyr Line
Jøsok Erik
Busch Agnethe

INGEBORG AAS’ VEG 2
INGEBORG AAS’ VEG 2
BLAKLIHØGDA
8 B
NORDRE RISVOLLTUN 13 A
NORDRE RISVOLLTUN 13 A
NORDRE RISVOLLTUN 11 F
BLAKLIHØGDA
11 E
BLAKLIHØGDA
11 E
ADOLF ØIENS VEG
8 C
ADOLF ØIENS VEG
8 C
ADOLF ØIENS VEG
7 F
ADOLF ØIENS VEG
7 F
UTLEIRTUNET
28 C
UTLEIRTUNET
28 C
UTLEIRTUNET
15 B
UTLEIRTUNET
15 B
SØNDRE RISVOLLTUN 14 A
SØNDRE RISVOLLTUN 14 A
SØNDRE RISVOLLTUN 12 F
ASBJØRN ØVERÅS VEG 10 F
ASBJØRN ØVERÅS VEG 10 F
SØNDRE RISVOLLTUN 4 E
ASBJØRN ØVERÅS VEG 16 D
ASBJØRN ØVERÅS VEG 16 D
ASBJØRN ØVERÅS VEG 20 C
ASBJØRN ØVERÅS VEG 20 C

15.03.2011
28.12.2010
28.02.2011
21.02.2011
21.02.2011
25.03.2011
25.03.2011
25.03.2011
01.01.2011
01.01.2011
01.01.2011
01.01.2011
07.03.2011
07.03.2011
24.02.2011
24.02.2011
14.02.2011
14.02.2011
14.01.2011
15.12.2010
15.12.2010
01.02.2011
15.03.2011
15.03.2011
28.01.2011
28.01.2011
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FEIING MED NY FEIEMASKIN

Eikmaskin har levert ny feiemaskin til RBL. I en tid
vil borettslaget ha to maskiner i drift, men planen er
at den gamle maskinen skal ut når den er nedslitt og
for dyr å vedlikeholde.
Arbeidsleder Roger Kvam sier til Rislappen at
feiemaskinen tjener seg fort inn igjen da det er dyrt å
leie feiebiler. Det er også viktig med godt vedlikehold
på utstyret og det gjøres stort sett på RBL’s verksted.

Arbeidsleder Roger Kvam

Vi kan også minne på folk at skal det være noe poeng
med feiemaskin, så må ikke sanda legges i hauger og
det er en fordel om man koster sanda bort fra hjørner.
Feiinga har så vidt startet og i dag var det prøvekjøring
av den nye feiemaskinen.
Tekst og foto: KK
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Tur & Fritid Midt-Norge
Tekst og foto: Emil Grøtte og Stian Hammernes

Intervju med Stein Drageid fra Tur & Fridtid på
Risvollan.
Det er mest kunder på sommeren fordi det er mest
aktivitet med sykkel, tur, kano og bading osv.
Det er sykkel reparasjoner som selger mest, det er
for det meste det vi tjener penger på. Vi startet med
sykkel reparasjoner i 2007. Men Stein har reparert
sykler hele livet.
Han reparer også båter, kanoer, sko, lavvoer og diverse
klær. Rareste reparasjon var en kjærlighetshistorie.
Det startet i 2004, men kom påRisvollan i 2007. Han
synes at beliggenheten er helt grei. Han trives veldig
bra på Risvollan, og med jobben.
Stein jobbet på den gamle bensinstasjonen på
Risvollan i 18 år. Han har ikke hatt noen ansatte, men
hjelpere fra kommunen.
Tur & Fritid sponser TV bingo på TVRisvollan, og
andre småting.
Stein Drageid - www.turogfritid.net
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FORTRESS Design

Vi skaper konkurransen.
Aktiv Eiendomsmegling sørger for at potensielle
kjøpere oppdager din eiendom, kommer på visning

og ser verdien i nettopp din bolig. Slik skaper vi
konkurranse. Og vinneren? Det blir deg det.

Vi megler frem dine
verdier.
www.aktiveiendom.no
Trondheim Sentrum, Olav Trygvasonsgate 40, 7011 Trondheim..................................Tlf: 73 99 22 55......................... trondheim@aktiveiendom.no
Trondheim Sør, Søbstadveien 1, 7088 Heimdal...........................................................Tlf: 72 59 92 40............................. heimdal@aktiveiendom.no
Orkanger, Orkdalsveien 84, 7300 Orkanger.................................................................Tlf: 72 47 13 30................................ orkdal@aktiveiendom.no

