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Romjulsfest i Hoeggen
Kirke
29. desember 2012

JULESENDING PÅ
TVRISVOLLAN KANAL 119
LØRDAG 22. DESEMBER
FRA KL 20.00 TIL ?
KONKURRANSER
INNSLAG
TILBAKEBLIKK
FINE PREMIER
Året 2012 ebber ut og ve gleder oss til et nytt 2013.
I TVRisvollan har vi arbeidet med en omstillingsprosess lenge. Vi er nå klar til å legge ut signalet på
kabelnettet i en langt bedre kvalitet enn tidligere.
Samtidig har vi forbedret lyd og vi investerer til neste
år i et mikse/avviklingssystem som gjør at vi blir mer
up to date når det gjelder utseende og innhold.
Vi blir raskere ut med nyheter enn i dag og kan presentere det på en flott måte. Heldigvis blir slikt utstyr
billigere og billigere. Jeg takker redaksjonen, administrasjonen og styret for samarbeidet i året som har
gått. Vi retter en takk også til deg som ser på oss og
som gir oss tilbakemeldinger. Jeg ønsker alle en god
jul og godt nyttår! Kjell Kjærstad, ansv. redaktør.

Rislappen utgis av Risvollan Borettslag
Utgitt første gang i 1974
Adresse: Ingeborg Aas vei 2,
7036 Trondheim
Telefon: 73 96 99 55
TVRisvollan er også redaksjon for
Rislappen
Ansvarlig redaktør: Kjell Kjærstad
Layout: Kjell Kjærstad

Kl 12.00 - 14.30
Jente/barnekor
Bufé
Utlodding
Underholdning
Skyss kan du få ved å ringe:
73 91 28 83

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

I helga var det juletretenning rundt omkring på
Risvollan, og vinterkulden har virkelig satt inn
støtet den siste tiden. Selv om det var bitende
kulde stilte både små og store, besteforeldre med
barnebarn og ikke minst skolekorpset som for
anledningen sang julesanger pga at instrumentene
ikke ville fungere i kulden. Det er fint at vi tar vare
på denne tradisjonen, og det er bare å rette en
stor takk til naboutvalgene rundt på feltene som
ivaretar denne.
Som de fleste sikkert har fått med seg, er det fra
administrasjonen sendt ut nye leiesatser for 2013,
og vi så oss nødt til å øke både andel fellesutgifter
(husleie) og garasjeleien.
Når det gjelder andel fellesutgifter (husleie) er den
økningen vi har lagt opp til omtrent det samme som
prisindeksen i Norge er, og alle våre utgifter øker
stort sett år for år, enten det er kommunale avgifter,
forsikring, lønn mm. Dette er økninger som vi må
få dekt inn. I tillegg står vi foran store utgifter på
rehabilitering av fellesgarsjer fremover. Vi snakker
om et beløp i størrelsesorden 70-80 millioner kroner.
Når det gjelder garasjeleie, er det et tema som vi
har diskutert en del. For det første synes vi at det
er riktig at vi som har garasjer og nyter godt av
oppvarmede og faste garasjeplasser er de som betaler
det meste for de oppgraderingene som vi må gjøre

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 Thorbjørn
Kristensen
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde
oppgis.
Trykk: Fagtrykk Trondheim
Garasjeanlegget på E-feltet, Risvollveien

på de fleste fellesgarasjer fremover. Vi synes ikke at
de som ikke har garasjeplass skal være med å dekke
de økte utgiftene vi har på disse oppgraderingene.
Et annet poeng er hvor mye skal en garasjeplass
koste. Hvis vi tar for oss det nye parkeringshuset på
E-feltet som er et stort og kostbart parkeringshus,
vil nok ikke de utgiftene vi har på det bygget
dekkes inn av de leieinntektene vi har der, og det
samme regnestykket vil nok gjelde for de fleste
fellesgarasjer som skal oppgraderes fremover også.
Vår konklusjon ble i alle fall at kostnadene må i stor
grad dekkes av de som har garasje, og føler vel det
er en viss rettferdighet i det.
Når det gjelder garasjer fremover, skal vi bygge
nye på Blaklia etter hvert, og i tillegg prøve å få på
plass flere utendørs parkeringsplasser. Dette jobber
administrasjonen med.
Jeg vil benytte denne anledningen til å si takk for
et utmerket samarbeid i året som snart er forbi til
administrasjonen, TV-Risvollan, alle Naboutvalgene,
Representantskapet, mine kolleger i styret og ikke
minst alle beboerne i Risvollan Borettslag. Til slutt
vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et riktig
godt nyttår.
Julehilsen fra
Egil Burkeland
Styreleder
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MÅKING/STRØING AV FELLESINNGANGER

MÅKING VED/PÅ SØPPELDUNKENE

Nå står vinteren for tur, med bl.a. med snømåking
og sandstrøing. Her må vi be alle om å bidra, og
særlig de som bor i fellesinnganger. Det skal ikke
være en person alene som skal utføre alt arbeidet
dersom det er flere som deler inngangsparti. Dere må
bli enig dere imellom på hvordan dere organiserer
dette. Dette gjelder også for strøing dersom det blir
glatt i inngangspartiet deres. Borettslaget har satt
ut strøsandkasser rundt om på feltene som dere kan
benytte til å ta sand fra. INFO-håndboken kap. 6.1 –
Ordensregler, pkt. 3 tar for seg regler om snømåking
og sandstrøing i borettslaget, og kap. 9.5 har
informasjon og kart som viser plasseringen av alle
strøsandkassene.

Vi nevner også at renholdsverket setter pris på at det blir
måke ved og oppå søppeldunkene (for de som har dette).
Det blir lettere for alle dersom dunkene er frie for snø og
det måkes/strøs rundt de.

Til orientering har de fleste naboutvalgene spader,
koster etc til utlån dersom du ikke har selv, så ta
kontakt med lederen i naboutvalget ditt.

Nissegodt

BRØYTING/STRØING
Vinteren kommer – 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 finner i INFOhåndboken 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 vær
gjerne konstruktive og
bidra litt selv!

NYE BEBOERE/INTERNE FLYTTINGER
15. OKTOBER - 1. NOVEMBER
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA

8
8
15
6
20

INGEBORG AAS’ VEG
MARIE SØRDALS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET

2
18
13
12
12
4
14
22
22
22

G
G
F
G
G

Dahle Line
Tennøy Thomas Kristoffer
Dan-Rognlie Mikkel
Moseng Berit Charlotte
Immerstein Therese

C
D
C
D
A
A
D
D
D

Kråkenes Lars Ørjan
Hjulstad Trude
TJORA ÅSMUND
SOELBERG SISSEL B. LUNDE
Bratlie Stian
Dalehamn Hilde
Monkvik Viviann
Ørke Oddbjørg
Ørke Jan
Ørke Kristoffer

Teknisk sjef Laila Pedersen

Vi har flyttet inn i nye lokaler i Energibygget på Lerkendal.

Vi ønsker alle våre kunder
ei riktig god jul!
Åpningstider i jula:
Julaften
08-12
3. og 4. juledag 09-16
Nyttårsaften
08-12
Velkommen innom!
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TOLERANSE OG RESPEKT FOR ANDRE
Risvollan Borettslag er et godt fellesskap å bo i.
Her er det lett å bli kjent med naboen, og gjennom
lag og foreninger, naboutvalg, styre og sosiale
sammenkomster lærer vi å omgås med hverandre. Vi
lærer å respektere hverandre samt å tåle at andre har
en annen mening enn en selv i ulike saker.
Det er derfor bekymringsfullt at vi her i redaksjonen
får henvendelse om trakassering av personer.
Man må tåle for eksempel at andre holder med andre
lag enn Rosenborg.
Rosenborg er en flott klubb som de fleste holder med
og holder høyt,
men jeg tror
ikke at en ekte
”Rosenborger”
vil akseptere at
en driver med
eggkasting og
skittkasting
mot en annen
beboers
leilighet fordi
beboeren
tilfeldigvis er
Moldetilhenger og er stolt av laget sitt. Han viser
det med å sette opp et supporterflagg og opplever da
bl.a. eggkasting mot flagget og leiligheten.
Risvollan Borettslag er et lite samfunn i seg selv, det
bor folk her av alle typer og vi er større en mange
av Norges kommuner. Det er mange forskjellige
meninger, religioner og folkeslag samlet på ett brett,
slik det er i Trondheim for øvrig.
Her i borettslaget retter vi oss etter lover og regler
nedfelt av stat, kommune og borettslag. De er til
beste for oss alle. La oss fortsatt ha et godt miljø
i borettslaget, ta vare på naboen, og skulle vi
være uenige så la oss diskutere og snakke om det,
gjerne gjennom naboutvalg, her i Rislappen eller i
TVRisvollan.
Det kjempes på de store arenaer for å bevare ytringsfriheten, men det er viktig at det gjelder i hverdagen
også. Vi må tåle at naboen har et annet syn, at han
heier på et annet fotballag, at han går sine egne
veier, bare det er innenfor lov- og regelverk.
Skulle tatt seg ut om styret vedtok at det bare var lov
til å henge opp RBK-flagg i borettslaget!
Kjell Kjærstad
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Lesesirkel

på
Risvollan bibliotek:
Å være med i en lesesirkel kan være
morsomt, lærerikt og sosialt. Det er en
fin måte å treffe nye mennesker på, og å
utvide horisonten både når det gjelder
litteratur og andre mennesker.

INNSAMLING AV JULETRÆR
vil skje på vanlig måte ved at borettslaget foretar innsamling over
nyttår i likhet med det som vi har gjort tidligere år.

JULEGAVEPAPIR ER RESTAVFALL
Bli med i lesesirkelen du også!
Påmelding i skanken på biblioteket
eller pr. mail til trvv@tfb.no
Våren 2013 treffes vi følgende
mandager:
14. januar, 11. februar, 11. mars,
15. april, 13. mai og 10. juni,
kl 19:15 – 20:15
på Risvollan bibliotek

Gratis tilbud

PC- og
internettopplæring
- for nybegynnere –

Onsdager kl 13:00 – 15:00
Fra 16. januar til 12. juni

På Risvollan bibliotek
Du kan lære mer om bl.a. epost, nettbank,
offentlig informasjon og bestilling av reiser.
Lærere er nettravner fra Seniorsurf
Ta gjerne med egen bærbar pc.

For påmelding
kontakt Risvollan bibliotek tlf: 72543998

Julegavepapir er uegnet til gjenvinning, og skal av den grunn
kastes som restavfall.
I jula er det mer avfall enn normalt, og
vi anbefaler derfor alle om å kaste julegavepapiret ETTER
jul. Renholdsverket setter ut en container til julegavepapir på
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon. Det er gratis å kaste gavepapiret der.
I tillegg kan borettslaget ta imot julegavepapir i åpningstiden.
Husk at det er redusert åpningstid ved borettslaget i romjulen
(kl. 09.00 – kl. 15.00).
Du kan og sjekke renholdsverket sin hjemmesider som er:
www.renholdsverket.no
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Blomster hører definitivt til de gode juletradisjoner.
Hvem husker ikke julegleden i stasstua til bestemor. Stua
som sto ubrukt det meste av året, men som kom til heder
og verdighet når høytiden stundet på.
Som gartner kan jeg på et øyeblikk fornemme, duften av
friskt bladverk, blomsterduft og fuktig jord, i veksthuset
med juleblomster, enda det er 40 år siden sist jeg dyrket
julegleder. Enkelte ting huskes hele livet – og blir til gode
tradisjoner.
I våre dager satser handelsstanden på å” viske” ut de
gode gamle jule tradisjoner – julemarsipangrisen kommer
i slutten av august, de første julesanger i september,
julelysene i november, Det er blitt en tradisjon det og.
Julaften holder fremdeles stand i desember.
Julegleden eller julebegonia som er det rette navnet på
skjønnheten kan man derimot stille klokka etter, som
regel ikke i salg før første uke i desember. OG takk for
det!
Kort holdbarhet – for noe tull, det er kommet nye sorter
på markedet som tåler en trøkk, så løp og kjøp. Dessuten
kan du selv forlenge holdbarheten ved enkle grep. Et
gammelt ordtak sier jo at den norske julen varer helt til
påske det gjør julegleden også med litt godt stell.
Julekaktusen var og en slager i de gamle stuer. Heldigvis
er den igjen kommet på mote. Med litt omtanke kan du gi
dine barn og barnebarn og barnebarns barn gleden av at
fornemme julens dufter og gleder - år etter år. Hvert barn
sin blomst..!

Generelt ved kjøp av blomster i den kalde
årstid.
Planter tåler overhode ikke minusgrader. For at plantene
ikke skal få temperatursjokk er det viktig at plantene ved
kjøp er godt innpakket for å stenge ute kulda. Plantekjøp
er det siste du gjør, før du drar hjem. Kjøp ikke planter
som står i nærheten av inngangsdøren, de er stresset på
grunn av trekk og kulde. Sjekk at pottejorden er fuktig.
Når du kommer hjem så la plantene stå kjølig noen
timer før de settes inn i stua. Dette for at planten skal få
aklimatisert seg.

Slik lykkes du!
Juleglede
Så dagens lys i 1891 og kom i handelen i 1903. Med
andre ord har den gledet oss i mer enn 100 år.
Pottejorden må
holdes jevnt fuktig.
Regelmessig vanning
med temperert vann
gir resultater. Julegleden kan ikke fordra
å stå med ”beina i
vann”, så tøm skålen
etter vanning. Krever
en lys plassering, fri for trekk, temperatur på mellom 18
og 20 grader, og suksessen er sikret.

JULETRADISJONER AV GODT GAMMELT MERKE
Tekst og foto: Torbjørn Kristensen - anlegsgartner hos Risvollan Borettslag

Julestjerne

Julekaktus.

Julestjerne heter Euphorbia pulcherrima på latin, og
pulcherrima betyr meget søt. De mest vanlige farger er
julens røde, men finnes også i hvit, rosa og spraglete.
Trenger sparsomt men vann, men må ikke tørke helt ut.
Lys plassering gir god holdbarhet på høybladene. Det er
høybladene som
har farge. Selve
blomsten sitter i
midten og kan og
bør fjernes hvis
noen er allergiske.

Trives best i godt lys, men ikke i direkte sol. Vannes
moderat med temperert vann. Vær obs på at planten kan
slippe blomster og blad om
planten vendes i annen retning.
Blad og blomst søker alltid
etter mest mulig lys. Etter
avblomstring settes planten
kjølig og tørt i 8 uker. Kan
gjerne settes ut. Danner nye
blomster ved kort dag. (under
12 timer) Godt stell gir virkelig valuta for pengene. Har
hørt om eksemplarer som er over 50 år.

Julestjerne gjør
seg også godt
i dekorasjoner
med mose, kvist,
vintergrønt,
kongler, julekuler osv. Bruk fantasien..!

Svibler
Duftbomber av rang. Sett dem i glass,
dekorasjoner osv.Har ingen spesielle
krav, men med ett unntak–svibler elsker
vann.

Tulipaner
Tulipaner selges som regel tørre.
Når du kommer hjem fjernes papiret,
men plasten beholdes på. *Kutt av de
nederste 5 cm av stilken
og sett dem i lunkent vann i rein vase.
La tulipanene stå kjølig noen timer.
Ta plasten av og etterfyll med vann
før du setter dem inn i stuen.
Holdbarheten forlenges til det
dobbelte om du setter tulipanene kjølig hver natt. Husk
holdbarhetsmiddel i vannet.

Amaryllis
Ønsker det lyst og varm og jevn vanntilførsel. Knip av
blomster som er på retur.
En virkelig staselig løkplante.
Finnes i et utall av farger
takket være et eller annet
uhell på begynnelsen av
1800 tallet, hvor mange arter
av slekten ble krysset med
hverandre . Arbeidsuhellet
som gir grunnlaget for
våre dagers utvalg fikk det
klingende navn ”Amaryllis
belladonna”. Foreldrene til dronningen kommer fra
fjellene ved Cap i Syd Africa.

Juletre
Ikke vent til siste dagen
med juletrekjøp. Trærne
er allerede hugget for et
godt stykke tid siden og
er i vinterdvale. Det som
er viktig for å beholde
barnålene lengst mulig er
som følger.
Skjær av 5 til 10 cm
nederst av stammen før du
setter på juletrefoten. Det
er alfa og omega med en
rein snittflate som er fri
for harpiks. Fyll holderen
opp med vann samtidig som du setter treet frostfritt. Trær
må tines langsomt, gjerne over 3 til 4 dager. Neste stopp
er en sval gang hvor du treet bør stå minst et døgn før det
settes inn i stua. Husk at et tre trenger mye vann når det
våkner av vinterdvalen.

To fluer i en smekk.
Bruk førjulstiden
til beskjæring av
vintergrønne busker og
trær. Sypress og Thuja kan
beskjæres hele året.
Vintergrønt er kjempefine
i julens dekorasjoner
og gir dessuten godlukt
i heimen. Og husk det er gratis, gir deg frisk luft,
øyegymnastikk, setter dine kreative evner på prøve. Bruk
fantasien…!

Asalia
Ved kjøp skal bladene være struttende og friske, og
jorden skal være fuktig! Azalea tåler ikke tørke, da kaster
den både blomster og blad. Jevn fuktighet og en lys
plassering hvor det ikke er for varmt, er hemmeligheten
for å lykkes med Azalea. En dusj temperert vann daglig
på bladverket vil forlenge blomstergleden. Vannes på
skåla. Overskytende vann fjernes etter 15 minutter. Om
sommeren kan Asalia settes ut i halvskygge. Danner da
ny vekst og nye blomsterknopper. Taes inn i god tid før

God jul og
et riktig
godt nytt
år…!

PS. Bruk lunkent
vann når du
vanner dine
planter , ellers får
de kuldesjokk..!

JuleroseBrukt i tidligere tider, og er igjen og finne i
utvalget av juleblomster.
Helleborus er det latinske
navnet. Dama aksepterer
svak belysning, men tåler
ikke uttørking. Kan plantes
ut i hagen og tåler faktisk
vinteren her i Trøndelag. Ei
tøff dame med andre ord.

frosten kommer og settes kjølig inntil blomsterknoppene
viser farge.

Torbjørn Kristensen
Anleggsgartner Risvollan Borettslag
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IKKE MAT FUGLER PÅ BAKKENIVÅ –
hyggelig gest, men lite ønsket!
Mange beboere syns det er trivelig å mate fugler, og
særlig på bakkenivå. Uansett om det er på bakkenivå
eller på brett, så detter det ofte smuler/frø ned på
bakken.

HÆRVERK PÅ BOMMENE
Rett som det er, skjer det hærverk på de automatiske
bommene våre. Hva som har skjedd og/eller
hvordan hærverket utføres kommenteres ikke, men
alt hærverk betyr merkostnader for borettslaget (og
dermed borettslagets beboere).

Lekker hjørneløsning med sentral beliggenhet
og fjordutsikt. Gangavstand til alt!

Beboerne
anmodes om ikke
å gjøre dette,
fordi det trekker
til seg mus og/
eller rotter i
området, og det
ønsker vi jo ikke
å ha.
Borettslaget får stadig tilbakemeldinger om
rotteobservasjoner, og vi nevner at rotter, naturlig
nok, foretrekker fuglemat framfor gift.

BATTERI TIL RØYKVARSLEREN
Husk og bytt batteri i røykvarsleren din en gang i
året. Det passer
da bra å gjøre
dette i desember
hvert år. Batteri
får du kjøpt i alle
butikkene.
Samtidig som
du bytter batteri,
sjekk om
røykvarsleren
fungerer.
Dersom du mener at det er noe feil med den, ta
kontakt med borettslaget.

Dersom noen er så uheldig å kjøre på/ rygge inn i
bommene, si ifra til oss. Ser noen at ungdom/barn
utfører hærverk på bommene, ta en prat med de og
foreldrene deres om mulig. Og alle foreldre/foresatte
– ta en prat med deres håpefulle! Her mener vi at
foreldre/foresatte også har et ansvar.

Lesestund

på
Risvollan bibliotek

- for førskolebarn passer best for 3-6 åringer, men alle er
velkomne

Annenhver tirsdag
15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 09.04
og 23.04
på Risvollan bibliotek
kl. 10:30 - 11:00

Alle har krav på et trygt og godt hjem. Hvert år hjelper Aktiv Eiendomsmegling mer enn 15.000
personer og familier over hele landet med å kjøpe eller selge bolig. Vi brenner for at folk skal
finne riktig sted å bo - i alle livets faser. Nå vil vi også hjelpe de som ikke har tak over hodet.
Med Norges mest tilfredse boligkunder i 2011*, er det ingen tvil om at meglerne i Aktiv er blant landets fremste spesialister på
å hjelpe de som vil lykkes med bolighandelen. Vi har imidlertid ingen erfaring med å hjelpe samfunnets hjemløse og vanskeligstilte. Heldigvis finnes det eksperter på dette også. Det er derfor med stor glede vi i 2012 gir øremerkede prosjektmidler til
Bymisjonens arbeid for hjemløse. Kirkens Bymisjon startet sin virksomhet allerede i 1855, og har siden den gang stått trofast
i tjeneste for mennesker som står nederst på samfunnsstigen. Bymisjonen jobber dag og natt i landets ti største byer, for at
vanskeligstilte og hjemløse skal få et bedre liv med mat på bordet og tak over hodet.
* Årets bransjevinner i kundetilfredshet, BI Norsk Kundebarometer 2011.

Ta kontakt hvis dere ønsker lesestund en annen dag
eller annet tidspunkt
Kom nå her sett deg der hva skal vi nå gjøre?
Synge litt og snakke litt og eventyr få høre

VelkommenJ

Om du vil være med å støtte den viktige jobben Kirkens Bymisjon gjør med kr 100,så sender du SMS med «Aktiv» til 2490, vil du gi et annet beløp bruker du kontonummer:
7011 05 18593. Overføringen merkes da «Aktiv Samfunnsansvar – Hjelp til Hjemløse».
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Blikk-kanna i veggen
Tekst: Torbjørn Hosen

Innledning:
Dette er en historie
fortalt av min far i
forbindelse med pålegging av ny ytterkledning på våningshuset vårt i Hosen, for cirka 40 år
siden. Det var pappa - Paul Hosen, onkel Martin og
jeg som drev med snekringen. Hendelsen går tilbake
til slutten av 1930- tallet.
Det tør være godt kjent at det utenfor store deler av
Norskekysten foregikk spritsmugling
i stor stil i den såkalte Forbundstiden. For øvrig uten
sammenligning med Forbundstiden i
Amerikas der den Italienske mafia med Johnny Torrino og Al Capone drev sitt spill og hva de
ellers stod for.
Har forstått det slik at Møre og trøndelagskysten også
var et yndet sted for smuglingen. Den mest
berømte av alle var den tyske spritsmugler Paul Weber, som foretok sine tokter blant annet også
utenfor denne strekningen av kysten
Vi var i ferd med å fjerne overliggeren av panelet på
østre side av våningshuset, da det plutselig
mellom stenderne i bindingsverket i andre 2.etg,
dukket opp en avlang blikk-kanne, 5 liters
sådan. Det var jeg som gjorde det bemerkelsesverdige funnet da onkel var en tur til butikken og
pappa for øyeblikket var inne på kjøkkenet for å ta
seg en ”sup vatten”. Jeg stod fremdeles med
blikk-kanna i hånda da pappa kom ut.
Da han så kanna satte han i å storflire, og kom med
denne bemerkningen der e spritkanna som
kom bort!” Det må tillegges at det var rustet hull på
kanna så innholdet var for lengst gått tapt
dessverre. Så fikk jeg hele historien.
Det var en tidlig vårmorgen, sola var i ferd med å stå
opp, og det så ut til å bli en strålende dag.
Om natta hadde det vært gråvær og regn, det hadde
tordnet og lynt.
Bestefar Anders og pappa skulle ut til Hosnaøyan for
å dra line som var satt kvelden før i
Øyabakkan. Etter at fortøyningene var kastet og kursen satt for Øyan stod de og snakket sammen
og begge undret seg over den sterke motorduren og
de tunge drønn som begge var blitt vekket av

om natta. Duren mente de kom fra en stor lastebåt
på vei nordover. Drønnene som var hørt, antok
de måtte være tordenskrall, selv om begge syntes det
lignet mest på kanonskudd. Det virket
som begge delene kom utenfor Oddan (Linesøya)og
hadde retning nord over.
Fra loftsvinduet var det vanskelig å se på grunn av
mørke og regnvær, men begge hadde sett
lysglimt som de antok var lyn og drønnene var tordenvær. Begge hadde slått seg til ro med at det
var en stor fraktbåt som passerte forbi Linesøya og
over Flessafjorden , og at det var lynild og
torslått som de pleide å si.
De var nå kommet fram til oppvakeren og det var
bare å starte trekkingen av lina. Pappa andøvde
og bestefar begynte å dra. plutselig roper bestefar til
pappa ”Du må hjelp meg å dra. Eg trur lina
har satt seg fast.”
Pappa gikk forover i båten, og
gaven hjelpende
hånd og litt om
senn løsnet lina
og de kunne
fortsette. Det er
jo vanlig å se over
rekka om det er
noe fisk, og ikke
bare tomme angler som
kommer, men der
kom det blink på
blink nedover i sjøen.
Bestefar roper på ny til pappa at han måtte ta hytjen
(kleppen) for å hjelpe til. Pappa tar hytjen
bøyer seg over rekka for å kleppe den første fisken,
men stoppet med kleppen hevet, bestefar
spurte hva det var, og pappa sa ”du må sjå sjøl.” Og
der, nesten jamt med lina og en del fisk så de
blanke blikk-kanner hengende på vaier, jeg tror ingen av dem sa noe på en stund da fangsten var
noe spesiell. Men etter hvert som de fikk summet
seg, startet de med å la fangsten over rekka.
Båten som pappa eide het ”Laksen.” Den var25 fot
lang og 8 fot brei, åpen båt med platt så det
var god plass.
Fisken ble lagt i kasser og kannene satt ved siden
hverandre. Etter som pappa fortalte var det

Ca 500 kanner. Etter en del rådslagning kom de til at
kannene skulle gjemmes i en klåve(kløft) på
baksiden av Flessa, selv om det var vanskelig å
komme til, for øvrig var filosofien at de som fant
rekved (kanner) hadde rett på den.
Politi og Tollvesen var vel de som skulle ha ta hånd
om sakene, men det øyet ikke ser har heller
ikke hjerte vondt av. Som sagt så gjort, kannene ble
plassert på et sted kalt
Flesaklåva.
De hadde enda ikke tenkt tanken at det var spritsmugler jakt og skyting av varselskudd fra
tollkrysser som hadde vekket dem om natta, men jeg
tror ikke de var fornøyd med konklusjonen
om at det var en lastebåt og torden. Jeg tror heller at
begge i sitt stille sinn tenkte at her var det
noe som ikke stemte.
Turen gikk så innover fjorden over Hosnavika. De så
gårdene i Hosen som lå badet i sol da de
passerte forbi Nesset i nesten blank stilla. Dette roet
sinnene og det ble ikke sagt noe mer på turen
innover til handelsmannen.
To kasser med blant fisk ble levert i Brenna (Revsnes
& co), oppgjør for fisken var kontant på
labben. Det var nå allerede langt på dag og de var
også blitt enige om at ilandføring av den andre
fangsten måtte skje i ly av mørke da man her øynet
sjansen til en liten bi inntekt.
Som vanlig når man er på butikken kommer man i
snakk med andre folk fra øya, og de fikk høre
rykter om antatt smuglerjakt vest for Lines. Det ble
også sagt at tollkrysseren hadde skutt flere
varselskudd i forsøket på å stoppe det de mente var
den før nevnte storsmugler, Paul Weber.
Dette var igjen hørt av folk som var kommet fra
Linesøya
Bestefar og pappa begynte nå å forstå sammenhengen, med den spesielle fangsten, men de viste
selvfølgelig ikke noe for som man sier; taushet er
gull,. Etter å ha kastet loss i Brenna snakket de
sammen og kom til at lasten var satt ut på Flessafjorden i forbindelse med at tollkrysseren hadde
tatt opp jakten på smuglerbåten.Dersom den ble innhentet og bordet var det ingen bevis for at de
drev med noe lysskye trafikk.
Båtduren og tordenskrallene som hadde vekket dem
om natta var nå oppklart.
Det hadde vært andre folk som også var kommet fra
øyan for å levere fisk i Brenna, det var de
som bodde i Rafelbua og Skjærvikbua samt de i

Sundabua. Noen hadde sett at det gikk litt seint
med pappa og bestefar å dra lina og hadde kommentert dette. Det ble svart at de hadde slått lina
på proppellen så den måtte skjæres løs. Om det ble
godtatt er ikke godt å si.
Etter at de var kommet til Hosen og middag og middagslur var unnagjort ble
det antydet at de igjen måtte til Øyan da det var en
par nøter som måtte beises. De mente at det
var best å ikke si noe til de andre i huset. Det var tidlig om våren slik at laksnøtene måtte gjøres
klare. I den tid kunne laksnøtene settes den14 april.
Ingen hadde noe å si på det.
Så gikk turen pånytt til Øyan for å ta fatt på hjemføringen av den andre del av fangsten.
Først gikk turen til Øyakletten og over en kopp kaffe
ble strategien planlagt.
Turen gikk så til Flessa. Det er ikke mer enn 10- 15
min kjøretur, men akk og ve i sannhetens øyeblikk
viste det seg at ubudne gjester hadde vært på ferde,
det som var igjen av fangsten var bare 55 kanner.
Bestefar og pappa hadde snakket seg i mellom og
mistanken gikk straks til noen på nordsiden av
Stokkøya men pappa nevnte ingen navn til meg.
De gjenværende kannene ble lastet om bord og fraktet til Såsvika, og i ly av mørket båret inn i
naustet.
Har i ettertid hørt av eldre folk at det var spritlager
under en del rorbuer, for eksempel på
Lyngøya og Buøya. Men etter det som hadde hendt
på Flessa, mente pappa at naustet ikke var
noe trygt skjulested.
De ble enige å snakke med to gode naboer i Hosen
om saken. Som sagt så gjort. Etter at naboene
var innviet i saken, var de villigheten selv, for det
viste seg også at disse hadde hørt motordur
eller toreslott om natta. En slagplan ble lagt.
I fjellet (Husfjellet) ovenfor gårdene på Hosen er det
en dyp hule som heter Duhallen.
Som barn ble vi skremt med at det var jøss bunn, og
at vi ville forsvinne i dypet dersom vi gikk
inn i hulen, og for å gjøre skremselbildet perfekt ble
det også sagt at det i gammel tid var
forsvunnet en kall som skulle gjemme et skrin med
sølvpenger der. Så hver gang vi var oppe i
steinan og kom nær Duhallen ,kjente vi at det gikk
kaldt nedover ryggen ,og det var ikke fritt for
at nakkehårene reiste seg.
I ettertid har jeg jo forstått at de voksne var redde for
steinsprang og hadde funnet ut at det hadde

Side 14 4-2012

Til borettslagets kontor kommer det fra tid til
annen spørsmål om egenandeler. Følgende gjelder:
I de tilfeller skader skjer innenfor den del av
boligen der hvor andelseieren har ansvaret for det
indre vedlikeholdet, vil egenandelen bli belastet
andelseieren. De ulike egenandelene pr. skade er:
Vannskader kr 5.000, vannskader som skyldes
oppussingsarbeider i leilighet kr 8.000 og øvrige
bygningsskader ( brann, innbrudd m.m.) kr 3.000.
Se ellers informasjon ang. forsikringer i INFOhåndboken kap. 8.
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Ta kontakt med Risvollan Borettslag hvis det er
ønskelig å leie en plass. Leieprisen fra januar 2013 er
kr. 150,- pr. mnd.
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Borettslaget har fortsatt noen ledige MC-plasser i
MC-boden på taket av det nye parkeringshuset på
E-feltet.
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LEDIGE PLASSER FOR MC
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- for andre året på rad!
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Vi har Norges mest
tilfredse boligkuNder
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Beboerne må selv sørge for at innbo og løsøre holdes
tilstrekkelig forsikret. Dette er noe borettslaget
absolutt anbefaler.
1060 108

Hvordan og hvorfor den ene kanna var plassert i veggen på stualånna hadde han ingen forklaring
på, men han mente at det måtte ha skjedd da varene
skulle hentes for omsetning og at dette hadde
vært en mellomlagringsplass. Det er å bemerke at
loftet på den del av huset ikke var innredet på
den tiden så det kan ha en sammen med plasseringen.
Historien er fritt gjengitt slik jeg husker at den ble
fortalt.

Borettslaget holder bygningene forsikret (og det som
hører bygningene til) i Tryg Forsikring.

40

Med den samme sjekta og samme besetning litt lenger utpå året ble varene hentet fra skjulestedet.
Om det ble smakt på varene før salg kan jeg ikke
huske pappa sa noe om, men han mente å huske
at det var 96 vol % som ble avhendet for kr.5,OO pr
kanne. Jeg fikk ikke pappa til å si noen navn
verken på dem som var mistenkt for hjelpen med
kannene i Flesaklova eller de som var
innblandet i Hosen. Det kom vel av at lovligheten i
handlingen var satt helt til side.
Grunnen til at onkel ikke er nevnt som en naturlig
del av historien er at han var om bord på MIK
”Håstein” som drev fraktefart. Han fikk høre om
saken i ettertid.

FORSIKRINGER

0

bedre virkning å tegne et mer skremmende bilde for
å holde oss borte.
Da det var tidlig på våren var det godt med vann der,
de ble så enige om å plassere varene
(kannene) i Duhallen for senere omsetning. For å
komme inn til det tørre landet innerst i hula
måtte det brukes båt. Pappa hadde en liten sjekte
som de mente var aldeles ypperlig til dette bruk.
Med to mann på hver side ble sjekta båret opp til
Duhallen, og i nattens mulm og mørke ble
varene fraktet med hjelp av trillebårer, og plassert
som forutsatt. Så ble Sjekta båret tilbake til
Såsvika. De var også blitt enige om delingen, likeså
om full taushet, for som
før er sagt taushet er gull, men i dette tilfelle var det
snakk om blanke skillinger.

Foto: Glenn Røkeberg
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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.

Alle beboere kan søke. Tildeling skjer etter
ansiennitetsprinsippet dersom det er flere som
søker.

05.12.12
Risvollan Borettslag

Vi megler frem dine verdier.
www.aktiveiendom.no

Aktiv Eiendomsmegling er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling består i dag av 36 meglerkontorer lokalisert i storbyområdene
Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand, med totalt 250 ansatte. Aktiv Eiendomsmegling er en franchisedrevet kjede, hvor Terra Aktiv Eiendomsmegling AS er
franchisegiver. Selskapet er 100 % eiet av Terra-Gruppen som igjen er eiet av 78 norske, lokale sparebanker.

Året 2012

Aktiv Eiendomsmegling i samarbeid med Risvollan Borettslag
Aktiv Eiendomsmegling har siden 2008 vært den samarbeidende og foretrukne eiendomsmegleren for Risvollan
Borettslag. Siden vi startet dette samarbeidet har Aktiv utviklet seg til en spesialist for salg og verdivurdering av boligene
på Risvollan. Vi mottar stadig henvendelser fra interessenter som forespør de ulike boligtypene i borettslaget.
I årene som har gått har prisene på Risvollan gått bare en vei. 2012 har ført til flere prisrekorder på de fleste boligtypene.
I 2011 ble det solgt 63 leiligheter, mot 65 i 2012 pr. 30/11.
Vi solgte i år en 1-roms til 1 660 000,- som tilsier at de yngre viser god interesse for området. 2-roms leiligheter er
populært, og det er den boligtypen det selges mest av i borettslaget, her solgte vi en leilighet til
2 230 000,- For leilighetene i 2.etg. har vi også rekorden på 2 000 000,-. Det har vært et godt år for 3-roms leiligheter
også, her er rekorden 2 910 000,- Siden 1993 har denne leilighetstypen steget i verdi med drøyt 785%.
4-roms leiligheter er det mange av, og her er rekordene 2 750 000,- for 2.etg., 2 850 000,- for leiligheter på garasjeplan
og 3 290 000,- for 4-roms m/kjeller. Ingen 5-roms er omsatt i skrivende stund. Kun 1 4-roms leilighet i høyblokka er
omsatt i 2012.
Aktiv Eiendomsmegling befester sin posisjon som det mest dedikerte, kunnskapsrike og lokalkjente meglerforetaket.
- Aktiv innehar 8 av 9 prisrekorder for 2012.
Ring oss for en gratis verdivurdering, eller tilbud på salg av din bolig:
Odd Olav Berg - mobil 970 59 225
Lisbeth Kristengård - mobil 48007480
Tore Resell - mobil 970 59 225

Vi megler frem dine verdier.

www.aktiveiendom.no

