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Unni Guttormsen
30 år i Borettslagets
tjeneste
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HVORDAN STILLE INN ANALOGKANALENE
Vi har fortsatt analoge kanaler i kabelnettet, dette
betyr at vi har ca. 20 kanaler som du kan se på uten å
bruke digitalboksen/dekoderen. Det betyr at vi kan se
tv i flere rom uten å ha ekstra dekoder og dersom de
digitale kanalene skulle ”forsvinne” har vi de analoge i
”reserve”.
For å kunne se på de analoge kanalene må det være en
antennekabel mellom dekoderen hvor det står ”LOOP
OUT” og antenneinngangen på TV-apparatet.
Hvis du har et TV-apparat som er tatt i bruk før
Local tok over kabelnettet, er det 3 analogkanaler som
har byttet plass og som må søkes inn.
For å søke opp de analoge kanalene kanalene gjør du
følgende:
1. Slå av dekoderen for digital-tv
2. Finn en knapp på fjernkontrollen for
TV-apparatet hvor det står MENU eller
MENY og trykk på denne.
3. Her varierer det fra apparat til apparat
hvordan man fortsetter, men ofte er det en
meny med innstillinger, automatisk søk av
kanaler. Bruk denne og apparatet vil selv
søke opp de analoge kanalene.
4. For å komme tilbake til digitalkanalene må
man, fortsatt på TV-fjernkontrollen, trykke
på AV eller Input for å koble til dekoderen.
Du skal finne en liste over mulige innganger
og her velger du HDMI - det kan være flere
slike innganger så begynn med 1 hvis du ikke
vet hvilken du bruker.
5. Når du skal tilbake til analog så er det bare
å bruke fjernkontrollen til TV’n og trykke på
TV eller kanalen du skal se på.
Hvis du har PVR-boks, kan du ta opp på 2
kanaler samtidig og se på en tredje på analog.
Bilde av en fjernkontroll ses på side 13, lykke til!
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NY MEDARBEIDER I TVR
I høst kunne vi
ønske en ny frivillig medarbeider velkommen
til TVRisvollan.
Hun heter Anine
Kim og er fra
Sollia.
Anine har videregående skole
innen Medier og
kommunikasjon
og hun har alKarin Anine Kim
lerede kommet
godt i gang her på stasjonen og det skal bli spennende og se hva hun får til. Vi ønsker henne hjertelig
velkommen som medarbeider.

TVRisvollan finner du på
kanal 199 på dekoderen
På TV-apparatet finner du TVR
på 2 analoge kanaler:
TVRisvollan 607.25 MHZ
INFO-kanalen 615.25 MHZ
På internett:
www.tvrisvollan.no
FaceBook: TV Risvollan
Youtube: TVRisvollan

Redaksjonens adresse er:
TVRisvollan, Ingeborg Aas vei 2,
7036 Trondheim
Telefon: 73 96 64 13 - 92 09 66 44
E-post: tvr@tvrisvollan.no
Foto: Arkiv, Kjell Kjærstad og Odd Sverre
Woldvik, Olav Jensen
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde
oppgis.
Trykk: Fagtrykk Trondheim
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Høsten er kommet til Trondheim nå med fine
høstfarger og vinteren er vel ikke langt unna. Det
kjennes i alle fall på temperaturen at den ikke er
langt unna.

UTLEIRA IL 40 ÅR
I september feiret Utleira IL 40 års jubileum
samtidig som de åpnet sitt og bydelenes nye
baneanlegg, et baneanlegg som har vært dypt savnet
i bydelen i mange mange år. Nå har endelig Utleira
og vår bydel også fått en kunstgressbane hvor barn
og ungdom kan leke og ha aktivitet fra morgen til
kveld.

						
BUDSJETT 2013
I borettslaget jobber vi nå med budsjettet for 2013,
og det skal gjøres ferdig innen en måneds tid. Alle
stiller seg vel spørsmålet om det blir økning i andel
felleskostnader, og det ser vel ut som om det blir en
liten økning for neste år. Det ligger også an til en
økning i garasjeleie.
Når det gjelder andel felleskostnader, ligger det
ikke an til at den blir høyere en normal prisvekst og
grunnen til at vi kommer til å se på garasjeleien er
at vi kommer til å rehabilitere og bygge garasjer for
60-70 millioner kroner fremover. Dette er kostnader
vi i stor grad ønsker å belaste de som har garasje, og
ikke de som ikke har det.

I forbindelse med dette jubileet, gav Risvollan
Borettslag en gave på kr. 100.000,- til Utleira IL.
Noen synes nok det er en stor gave, noe jeg også
er enig i, men ser man på de investeringene Utleira
IL har gjort for bydelen, er ikke dette mye. Det
baneanlegget som nå er bygd, har iflg ganske sikre
kilder en prislapp på godt over 10 millioner kroner.
Mye av dette er finansiert av Utleira og jeg tror dette
blir en skikkelig «lekegrind» for barn og ungdom
som vokser opp i bydelen vår.
Personlig synes jeg det Utleira IL har gjort for
bydelen igjennom disse 40 årene er formidabelt, og
de har ikke tenkt å stoppe utviklingen for idrett og
kultur med dette baneanlegget, de jobber videre mot
å få en hall like i nærheten av banen. Det er bare å
ønske de lykke til videre.

Vi vet pt ikke helt hvor det ender, men det må nok
noen prioriteringer til, for det er mange prosjekter vi
ønsker å gjennomføre.

Til slutt vil jeg ønske alle beboerne på Risvollan en
riktig fin og trivelig høst.

Med vennlig hilsen
Egil Burkeland Styreleder
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NORGES VELS MEDALJE FOR LANG OG TRO TJENESTE

Daglig leder Roar Skaaraaen overrekker Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste til Unni Guttormsen
som har vært ansatt ved borettslaget i over 30 år.
Det ble avholdt en markering og utdeling av medalje til Unni Guttormsen på Capri. Både styreleder og daglig
leder sa mange pene ord om Unni og om hvordan hun har skjøttet jobben på en eksemplarisk måte.
Mange er vel de beboere som har snakket med Unni gjennom disse 30 årene, og sikkert nok har hun gjort det
som var mulig for å hjelpe den enkelte med sine små og store problemer.
NORGES VELS MEDALJE
Den som har bidratt med 30 års innsats for samme arbeidsgiver, fortjener heder. Medaljen for lang og tro tjeneste er en utmerkelse
som verdsettes ekstra høyt av både giver og mottaker. De som står bak medaljen er Det Kongelige Selskap for Norges Vel og er en
ideell og uavhengig organisasjon. Medaljen har eksistert siden 1888 og har vært produsert av Det Norske Myntverk. Arbeidsgiveren kan søke om tildeling av Medaljen på vegne av en ansatt.
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BRANNVERN GENERELT – BYGNINGSMASSEN PÅ RISVOLLAN
Teknisk sjef/brannvernleder Laila Pedersen

Foto: Privat/adressa.no

Etter den store brannen på Kattem
tidligere i år, får vi av og til henvendelser
angående brannvern generelt på
Risvollan, og/eller fare for at noe
tilsvarende kan skje her.
Til det er å bemerke:
Leilighetene på Risvollan er konstruert (bygd opp)
på en annen måte enn de som brant på Kattem.
Mellom leilighetene her er det betong og vi har
ikke noe loft/tak som gjør at brannen kan spre seg
over tak fra leilighet til leilighet. Med bakgrunn i
byggenes konstruksjon på Risvollan gjentar vi at
vi ikke har den samme konstruksjon som byggene
på Kattem har, og derved heller ikke tilsvarende
spredningsfare.
Å være sikre på at en brann aldri vil oppstå, kan vi
selvfølgelig ikke være, men med bakgrunn i den
konstruksjonen byggene på Risvollan har, vil bruken
av betong mellom leilighetene, både horisontalt
og vertikalt, hindre at en brann ikke sprer seg over
(via) tak, men forhåpentligvis stopper innenfor egen
leilighet (branncelle) uten at naboleilighetene blir
berørt.
Brannvern generelt:
Ut over det som er nevnt over, er det viktig at
røykvarslerne i leilighetene er intakte og blir testet
med jevne mellomrom.

Dette kan beboerne gjøre selv. Tilgjengelig
pulverapparat er også viktig. Borettslaget har ansvar
for vedlikehold av disse med jevne mellomrom, og
når vi sender ut brev om kontroll, må derfor alle
beboerne det gjelder sette fram disse slik at vi får
kontrollert de. Det hender ofte det slurves med dette
fra beboernes side og vi får derfor ikke kontrollert
alle. Er det noe du lurer på her, ta kontakt med
borettslaget.
Det er kanskje ennå igjen litt ”grillvær”, så derfor må
dere være forsiktig med bruken av engangsgrillene.
Disse MÅ, i tilfelle bruk, settes på ubrennbart
materiale, settes gjerne i ly under bruk, og den må
IKKE kastes før den er blitt helt kald, da helst i noe
ubrennbart. Grillen må absolutt ikke plasseres på
treterrasse eller i gresset.
Høsten og førjulen står ellers for tur. Det er da
viktig å tenke på fare for brann med bakgrunn i bruk
av levende lys, ikke minst – bruken av brennbare
lysmansjetter, noe vi håper ikke benyttes lenger.
Ellers nevner vi fare for antenning ved bruk av
smultgryte. Når det gjelder bruk av smultgryte,
anbefaler vi dere å ha et brannsikkert teppe eller et
lokk som passer til gryta tilgjengelig. Skulle brann
oppstå, og du legger på lokket/teppet, hindrer du da
brannen i å spre seg.
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ORDET FRITT
Hei!
Har akkurat kommet heim fra en ferietur og sitter
og leser Rislappen. Ser en notis om at risting av
gulvmatter, dyner etc. ikke bør forekomme fra
balkonger, trapper eller vinduer. Greit det, men hvor
skal de da luftes? Anordningene for klestørking/
lufting skal bort etter det jeg har forstått.

UNØDIG STØY OG BRÅK
Fra tid til annen får borettslaget informasjon om at
det til tider kan være støy av motoriserte kjøretøyer
rundt om på Risvollan. Vi anmoder alle om å utvise
respekt for andre beboere og ikke ruse motor unødig,
enten det gjelder MC, scootere, biler eller annet
motorisert kjøretøy.

Personlig har jeg større problemer med naboer
som begynner fyllefest i femtida på ettermiddagen
og gjerne holder det gående med hyl og skrål til
neste morgen. Joda, jeg har varslet festløvene
med henvisning til reglementet i borettslaget, - og
naboutvalget, men det hjelper ikke.
Det er heller ikke særlig morsomt å sitte på
balkongen og ha en følelse av at en befinner deg på
toppen av et grillbål; stanken av opptenningsveske,
røyk og matlukt gjør det komplett umulig å oppholde
seg ute og osen trenger inn i leiligheta gjennom
dører og vinduer.
Med tanke på brannen på Kattem synes det meg
at grilling tett inntil husveggen er farligere enn litt
støv fra ei dyne! Kanskje skulle dette vært forbudt i
stedet.
Hver eneste godværssøndag skal det utføres
gressklipping, snekkering og annet støyende
vedlikeholdsarbeid. Loven om helligdagsfred har
visst ingen hørt om her.
Det er også ganske irriterende at dyrt innkjøpte
blomster blir revet opp og ødelagt. Men her kan
en kanskje ikke vente bedre; borettslagets pleie av
grøntarealer står i stil.
I sommerhalvåret kjøres det moped i tunet til alle
døgnets tider; ingen av racerkjørerne synes å tenke
på at her kan det plutselig komme et barn ut i gata.
Irritert beboer

De beboerne som blir plaget av unødig støy, kan
eventuelt henvende seg til politiet og anmelde
forholdet.
Teknisk sjef

STENGING AV HAGEKRANER

Det nærmer seg vinter og kuldegrader - igjen! Vi må
minne beboerne om å stenge av hagevannet. Dette er
viktig for å hindre de svært mange ødeleggelser som
kommer fram mot våren.
Da gjør du følgende:

HAGEAVFALL

		

Det er slutt på henting av hageavfall fra og med
1. november. Dette fordi vi ikke får levert hageavfall
etter denne datoen, og har ikke lagringsmuligheter til
slikt selv.
Teknisk sjef

-

Steng av innekranen

-

Åpne alle hagevannskranene ute

-

Ta ut tømmepluggen på innekranen, og la
vannet renne ut. Dette kan ta 1-2 minutter

-

Hvis det ikke slutter å renne, skru i
tømmepluggen igjen og kontakt Risvollan
Borettslag i arbeidstiden.
Teknisk sjef
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NYE BEBOERE / INTERNE FLYTTINGER FRA 25. JUNI 2012

Informasjon om spyling av
ringledning:
I løpet av oktober/november kan vannet ved
noen anledninger bli misfarget. Dette skyldes at
BOSERVICE foretar spyling av ringledningene.
Beboer kan bli berørt ca. 1 – 2 timer den dagen
det blir spylt.
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Vi gratulerer Utleira I.L. med 40 år og med
nytt baneanlegg.
Tekst/foto: Kjell Kjærstad

8. september startet feiringa av jubileet med at folk ble invitert opp
til grusbanen på Bjørkmyr hvor det ble tatt farvel med det gamle
anlegget. Lars Sigfred Evensen som velvilligst har lånt ut området
til Utleira I.L., fikk blomster og så gikk alle i tog etter fengende
musikk av Utleira skolekorps, til det nye baneanlegget.
Her ble det mange gode ord til de som har stått i spissen for arbeidet. Det var hilsninger og blomsteroverrekkelser og man fikk sett
det flotte nye anlegget. Firmaet som hadde levert kunstgresset påsto at det var samme typen som Barcelona har på sin treningsbane.
Alle var skjønt enige om at dette var en flott ny arena for folket i
området. Barn og unge så frem til å bruke anlegget, både organisert og uorganisert. At dette betyr mye for barn og unge, ja hele
bydelen kan det vel ikke være tvil om. Dette har vi ventet lenge på!
Vi forutsetter at anlegget blir fullført med en hall og da skal det
virkelig blomstre i bydelen.
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PARKERING		
Vi har registrert at det i flere tilfeller er ”parkert”
biler uten skilt inne i garasjene. Vi henstiller
beboerne til å bruke garasjeplassene til ordinær
bilparkering og ikke til lagring av bilvrak. Av flere
årsaker er det ikke ønskelig å ha bilvrak plassert
inne i garasjene. Det er lite nok av parkeringsplasser
utendørs, om ikke beboerne skal oppta flere plasser
enn strengt tatt nødvendig. Vi håper med dette at
de som har biler uten skilt (bilvrak) i garasjene, tar
ansvaret og fjerner disse.
Bilene bør (må) ellers fjernes når vi utfører feiing i
garasjene. Jo flere biler som da er fjernet, jo renere
og penere blir garasjen. Det settes opp informasjon
om når feiing i garasjene blir utført, så følg med når
dett er. Vi henstiller også beboerne til å rydde opp i
garasje-bodene sine (fellesgarasjene), f.eks i løpet av
den tiden som vårdugnaden er / eller når borettslaget
har bestilt containerservice (som også er på våren).
Ellers er det svært viktig at det ikke er hensatt/ lagret
noe brennbart i garasjene.
Ut over dette, minner vi om at det er lite med
parkeringsplasser på Risvollan (på de fleste
områdene), så vi henstiller igjen beboerne
til å parkere inne i garasjene og ikke ute på
parkeringsplassene (for de som har garasjeplass).
Det er viktig å tenke på at andre også har bruk for
parkeringsplasser!

RIMELIG PORTÅPNER
Det er vedtatt at de beboerne som har gamle
portåpnere, kan kjøpe ny til redusert pris ved å levere
inn sin gamle (noen beboere har fremdeles gamle
åpnere). Beboerne må da betale
kr. 250,- pr. stk for den nye (og levere inn sin
gamle). Nye åpnere får du ellers kjøpt til
kr. 500,- pr. stk. ved å henvende deg til borettslaget.
Ta med din gamle og lever den inn!

Til slutt minner vi om at inn/utkjøring av garasjene
ikke må skje før porten har kommet helt opp og det
er klart til innkjøring. Dersom du kjører inn/ut før
porten har kommet helt opp, bryter du fotocellen, og
porten blir stående mye lenger oppe enn nødvendig.
Porten er programmert til å gå opp/igjen til faste
intervaller, og kjører du inn/ut før porten har kommet
opp, bryter du intervallene og feil på porten kan
oppstå som følge av dette. Dette er noe som kan
medføre merkostnader for borettslaget og irritasjon
for dere som brukere.
Teknisk sjef

Teknisk sjef

SÅ KOM VINTEREN TIL RISVOLLAN
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NY GAPAHUK I MARIE SØRDALSVEI
Foto: Olav Jensen

Foto:
Odd Sverre Woldvik

SOLSIKKEN FIKK STÅ I FRED

Foto:
Odd Sverre Woldvik

Ved innkjørsel til Marie Sørdalsvei har noen plantet
en solsikke som ble bra høy. Her ser vi Bente
Karlsen og holder opp solsikken som viser seg å
være nær samme høyde som henne.
Vi lurer på, hvem plantet denne? Ta kontaktmed
TVR.
kk
NY TRAPP VED SNUPLASS I BLAKLIHØGDA
Beboere i Blaklihøgda har bedt Rislappen fotografere
og fortelle hvor fornøyd de er med at Borettslaget har
fått laget den flotte betongtrappa. Det ble mye tryggere for folk å ferdes i den, men det mangler en del
gatelys. Det opplyses fra Borettslaget at det er Trondheim kommune som har ansvaret for å holde gatelysene i orden, og at det er tatt kontakt med dem for en
tid tilbake for å få ordnet opp dette.
kk
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GJENBYGDE ÅPNINGER MELLOM BYGNINGER
Noen steder ser vi at det er tettet igjen/bygd igjen mellom
noen av bygningene, særlig der hvor passasjene er
relativt smale. Åpningene er smale, men skal benyttes
til branngater, samt at de kan gi adkomst fram til en
gangveg, være passasje for klipping av områder på
baksiden etc.
Vi forstår at enkelte beboere kan mene at området ikke
er egnet til noe, området er der og blir ikke benyttet til
noe, hvorpå beboerne selv tetter området, og tar det til
bruk i egen regi. Men vi vet at byggene på Risvollan ble
anlagt slik ”med en plan for øyet”, og denne bør ikke
endres, bla. av sikkerhetsmessige årsaker (opprettelse av
branngater).
Styret behandlet saken i styremøte 20.09.2012, sak
074/12.
”Enstemmig vedtak:
Styret vedtar at det må være en fri og uhindret
passasje mellom husrekkene i borettslaget.
Dette innebærer at det ikke må monteres noen
form for bygningsmessige innredninger/tiltak
og/eller være beplantninger i noen form som
er til hinder for en fri og uhindret adgang
mellom husrekkene.
Administrasjonen får fullmakt til å påse at
slike passasjer er åpne/tilgjengelige ved å
følge opp saken overfor de aktuelle”.
Dette tilsier at vi i løpet av høsten/vinteren kommer til å
tilskrive de beboerne dette gjelder for, og vi setter da en
frist for når områdene kan være ”åpnet” igjen, slik at de
kan benyttes til eventuelt gjennomgang/annen bruk.
Dersom det er spørsmål til saken, ta kontakt med
borettslaget.

uhindret, og ha en bredde på min. 1,50 meter. Det
må ikke være stengsler eller beplantnings-messige/
bygningsmessige innredninger som går ut i, og/eller
stenger passasjen. Dette begrunnet bl.a. med borettslagets
vedlikeholdsansvar, samt at beboerne må kunne f.eks.
trille en trillebår uhindret fra sine uteområder uten å måtte
gå gjennom leiligheten eller via naboens uteområder.
I tillegg har vi brannmessige forhold og evt. flere
adkomster for sykebåre. Mange forhold spiller altså inn
ved å kunne ha en fri og uhindret passasje, og er noe som
gjelder for de fleste av disse områdene.
Styret behandlet saken i styremøte 10.05.2012, sak
042/12.
”Enstemmig vedtak:
Styret vedtar at det må være en fri og uhindret
passasje langsetter og rundt byggene på
Risvollan, herunder mellom motstående
hageareal i en bredde på min. 1,50 meter.
Dette innebærer at det ikke må utføres
beplantninger i denne bredden, ei
heller må det monteres noen former for
bygningsmessige innredninger som bl.a.
plattinger i passasjen.
Ved eventuelle rehabiliteringsarbeider skal
ikke borettslaget påføres kostnader for
beplanting/innredninger som er etablert i
privat regi i disse områdene. Administrasjonen
får fullmakt til å påse at slike passasjer er
åpne/tilgjengelige”.
Dette tilsier at vi i løpet av høsten/vinteren kommer til å
tilskrive de beboerne dette gjelder for, og vi setter da en
frist for når områdene kan være ”åpnet” igjen, slik at de
kan benyttes til eventuelt gjennomgang/annen bruk.

Dersom det er spørsmål til saken, ta kontakt med
borettslaget.
Teknisk sjef Laila Pedersen

PASSASJE MELLOM UTEOMRÅDER (hageareal)
Noen steder er det tettet igjen/bygd igjen mellom
uteområdene (hagearealene).
Vi er av den oppfatning av at passasjer mellom
hagearealene og rundt byggene må være fri og
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EN OG EN HALV GANG RUNDT EKVATOR
Tekst/foto: Kjell Kjærstad

BEPLANTNING RUNDT PARKERINGSBYGGET I
RISVOLLVEIEN (E-FELTET)

Jorun Gundersen fra Risvollan har gått turmarsjer tilsvarende en strekning en og en halv ganger
rundt jordkloden. Lengste dagsmarsj er 162 km

Her kommer Jorun Gundersen og Morten Selven i godt driv
gjennom parken ved Senteret. Begge er medlemmer av Trondheim Turmarsjforening

Jorun bor på Risvollan, men i 1980 mistet hun mannen sin og var langt nede. Men så var det noen som
inviterte henne med ut å gå turmarsj. Hun sier selv at
det er en fantastisk medisin å bruke kroppen og det
er også et flott miljø blant turmarsjgåerne.
Hun er en ener i Europa og har gått over 3000 turmarsjer og tilbakelagt over 70.000 kilometer.
Allerede i 1995 fikk hun pris som den første turmarsjer som hadde gått en samlet distanse tilsvarende en
gang rundt Ekvator. Om ikke lenge kan hun feire to
ganger Jorda rundt.
Jorun har gått marsjer i over 30 land.
Hun anbefaler alle å gå og viser til at det finnes alltid
en mulihet til det og det er godt for kroppen, både
psykisk og fysisk.

Fjernkontrollen det vises til på side 2.
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RYDDIG PÅ FELLESOMRÅDER OG I
FELLESNEDGANGER (KJELLER)
Fra tid til annen får vi informasjon om at
beboere setter fra seg en mengde fritidsutstyr i
fellesinngangene. Dette er ikke akseptabelt fordi
disse områdene skal kunne benyttes av alle i
inngangspartiet, gjerne til felles glede og bruk.
Det er ikke en alene som her skal ”ta seg til
rette”. Bli enig om hvordan dere ønsker å ha det i
fellesinngangen. Snakk med hverandre om forholdet
på en god og ryddig måte. Be beboerne bruke
bodene, for bodene er til – for nettopp - hensetting
av fristidsutstyr.
Likeledes ser vi at det i enkelte fellesnedganger
(under trappen ned til kjelleren) plasseres diverse
utstyr, ting og tang som kanskje skal kastes etter
hvert, pappkartonger etc etc. Husk at denne
nedgangen også skal benyttes av alle, samt husk:
brannfaren som kan oppstå ved at det lagres
brennbart materiale der. I tillegg, husk: fare for mus
og rotter ved at det lagres diverse skrot og søppel
der.

Besøkstjeneste:

Hvem er du? Og hva trenger
du?
Har du plass til å få en besøksvenn for en tid i ditt liv?
Som besøker i besøkstjenesten
•

Få du en givende oppgave

Slik ønsker ikke vi å ha det på Risvollan, så hjelp
hverandre å holde orden i fellesområdene.

•

Blir viktig for folk som savner en samtalepartner

Teknisk sjef Laila Pedersen

•

Får opplæring/videreutvikling

•

Besøker du 1 person ca hver 2. uke

Husk søknadsfrist
Adresseavisens
Juleinnsamling: 30. november

Har du lyst på en besøksvenn?
•

noen som stikker innom

•

tar seg en prat eller en kopp kaffe i lag med deg

•

Gå en spasertur sammen

•

Snakke om/mimre tema som engasjerer deg

•

Møte besøksvennen ca 2.hver uke

Hva har du lyst på?
Mer informasjon hos Heide Thorsen, diakon i Hoeggen
mob 412 62 039

Foto: Glenn Røkeberg
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Vi har Norges mest
tilfredse boligkuNder

2012

Aktiv Eiendomsmegling
Bransjevinner kundetilfredshet

aktiv vet at alle boligkunder er ulike. de har alle sin historie, økonomi og
fremtidsvisjon. Noen skal selge, andre skal kjøpe. felles for aktiv sine kunder
er at de er tilfredse. dette fikk vi bevist når Norsk kundebarometer kåret
aktiv eiendomsmegling til best på kundetilfredshet i sin bransje – for andre
året på rad! dette gjør oss ydmyke og stolte. Vi takker for tilliten kundene
har vist oss, og skal fortsette å se kundene som individer med ulike behov.
Vi er stolte av våre meglere som beviser at de kan levere. gjennom visninger,
budrunder og sin kunnskap beviser de sin kompetanse hver eneste dag.
mange dører skal åpnes og mange nøkler skal overleveres også i tiden
fremover. Vi lover å gjøre vårt beste for å fortsette å tilfredsstille våre kunder
og opprettholde vår anerkjennelse.

Vi megler frem dine verdier.
www.aktiveiendom.no

Samarbeidsavtale for Risvollan Borettslag:
Meget gunstige betingelser for salg av bolig
Vi har 3 meglere reservert for Risvollan Borettslag
Lokalkjente meglere selger boligen din med innlevelse og kunnskap.
Skreddersydd synliggjøring av dine boligverdier skaffer deg den ekstra
gode salgssummen
Bolig markedsført attraktivt, gir høy interesse og flere bud
Vi innehar salgsrekorder på de fleste boligtypene på Risvollan, og har lister
med interessenter som kanskje er ute etter nettopp din bolig
Kontakt oss for en boligprat

Eiendomsmegler MNEF:
Odd Olav Berg - 970 59 225
Megler MNEF:
Lisbeth Kristengård - 48 00 74 80
Eiendomsmegler MNEF:
Tore Resell - 970 59 222

