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KONTROLL AV BRANNSLOKKINGSAPPARAT
I 2012

Denne etappe av kontrollen skal omfatte alle
apparater utplassert i boligfeltene E (Risvollvegen),
og D (Asbjørn Øverås veg). Kontrollen skal
fortrinnsvis utføres ved besøk i hver leilighet,
hvor apparatene er plassert, og følgende
kontrollrekkefølge med angivelse av dato er avtalt
med firmaet:
Kontrolldato
Kontrollsted
16.04 12
17.04.12
18.04.12
19.04.12
20.04.12

Risvollvegen nr. 2, 4, 6, 8 og 10
Asbjørn Øverås veg nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 10
Asbjørn Øverås veg nr. 5, 7, 9, 11, 13 og 15
Asbjørn Øverås veg nr. 12, 14, 16 og 18
Asbjørn Øverås veg nr. 17, 19 og 20

borettslagets kontor innen fredag
13.04.12. Husk å føre på
telefonnummeret slik at vi kan treffe dere
på telefonen.
v Brannslukkeapparatet kan også settes
utenfor ytterdøra den dagen kontrollen
skal utføres, eller dere kan ringe
borettslagets kontor for å gjøre en avtale
om kontroll.
RISVOLLAN BORETTSLAG
Laila Pedersen, teknisk sjef/brannvernleder

Kontrollen utføres slik:
-------------------------------------------------- klipp her
Nøyaktig tidspunkt om når kontrollen vil utføres
SVARSLIPP
hos den enkelte er vanskelig å angi, men det kan
Undertegnede gir IKKE tillatelse til at vaktmester
opplyses at kontrollen blir gjennomført i tidsrommet
i borettslaget sammen med kontrollør av
kl. 08.00 - 16.00 og starter i boligen med laveste nr.
brannsikringsutstyret, kan låse seg inn i leiligheten
Vi ber om at flest mulig er tilstede for å bidra til
for å utføre nødvendig kontroll.
at kontrollen kan gjennomføres som planlagt. For
Det er da viktig at dere fyller ut telefonnummer slik
de som ikke har anledning, kan en av følgende
at dere kan treffes via telefon.
ordninger benyttes:
Adr.
v Apparatet skal da være lett tilgjengelig og
................................................................................
settes lett synlig i entreen.
- Har du alarm i leiligheten, må du sette ut
........................................................................................
brannslukningsapparatet den aktuelle dagen, vi
underskrift
låser oss ikke inn i leiligheter med alarm.
Leil.nr. .................
v For de som ikke ønsker å gi en slik
Tlf.nr/mobilnr.……………………………............
tillatelse, ber vi om at nedenstående
------------------------------------------------------------svarslipp fylles ut og sendes (leveres)

Containerservice 2012
Uke 23:

Mandag og Tirsdag :
Felt A, B og Høyblokka

1stk EL-avfallscontainer plasseres på vårt utelager bak
Høyblokka og tømmes etter behov.

Onsdag og Torsdag:
Felt D og F

Containere tømmes etter 1.dag og utplasseres igjen.
Dersom det er spørsmål rundt dette, ta kontakt med
borettslaget.

Uke 24:

Mandag og Tirsdag :
Felt C, E og G
Onsdag og Torsdag:
Felt H, (1-15 og 2-20)
Det vil bli plassert ut containere merket Restavfall,
Metall og Trevirke.
EL- avfall og bilhjul legges/plasseres utenfor containerne og vil bli innkjørt av vaktmestrene.
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Styrelederen har ordet
Hei alle beboere på Risvollan!
Da er påsken like om hjørnet, og det blir i alle fall
ikke en snøfylt påske for de som skal tilbringe den i
Trondheim sånn som det ser ut i dag.
For oss som styrer i borettslaget er forberedelse til
generalforsamlingen et tema som står på planen for
tiden. Fristen for å melde inn saker ut gått ut, så vi
skal nå begynne å behandle det som er meldt inn.
Administrasjonen har fått ferdig årsoppgjør for at vi
andelseiere skal få innberettet til skattemyndighetene
våre andeler av borettslag, så det meste er vel i rute.
Styret har nettopp gjennomført vårens fellesmøter
med Representantskapet og Kontaktutvalget for
Naboutvalgene, møter som vi finner ganske så nyttige
for meningsutvekslinger og for å avklare/oppklare
saker som har felles interesse for oss alle.
Det vi som sitter i styret er meget tilfreds med, er at
kontaktutvalget for naboutvalgene nå fungerer etter
intensjonen. Det gleder oss mye, og jeg tror alle
naboutvalgene vil ha stor glede av dette utvalget hvis
det fortsetter på den måten det har fungert i år.
Som mange etter hvert har fått med seg, har vi ansatt
en egen gartner i borettslaget, Torbjørn Kristensen,
og det er en person jeg tror vi skal få mye glede av
fremover. Han har mange tanker om våre friområder,
og som sagt, jeg tror vi alle får stor glede av hans
kompetanse fremover.
Ellers har vi en vaktmester som har snart skal slutte
hos oss etter mange års tro tjeneste, de siste årene
også som ansattes representant i styret. Rune Revdahl
søker nye utfordringer og vi takker han for den tiden
han har vært ansatt i borettslaget og ønsker han lykke
til i ny jobb.
En ting som virkelig gleder meg å se i vårt
nærområdet, er at det snart er 2 nye fotballbaner ferdig
på jordet nedenfor Utleira Skole. Det er da endelig
Utleira IL som får sin etterlengtede kunstgressbane
som de har jobbet hardt for i mange år. Dette vil være
noe av det mest positive vi kan tenke oss for å virkelig

skape aktivitet for de unge (og kanskje voksne). Ser
man på andre bydeler hvor man har byttet ut gamle
grusbaner med kunstgress, har aktiviteten i området
blomstret, og det vil garantert skje i vår bydel også.
Det jobbes jo også med å få på plass en hall på samme
jordet, og klarer man å få dette på plass, samt at vi
nå har fått kunstgress i Stordalen, ja da har man et
ypperlig utgangspunkt for å få til noe.
Det jobbes også mot å få til noe innen kultur i bydelen,
men dette liger nok litt lengre frem i tid hvis man
lykkes med dette.
Det vil nok skje mye i bydelen vår de neste
årene. Videre utbygging ved Utleir, utbygging rundt
Risvollan Senter, planlegging av nytt driftsbygg for
borettslaget, utbygging av skolen/barnehage og da
idrettsanlegg som nevnt over. I sum tror jeg alt dette
vil gjøre bydelen vår enda mer attraktiv enn hva den
fremstår som i dag, og det skal vi glede oss over.
Ønsker dere alle en riktig god påske.
Egil Burkeland
Styreleder

Garasjeanlegget på
E-feltet er under tak
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PER KILLINGBERG TIL MINNE
Per Joar Killingberg født 23.06.1936 døde etter et kort
sykeleie 10. mars 2012. Per var en mann som var
kunnskapsrik, stolt og nysgjerrig på livet. Han likte å
kalle seg selv multikunstner, han spilte piano, gitar,
malte, laget skulpturer, var treskjærer, osv.
Mange har vel hatt han som lærer på Utleira skole,
han var i de siste år aktivt med i kor og hadde mye
glede av det.
Han bodde på Tomset gård som var hans hjertebarn.
Per var meget samfunnsengasjert og hadde mang en
artikkel i Adressa og andre skrifter, ja han ga ut bøker/
hefter selv hvor han ga sitt syn på ting. Kanskje ikke
alle husker at han i sitt engasjement for kultur og idrett
var villig til å gi en del av eiendommen til fotballbane
for Utleira. Han stilte opp når som helst for Rislappen
og TVRisvollan.
Han hadde tenkt seg noen fine dager i
pensjonisttilværelsen. Endelig hadde han god
økonomi, alt slitet med vinter på Tomset var forbi
for han hadde kjøpt seg leilighet i 15. etasje i
Høyblokka. Han hadde også planer om å tilbringe litt

TVRisvollan og Royal sjakk

.
Vi har sagt ja til
å delta i et forsøk
å gjøre Royal sjakk
kjent
blant
brettspillere. Royal
sjakk er utviklet av
Rolf Westrum fra
Oslo og er faktisk
en
liten
verdenssensajon. Royal sjakk kan spilles av opptil 4
personer samtidig og er derfor et fint familiespill. De
fleste vanlige sjakkreglene brukes, men her kan det
spilles på lag mot hverandre og man kan snakke med
hverandre for å finpusse strategien.
Andre som støtter spillet er Simen Agdesten, MENSA,
Handicapforbundet og Sjakkforlaget. Det skal være
norgesmesterskap i Royal sjakk i april.

tid i sydligere trakter i kalde vintermåneder, men
Tomset var hans plass, det var der han levde livet
med sin hund og sine naturopplevelser. Ofte kunne
han finnes i blant bærbuskene hvor han høstet bær
som han likte så godt.
En markant skikkelse og en venn har gått bort, vi
lyser fred over Pers minne.
Kjell Kjærstad
17. april skal det være en turnering i Storstua her
på Risvollan hvor det blir mulig å gjøre seg kjent
med Royal sjakk. Meld deg på til TVRisvollan. Det
vil bli fine premier der i blant Royal sjakkspill.
Royal sjakk som er en del av en strategispillpakke
på 8 spill, selges på TVRisvollan. Introduksjonspris
kr 450,MENSA ved Audun Asphjell samarbeider med
TVRisvollan. Vi har følgende spørsmål der det
blir trukket ut 3 heldige vinner blant riktige svar.
Premiene er en strategispillpakke med 8 spill.
En flaske koster 100 kroner mer enn korka.
Til
sammen
koster
de
kr
110,-.
Hvor mye koster flaska og hvor mye koster
korka???

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

Vi ønsker alle en riktig god påske!
Vennlig hilsen TVRisvollan
Redaksjon
TVRisvollan
Foto: Kjell Kjærstad + arkiv
Layout: TVRisvollan
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis
kilde oppgis.
Trykk: Tapir Uttrykk
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TV-BINGO ONSDAGER KL 20.00
KANAL 199
EN SPENNENDE KVELD MED
FAMILIE OG VENNER

VÅRDUGNAD 2012
1 = KVELDSDUGNAD MED TRAKTORBISTAND FRA BOSERVICE.
FELT
A

DATO

16/4

17/4

1

2+3

C
HØ
B

1

18/4

19/4

20/4

24/4

25/4

1

2+3

26/4

2 = HENTING AV RASK.
27/4

3/5

1

2+3

4/5

7/5

8/5

2+3
1

2
1

2+3

D
H2-20
H1-15

1

2+3
1

2+3

E
F
G
Fei frem sand fra innerhjørner o.l slik at vi kommer til med feiemaskin

Kost ikke sammen sanden i hauger
Trondheim, den 13 Mars 2012

2/5

3 = FEIING MED TRAKTOR.

1

2+3
1

2+3

VAKTMESTER
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Fra frø til sommerlige delikatesser!
Lar du deg friste - egen blomster og grønnsakshage!
Av Thorbjørn Kristensen

Enkle gleder er som regel de beste. Gleden ved å
oppdage vårens første spirer gjør noe med de fleste
av oss, for ikke å snakke om de første selvdyrkede
reddiker fra egen hageflekk! Tennene løper i vann!
Som et ledd i å skape større trivsel for borettslagets
beboere, gjennom grønne opplevelser, vil jeg som
borettslagets gartner ta til orde for selvdyrking
av sommrenes salatboller. Det være seg salater,
krydderurter eller spiselige blomster.
I plan for grøntområder <Stordalen aktivitetsområde>
er det avsatt et større areal til parselldyrking.
Vi ønsker å tilrettelegge for selvdyrking, alt fra
vinduskarmen, egen hageflekk, parsell i tilknytning
til hvert felt eller en felles parsellhage i Stordalen.
For å realisere prosjektet trenger vi din hjelp, – er du
interessert?
Hvis ja, meddel din interesse til ditt naboutvalg, så
fort som mulig.
Det vil bli sendt registreringsskjema til hvert
naboutvalg slik at vi får en oversikt over interessen
og i hvilken form som er ønskelig. Svarfrist er satt til
seinest 30.april 2012.

Selvgjort er velgjort sier et gammelt ordtak. En
ting kan vi enes om, selvdyrkede grønnsaker smaker
utrolig godt, og stoltheten skinner ved selvdyrkede
blomster.
Hvorfor ikke engasjere dine barn eller barnebarn! Gi
barn gleden av å skape og å bruke fantasien. Barn har
dessuten nytte av å lære hvor maten kommer ifra.
Av egen erfaring fra et langt liv, både med egne og
andres barn, er erfaringen at noen poser frø er den
beste barnevakt og ikke minst barneoppdrager. Utrolig
hvor fort ungene blir dyktige ”hobbygartnere”.
Selvdyrking kan også settes inn i et annet perspektiv.
Oppmerksomheten i samfunnet og til hver enkelt,
dreier i en mer miljøvennlig retning. Om ikke global
oppvarming er tema, så sier fornuften oss at det ikke
er bortkastet energi å leve litt kort²reist, og på naturens
premisser.
Du trenger ikke mange m² for å dyrke sommrenes
salater og kryddervekster i mangfold.
Hvis det melder seg tilstrekkelig mange interessenter
vil det kunne bli tilrettelagt for dyrking fra 2013
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Opplegg.
Hver dyrker får x antall m² som er ferdig opparbeidet
for såing og planting.
Det kan arrangeres kurskvelder i forkant av hver
vekstsesong med tema: Hvordan lykkes i det grønne?
Gartneren følger opp med nødvendig informasjon
gjennom hagevandringer i vekstsesongen.
TV Risvollan vil produsere 10 minutters snutter med
aktuelle tema, fortløpende.
Konkurranse om største gresskar eller høyeste solsikke
etc.
Fotokonkurranse med tema: blomst, grønnsak,
morgen, kveldsstemning, barnebilde, insekt,
duggdråpe, en regnværsdag, beitemarken, ugresset, en
vissen plante, den første reddik…. Kålsommerfuglens
ballett, gresshoppas symfoni - fritt frem med andre
ord.
Beste gresskar pai – hvem tar utfordringen!
Mål:
- Få flest mulig til å oppdage gleden i grønne
opplevelser, om du er 2 år eller 90 år.
- Risvollan Borettslag skal være et godt eksempel til etterfølgelse for andre borettslag.
- Risvollan Borettslag skal være den naturlige
arena for reportasjer om grønne verdier.
- Produsere ei eksempelsamling i bokform til
etterfølgelse.

TEMPERATUR I LEILIGHETENE

Vi får av og til henvendelser fra våre beboere vedr.
innetemperaturen. Mange opplever temperaturen i
leiligheten som svært tilfredsstillende, mens andre
ønsker seg høyere temperatur. Naturlig nok er vi
forskjellige og har forskjellige ønsker og behov.
Vi ser også at noen beboere har leiligheter hvor det er
foretatt diverse bygningsmessige endringer i forhold
til det som var opprinnelig, og dette kan ha betydning
for temperaturen i leiligheten. Fjerning av vegger
og/eller dører fører til at det blir et større areal som
må oppvarmes. Reduksjon av oppvarmet volum, gir
naturlig nok lavere oppvarmingsbehov.
Likeså kan møbleringen av leiligheten, eksempelvis
med en sofa foran en radiator, ha betydning for
temperaturen. Dette vil kunne føre til at luften
ikke vil sirkulere fritt rundt radiatoren. For å oppnå
maksimal effekt, er radiatoren avhengig av stråling
fritt ut i rommet. Dette gjelder også dersom radiatoren
er tildekket av store og tykke gardiner. Alt dette vil
i større eller mindre grad kunne påvirke varmen i
leiligheten, så dette kan være viktige element å tenke
igjennom.
Ta gjerne kontakt med borettslaget dersom dere mener

temperaturen i leiligheten er veldig lav, eller at noe
kan være galt med for eksempel radiatorer eller
ventiler, så skal vi foreta en kontroll. Vi kan også
utføre temperaturmålinger med loggføring via PC.
Styret har i møte den 27.02.2012, sak 011/12 fattet
følgende enstemmig vedtak vedr. innetemperatur i
leilighetene:
Styret fastholder vedtak fra 17.12.98, sak
343/98 om at alle leilighetene på Risvollan
skal oppnå en innetemperatur på ca. 22°
C.
Styret er ellers av den oppfatning at
dersom det gjøres bygningsmessige
endringer i leilighetene ved f.eks. fjerning
av vegger, dører, radiatorer etc., kan
dette ha betydning for innetemperaturen.
Styret mener da at det blir vedkommendes
eget ansvar dersom innetemperatur på
ca. 22° C ikke kan oppnås dersom alt av
justeringer ved anlegget ellers er utført,
og anlegget er i orden.
Teknisk sjef
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Trær i byer og bynære strøk
Av Thorbjørn Kristensen

Fotosyntesen er fortsatt verdens smarteste
oppfinnelse – uten fotosyntesen - intet liv!
Aldri tidligere i historien har trær vært så i
vinden globalt, regionalt eller lokalt, som i våre
dager. Årsakene til økt fokus er bla.den sterke
urbaniseringens tendens, økt befolkeningstilvekst,
kommunenes ønske om boligfortetning og et generelt
press på grøntarealer i byer og tettsteder.
Vi trenger ikke å diskutere nytteverdien av trær og
annen vegetasjon, men kan konstatere at det et bra
for miljøet og bra for hver enkelt av oss, og det er
vitenskapelig fastslått.
Hvor stor direkte nytteverdi et enkelt tre har, beror
selvfølgelig på hvilke øyne som ser. For noen er trær
så viktige at de gjør hva som helst for å bevare.
I den motsatte leiren er holdningen - at trær kun er til
bry og sjenanse.
Men et lite blikk på hvilke verdier trær og annen
vegetasjon kan representere skader neppe.
Generelt: Planter er den største produsent av oksygen
- 54 % av totalt avgitt oksygen til atmosfæren. Havets
alger produserer de resterende 46 %. I denne prosessen
forbrukes CO i store mengder til fotosyntesen.
Fra skoledagene husker vi formelen for
fotosyntesen:
Fotosyntesen

Artig at alt forsilt brensel, som kull og olje, også er et
resultat av fotosyntesen, i gamle dager.
Sett fra gartnerens ståsted er det flere gode grunner
for å satse på trær og annen vegetasjon i by og
bynære strøk.
Jorderosjon. Trerøtter er både vidtrekkende og
dyptgående, og en medvirkende årsak til å forhindre
uheldig erosjon. Her teller prinsippet - jo flere trær, jo
bedre binding av erosjonsutsatte jordlag.
Jordforbedrer. Vår felles miljøpåvirkning resulterer i
en sterkere grad av forsurning, også lokalt. Løvtrær er
med å kompensere for dette forhold ved at løvet har
en kalkvirkning.
Vindregulator: Rett plassert vil trær kunne bidra til en

vindreduksjon
på opptil 50%.
Den
største
effekten oppnås
i det luftsjikt det
er naturlig å
bevege oss i.
R e d u s e r t
vindhastighet
har i tillegg
betydning for
f y r i n g s kostnadene
vinterstid.
I
litteraturen er
Thorbjørn Kristensen anleggsgartner
det nevnt en
reduksjon
i
energiforbruk på opptil 30%.
Mikroklima. Nedsatt vindhastighet gir et lunere og
mer behagelig mikroklima, som igjen gir oss mulighet
for et større og mer spennende plantevalg, dessuten
skaper det flere dager hvor det er behagelig å være
ute.
Utstråling: Et løvtak gir mindre varmeutstråling enn
for eksempel en flate uten vegetasjon. I sum blir
ikke temperatursvingningene så markerte mellom
dag og natttemperatur. Dette vil oppleves som mer
behagelig.
Luftfuktighetsregulator. Trær forbruker mange hundre
liter vann pr døgn i vekstsesongen. Forbrukt vann
fordamper gjennom bladverket på dagtid og øker
direkte luftens vanninnhold. Indirekte vil økning i
luftfuktighet oppfattes som mer behagelig.
Infiltrasjon/forsinkelse: I fremtid kan det forventes
en økning i nedbørsmengde. Drenering er i de fleste
tilfeller ikke dimensjonert for å ta nedbørstopper.
Godt planlagt vegetasjonsplantinger vil være et av
flere tiltak for å fordrøye/forsinke belastningen på
ledningsnettet. Risvollan Borettslag er her i forkant av
utviklingen ved å ha etablert et eget regn bed, som det
største til nå i Norge.
Estetisk verdi: Forestill deg Munkegata i Trondheim
uten sine monumentale trerekker! Ringve botaniske
hage fri for sin tresamling! Domkirken uten et tre! Det
er vel de færreste av oss som ville bringe slike tanker
til torgs.
Økosystem: Et gammelt tre er et helt økosystem i seg

selv. Dette økosystemet gir rom for moser, lav, midd, Heimdalsmyra.
biller, insekter, fugler osv. I tillegg, en god arena for
Det meste av vegetasjon er av eldre dato og har fått
utforskertrang og læring for barn og ungdom og alle
mer eller mindre stelle seg selv. Topping av bjerker
oss andre.
er forholdsvis utbrett i deler av borettslaget. Dette er
Støvfanger. Treets evne til å fange støv er proporsjonal en fremgangsmåte som ikke kan anbefales, metoden
med treets bladareal. Store trær er de beste støvsamlere. medfører fare på sikt. Bjerk råtner fort i sårflatene og
I neste omgang vil regn føre støvet fra blad ned i nedenforliggende greiner får derved dårlig greinfeste..
jordmonet hvor det blir bearbeidet av bakterier og Spørsmålet er :<hvem får greina i hodet og hvem er
sopp til ny plantenæring.
økonomisk ansvarlig>? De trær som er toppet vil bli
fjernet og erstattet med nye trær, som kanskje er mer
egnet.
Som kjent har Risvollan Borettslag ansatt egen gartner
og det vil medføre endringer på sikt.
Hvordan vil forandringen se ut med gartnerens øyne?
I korte trekk kan vi si følgende! Langs Risvollan
Borettslag yttergrense, Risvollvegen og Utleirvegen,
vil det være ønskelig med en forholdsvis ensartet
beplantning (uniformering) slik at vi skaper en felles
identitet, sett utenifra. Trevalget vil være robuste,
som lind, lønn, bjerk.
Nøkkelord: Identitet, vindstoppere.
Beplanting langs veier inn til hver felt eller gangareal
Støyfanger: Trær gir ikke noen vesentlig målbar mellom hvert felt er det naturlig med et mer
reduksjon i støynivå, men trær oppfattes å gi en mangfoldig utrykk, men som samtidig er med å
psykologisk effekt. For å oppnå en vesentlig reduksjon forsterker inntrykket av eksisternede pilvegetasjon.
Nøkkelord: form, bladfarge, høstfarge vindstoppere.
i støynivå kreves meget brede og tette plantinger.
Økonomisk verdi. Et normalt parktre har en I gateløpene mellom husrekkene vil det være tjenelig
innkjøpskostnad fra kr. 2.500 til kr. 7.500 alt etter med treslag som er med å skape (barndomens
hvilken treart og trestørrelse. I tillegg kommer gate) små trær av typen blomstrende kirsebær,
kostnader til frakt, planting, oppbinding og skjødsel. prydeple, prakt hagetorn, søyleformer osv.
Dette i sum beløper seg fort til samme sum som for Nøkkelord: Lunhet, mangfold, form, blomsterfarge,
høstfarge.
plantekostnaden.
Regnbeddet i Blaklihøgda er et av landets største

Vi kan derfor groft budsjetere en totalkostnad fra kr.
5.000 til kr.15.000.- pr tre. Renter og renters rente
kommer i tillegg og er selvfølgelig avhengi av treets
omløpstid.
Helseverdi: Trær og annen vegetasjon skaper trivelige
bomiljøer og bidrar til en bedre luftkvalitet. Store trær
pirrer barns trang til å klatre og utforske. Baksiden er
at de unge håpefulle kan falle ned. Trær skaper le og
gjør det behagelig å være mer ute. Baksiden er at trær
kan gi skygge, og ta litt utsikt fra naboen.

Beplanting i området i forlengelse av husrekke
vil trevalget mer dreie seg om begrensning av
vindhastighet. Det naturlige sortsvalg vil være bjerk,
lønn, pil, lind, japankirsebær, sommereik, ask, bøk.
Nøkkelord: Vindstopp, identitet, form, høstfarge.
I Selbudalen og Stordalen bør sortsvalg gi et naturlig
inntrykk av mangfold og frodighet, samtidig som
områdene skal være lyse og innbydende for daglig
ferdsel.

I friområdene skal sortsvalget være bredt i forhold til
Men som nevnt innledningsvis, er normalt nytten, - tresort, størrelser og antall.
større enn plagene. Rett vekst på rett plass vil være en Hovedsaken er å beholde innrykket av gammel
ledetråd i å skape mer trivsel og grønne opplevelser i kulturmark med randbeplanting, vegetasjonsholt
Risvollan Borettslag.
og hvor man i tillegg tar hensyn vindtrekk,
Risvollan Borettslag: Treplantingen i borettslaget sommer som vinter.
består av forholdsvis få trearter som bjerk, pil, rogn, Nøkkelord: Vindstopp, arts mangfold, forsterke
og gråor, og hvor mye av plantemateriale er hentet fra opplevelsen av rand og silhuett planting. Opplevelse
av trygghet. Form, farge, tekstur.
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Forebygging av legionellasmitte

SOMMERVIKARER 2012

Risvollan borettslag ønsker
å knytte til seg flere sommervikarer til plenklipping og
I løpet av disse dagene er det opp til beboer selv å stell av borettslagets grøntatappe varmtvann i minimum 3-5 minutter på hvert realer.
Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet den
25., 26. og 27. april 2012.

tappested.

For nærmere informasjon om forebygging av legionellasmitte, se Informasjonshåndboken kap. 5.20 ”Retningslinjer for forebygging av legionellasmitte i varmtvannsanlegg”. For dere beboere, vær spesielt oppmerksom på kap. 5.20, pkt. 3.03 (2. avsnitt), 3.05 og 3.06 og vi
ber dere gjennomføre tiltak i hht. dette.
Har du spørsmål om dette, ta kontakt med vår
arbeidsleder Roger Kvam på tlf. 73 96 99 57.
Teknisk sjef

NYINNFLYTTET OG INTERNE
FLYTTINGER

Plenklippingen
foregår
hovedsakelig
med
traktorklipper og det er derfor ønskelig at søkeren har
bilsertifikat. For et par av søkerne er det ønskelig med
tiltredelse på deltid allerede fra medio mai. For de
øvrige kan tiltredelse være fra skoleslutt.
Vikariatet avlønnes etter tariff.
Søkere bosatt i borettslaget har fortrinnsrett. Vi
oppfordrer både eldre og yngre personer til å søke. I
søknaden er det viktig å føre opp de ukene dere kan
jobbe, samt når det er aktuelt å ta ut ferie.
Husk å oppgi det telefonnummeret dere kan treffes
på.
Søknad sendes/leveres borettslagets kontor innen 1.
april 2012.
Har du spørsmål til arbeidsoppgavene ta kontakt
med vår gartner Thorbjørn Kristensen på tlf. 73
96 99 55/ 940 03 499 eller send en mail til:
thorbjorn@risvollan.no

TVRisvollan på
kanal 199

tvr@tvrisvollan.no
73 96 64 13 / 92 09 66 44

IKKE MAT
FUGLENE PÅ
BAKKEN
Tema ikke mat fuglene på bakken, Rislappen nr.
3-2011
Ikke gi barna boller eller mat utendørs. Det faller
smuler og ofte hele stykker på bakken som samler
mus og rotter. Fuglene derimot spiser opp smitt og
smule.
Servering om sommeren bør forbys, beboerne vil ikke
ha mus og rotter innendørs.
Februar 2012
Bjørga Aune
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Lurer du på noe angående ditt abonnement
eller ønsker du informasjon?
Ikke nøl med å ta kontakt med vår kundeservice! Du kan ringe oss på 07 246, og du er velkommen innom
oss på Vestre Rosten 77. På våre nettsider finner du nyttig informasjon og svar på vanlige spørsmål.

Kundemottak Trondheim

Telefon 07 246

www.loqal.no

Åpent hverdager fra 08:00 til 17:00

Åpent hverdager fra 08:00 til 20:00

Åpent alle dager, hele døgnet

Kanaler du kan se uten dekoder:

Tips:
Hvis dekoder slutter å fungere utenom våre åpningstider, kan du koble
TV til antenneuttaket og få tilgang til 19 analoge kanaler. Om du vil ha TV
i flere rom kan du se disse kanalene uten dekoder. Alt du trenger er et
ekstra antenneuttak i de rommene du vil ha TV.

