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Samrådsmøte i Storstua med direktesending på TVRisvollan
God orientering
Det var god og interessant orientering som Trondheim kommune ved Ole Ivar Folstad fra eierskapsenheten, kunne legge frem på møtet i Storstua 5. mars i
år. I tillegg møtte :
Liv Svare fra FAVEO, Petter Paus fra Pir 2, Ulrika Valin fra rådmannens fagstab kultur og næring, Pål Kavli
fra byplankontoret, Marit Sivertsen fra helse/velferd
rådmannens fagstab, Mette Bratt Elvestad fra Eierskapsenheten, Terje Steen fra Ren Risvollan og Kristina fra Byplan.
Disse presenterte planforslaget vedrørende Senterområdet på Risvollan.
Direkte sendt TV
TVRisvollan ble bedt om å sende direkte fra samråds-
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møtet og det takket vi ja til for det var en fin utfordring for oss.
Sendingen gikk ganske bra, å sende fra Storstua er en
utfordring da det er et mørkt lokale og det er en masse
elektriske kabler på veien fra Storstua til TVR’s lokaler. Disse genererer støy i bildet og på lyden.
Fine tilbakemeldinger
Vi takker for alle fine tilbakemeldinger vi har fått og
at dette er noe folk ha satt pris på har vi forstått. Kanskje skulle vi laget direktesendinger fra alle møter, inklusiv generalforsamlingene.
Jeg takker alle medarbeiderne for topp innsats og
gode løsninger.

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
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Det er like før påsken setter inn og vi kan jo alle
håpe på at været blir akkurat som i skrivende
stund, -12 grader og stor sol på himmelen.
Vi får håpe det holder seg frem en uke til så
vi får med oss det fine været inn i påsken.

at det blir realisert, enn om ikke alt på en gang.
Det nærmer seg generalforsamling i borettslaget,
og det ser ut som det er kommet inn en del saker som
bør være av interesse for de fleste. Styret holder på
å forberede disse sakene og innkalling vil vel bli

Styret har kommet
godt i gang i 2013
og har gjennomført
fellesmøter med
Kontaktutvalget
for naboutvalg og
Representantskapet,
møter som vi
anser som viktige
for å utveksle og
diskutere problemer
og utfordringer
som ligger for de
forskjellige organene
i borettslaget.
Det var nettopp et
informasjonsmøte
i forbindelse med
reguleringsarbeidet
som foregår rundt senteret på Risvollan.
Møtet ble direktesendt på
TVRisvollan, men
hvor det allikevel var bra oppmøte. Jeg tror vi alle
som fikk med oss dette ser at det er spennende
og store prosjekter det jobbes mot, både når det
gjelder selve senteret, men også rundt et ganske
stort sykehjem, omsorgsboliger, en kulturarena
og noen boliger.
Jeg synes dette ser veldig spennende ut, og det
skulle glede meg stort hvis vi får alt dette på
plass i bydelen vår. Alt det som det jobbes mot
å få realisert, er ting vi trenger i bydelen, og hvis
idrettslaget får realisert en idrettshall nede ved den
nye fotballbanen, ja da har bydelen kommet langt.
Jeg tror i alle fall vi skal glede oss over den
utviklingen som det legges opp til, så får vi håpe

delt ut om ikke så lenge. Det beboerne må huske,
er at det er på generalforsamlingen dere kan få
sagt deres mening om utviklingen og fremtiden
i borettslaget, så det er en klar oppfordring til
folk om å komme å bruke stemmen din her.
Til slutt vil jeg på vegne av styret ønske dere alle
en riktig god påske.
Påskehilsen fra
Egil Burkeland
Styreleder
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GARASJEPROSJEKT – Blaklihøgda 2
Som sikkert mange av dere allerede vet, skal vi i gang med rehabiliteringsarbeider i
fellesgarasjen i Blaklihøgda 2 i år. Vi planlegger oppstart straks over påske, dvs.
allerede den 2. april. Det første vi begynner med er opparbeidelse av midlertidig
parkeringsplass. Asfaltplassen foran H10 vil bli benyttet samt utvides for at den skal
bli stor nok til alle bilene. Alle som har plass i garasjen i dag vil få tildelt en fast plass
på dette området. Nedenfor følger en enkel ”forklaring” på hva som skal gjøres og
hvorfor det skal gjøres:
Hva
Dreneringsarbeider utenfor kjellervegger
Utskifting av membran på sidedekkenes
overside
Etterisolering på sidedekker og
kjellervegger (samt etablering av løsning
for effektiv drenering av dekkene)
Reparere alle synlige betongskader
innvendig i garasjen
Vasking av betong, utføre malerarbeider
Reparasjon av boder i p-kjellerne, ved å
skifte ut råteskadd trevirke og fjerning av
bunnstokk under bod-dør
Legge om rør fra kjøkkenavløpet i den
enkelte leilighet (ned til kjelleren)
Montering av nytt ventilasjonsanlegg
Eksisterende belysning beholdes

Montere rømningsskilt/ledelys
Montere LED-lys langs kjellernedgangen

Hvorfor
Stoppe fuktvandring gjennom
kjellervegger
Stoppe fuktgjennomtrengning i
betongdekker
Hindre kondens på innside av vegger og
dekker, samt redusere utgifter til
oppvarming av p-kjellere
Stoppe/hindre ytterligere
armeringskorrosjon i betongen, samt
utbedre betong i områder med skader
Gjøre p-kjellerne lysere innvendig, samt
beskytte vegger og dekker
Forlenge bodenes levetid, øke
estetikken, samt sikre avrenning av fukt
under bod-dørene
Gjøres for å få bedre oversikt over
avløpsrørene og for å forebygge skader
Gjøres for å forbedre luften i garasjen,
forebygge rust, fukt og få et bedre miljø
Eksisterende belysning beholdes, fordi
det antas at en lys overflatebehandling
av betongen vil gjøre p-kjellerne lysere.
Gjøres for å bedre brann-/ rømningssikkerheten
Gjøres for å få bedre lys til en lavere
kostnad

Det skal legges belegningsstein eller tremmegulv på sidedekkene, og det vil bli lagt
belegningsstein på inngangspartiene, tilsvarende det som er utført på andre felt.
Arbeidene medfører kraftige inngrep ifm boenhetenes uteområder ved at utebodene
flyttes og hagearealet graves opp etc. Videre skal det dreneres mye i bakkant.
Berørte beboere/leietakere til garasjen vil bli tilskrevet om arbeidene.
Teknisk sjef

Tippeligatilbud
Spar 698,-

Nå spanderer vi
2 måneder med
kanalpakken
C More Total!*
Er du interessert i norsk fotball, bør du sikre deg tilgang til
C More - som viser 6 av 8 kamper fra Tippeligaen hver helg.
Alle toppkampene vil bli sendt i HD på C More.
Seerne kan glede seg over en utvidet sportsredaksjon,
med blant annet Norges beste sportsanker, Jon Hartvig
Børrestad og Steffen Iversen som fotball-ekspert.
Kontakt vårt kundesenter på telefon 07 246 for å benytte
deg av tilbudet, eller les mer på www.loqal.no.

*Tilbudet forutsetter 12 måneders bindingstid. Totalpris for første år er 3490,-.
Etter de to første månedene betaler du 349,- per mnd.
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LOQAL – GET LEGGER OM TV-TILBUDET
I dag har mer enn 9 av 10 nordmenn digital-tv, og Loqals hovedfokus fremover er å videreutvikle
det digitale tv-tilbudet. Her på Risvollan kan du, som kunde av Loqal, se på analog-tv – for
eksempel direkte fra et antenneuttak på soverommet eller i kjellerstua. Denne tilleggstjenesten
koster ikke noe ekstra for deg som er digital-tv-kunde, og du trenger ikke flere Get-bokser for
å benytte de analoge tv-signalene.
For å muliggjøre endringene i Loqals nye digitale underholdningstilbud, gjennomfører de noen
tilpasninger i den analoge tv-pakken. Disse endringene vil tre i kraft i april. De mest populære
tv-kanalene vil fortsatt være tilgjengelige, og TV 2 Nyhetskanalen og underholdningskanalen
MAX vil bli introdusert som nye kanaler analogt.
Fra 11. april vil du ha tilgang til følgende kanaler analogt:

Den nye analoge tv-pakken dekker mer enn 80 % av norske seervaner.
Kanalene som forsvinner fra analogpakken er :TCM/Cartoon Network, CNN, MTV, SVT2,
Viasat 4, Eurosport, Travel Channel og National Geographic, men vil være tilgjengelig som en
del av den digitale grunnpakken.
Valgfrihet med digital-tv
Snart introduserer Loqal et nyett digital-tv-tilbud, som inkluderer frihet til å velge kanaler.
Det vil bestå av de mest populære norske og utenlandske kanalene, i tillegg til muligheten til
å legge til kanaler du er interessert i. Ønsker du mer nyheter eller barnevennlig innhold, kan
du for eksempel velge BBC World News eller Disney Junior.
For mer informasjon
Hvis du har spørsmål om produkter og tjenester så kan du kontakte kundesenteret til Loqal
på telefon 07246 , eller www.loqal.no.
VÅRDUGNAD 2013
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Kost ikke sammen sanden i hauger
Trondheim, den 21 Feb 2013
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Arbeider med varmeanlegg/radiatorer
Vi har nå hatt flere episoder hvor det er utført arbeider
på varmeanlegget for andelseiere på ettermiddag /
kveldstid .

Bildet viser utdrag fra logg på undersentralen i
Blaklihøgda nr 2. Her ser vi at trykket faller ned til

De som utfører slikt arbeid har ikke tilgang til å
etterfylle varmeanlegget etter utførte arbeider.
Resultatet av det er at mange kan miste varmen i
leilighetene sine, dette kan få store konsekvenser,
samt at det kan bli svært kostbart spesielt i tider med
slik kulde vi har for tiden.
En slik episode skjedde medio desember i Blaklihøgda.
Der ble resultatet at 74 leiligheter ble uten varme ved
-15° C ute, og det sier seg selv at dette er noe vi ikke
ønsker. Derfor ber vi om at de beboerne som trenger
å få utført rørleggertjenester på varmeanlegget,
må utføre dette på dagtid, og samtidig underretter
borettslaget slik at vi kan få etterfylt anlegget det er
utført arbeid på.
Før vi kunne etterfylle vann måtte vi kontrollere alle
leiligheter for dugg på vinduer og i alle felleskjellere
i tilfelle lekkasje (siden vi ikke var informert om at
anlegget var tappet ned). Det var heldigvis ingen
lekkasje denne gangen, og vi så at trykket holdt seg
stabilt da vi etterfylte anlegget.

AUTOMATISKE BOM-ÅPNERE
Det er nå montert automatiske bommer rundt om på
Risvollan. Bommene er elektriske, og dette medfører at
det finnes automatiske åpnere.
Vi er informert om at det finnes beboere som har bevis for
bevegelseshemming (HC-bevis), og de er da gitt anledning
å kjøpe egne åpnere (dermed slipper man å gå ut av bilen
for åpne bommen).
Styret har derfor i møte 18.02.10, sak 012/10 fattet
følgende vedtak for dette:
Styret godkjenner at det kan leveres ut automatiske
bomåpnere til beboere på Risvollan på følgende
vilkår:

1. Beboerne må ha og fremlegge for borettslaget
gyldig bevis for bevegelseshemming (HC-bevis).
2. Beboerne må betale gjeldende kostpris for bomåpneren.
3. Beboerne må betale et depositum på 1 x kostpris ved kjøp av bomåpneren.
4. Når åpneren ikke benyttes lenger, må den leveres inn igjen og depositumet blir tilbakebetalt.

0 mvs ca kl 16.00. Det blir etterfylt med vann ca kl
20.00 og varmen kommer tilbake.
Som dere ser var varmetilførselen borte i «bare»
4 timer, men det var allerede iskaldt i mange av
leilighetene – noe som ble en konsekvens av å tappe
ned anlegget uten avtale med borettslaget.
Roger Kvam - Arbeidsleder

5. Bomåpneren plasseres i bilen og tilhører gjeldende bil, jfr. pkt. 1.
Kostpris pr. d.d. er kr 500,-.
Ta kontakt med borettslaget dersom det er spørsmål i
saken.
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Snart er det påske og vår i luften..!
Tekst og foto gartner Thorbjørn Kristensen
Du skal ikke tro alt hva metrologen sier – våren er
ikke avlyst tiltross for ufyselig morgenkulde.
Et raskt blikk på busker og trær indikerer at våren
nærmer seg med stormskritt. Se på hasselbuskens
knopper og rakle, og på villkirsebærenes svulmende
knopper. Kuldegrader er sett fra naturens ståsted en
fin oppfinnelse. Kulden bryter ned kjemiske stoffer
som hindrer knoppen i å bryte for tidlig. Slik er det
også med frø i mange varianter.
Frø av mange nåletrær vil overhode ikke spire før de
har fått sin dose med, ja nettopp, kulde. Andre frø har
det motsatt, de vil ikke spire om temperaturen blir for
høy. Salat frø er tilnærmet umulig å få til å spire ved
temperaturer over 20 grader Celsius. Det samme med
Pinjefrø. Men som gartner vet jeg å lure dem. Ved å
sette såkassene på kjøl(kjøleskap)l i tre til 4 dager - så
har frøene forstått at nå er det vår.
Og det er nettopp frø dette skal
handle om. Viste du forresten at
verdens største frø veide 42 kg.
Bruker 6 til 7 år på å bli modent og
2 år på å spire.

Å lage egne planter = dobbel glede..!
1. En god såjord. Velg den jorden som gartneren
selv bruker og hopp over
2. billigvariantene. Forskjellen på billig/litt dyrere jord er hvordan torvfabrikanten har høstet torven. God plantejord er som regel stikktorv som blir behandlet meget forsiktig slik
at strukturen blir beholdt. Billigjorden er vakumhøstet (stor støvsuger som suger torven
opp) Vakumhøstet torvjord er uegnet til plantedyrking.
3. Et godt kvalitetsfrø av de sorter du ønsker. Er
du nybegynner så start med enkle sorter som
tåler et ”feilsteg” i ny og ne. Ringblomster,
fløyelsblomst, erteblomster osv.
4. Potter til å så i.

Verdens minste frø derimot kommer
fra en orkidé og er som ”englestøv” å regne, med 992
mill. frø på et gram. Ja, du leste rett!
Her på Risvollan får vi gå for en mellomting i valg
av frø.
På vårt nærgartneri, Leira Gartneri, er de i full gang
med å forbrede våren. I
veksthusene bugner det
av alt fra småplanter til
ferdigvare. I butikken
finner du spennende frø
stativer og alt hva du
behøver for å lage dine
egne planter. Gode råd
får du gratis av gartneriets gartnerbetjening, så følg
med!

Åpne opp jordposen og la den stå en dag eller to for lufting
og slik at du får rett jordtemperatur(stuetemperatur)
Fyll pottene med jord og trykk lett til. Prøv å legg et
og et frø ( Fukt en blyantspiss med vann, knips bort
dråpen på spissen. Bruk blyantspissen til å hente et
og et frø). For sikker spiring legg to og to frø med
litt avstand. Dekk med et tynt lag jord. Vann forsiktig
med temperert vann, ikke kaldvann da får plantene
I frø avdelingen finner sommerblomster i alle sjokk og nekter å spire. Bruk alltid temperert vann.
kulører, grønnsaker og krydderplanter til sommerens Dekk pottene med gjennomsiktig plast. Men det
salatboller. Alt fint delt inn i temaer.
enkleste er å bruke et minidrivhus for vinduskarmen
det koster deg ca 60 kr.
Spørsmålet er: hvordan
lykkes jeg
med For hurtig spiring av sommerblomster kan du
hjemmeproduksjon.
setteminidrivhuset/ pottene på en avis på badets
varmekabler i to til tre døgn.
Frø trenger 3 elementer
for å spire. Fuktighet, Flytt minidrivhuset/pottene til en lys vinduskarm og
varme og lys.
spirene kommer i løpet av noen dager. Når spiringen
er i god gang flytter du minidrivhuset/pottene til et

Side 9 1-2013
rom med lavere temperatur. Dette gjør at plantene forholdene enda bedre. Bark har motsatt virkning
ikke blir lange og slengete.
uansett hva reklamen sier.
For å få plantene mer kompakte og mer blomsterrike Et par tips som avslutning.
kan du toppe plantene. Topping utføres ved at du
fjerner vekstpunktet. I bladhjørnene som gjenstår Et minidrivhus og noen frøpakker er den beste
barnevakt du kan tenke deg.
ligger det knopper som gir nye skudd.
Hva får du for 100 kroner på Leira Gartneri.
1. En pose gartner jord.(egen blanding)
2. Frø
3. Minidrivhus.

Innkjøpte krydderplanter kan deles opp i mange
småplanter og settes ut i hagen. Kryddersmaken blir
himmelsk.
Potteroser du har inne kan deles opp i 4 til 5 småplanter
og plantes i hagen. I løpet av sommeren blir det til
fine rosebusker som kan overvintre om du passer dem
godt..

Frø posene inneholder normalt flere frø en du trenger.
Legg frøposen i en plastpose og oppbevar frøene Ha en fin vår!
i fryseboksen/kjøleskap til neste sesong. Frø har
spireevne i mange år ved kjølig oppbevaring.
Utplanting.
Her på Risvollan har vi kald leirjord som er svært
fuktig. Ingen god plass for verken sommerblomster,
grønnsaker, busker eller trær.
For å få best mulig jordtemperatur bør du derfor laget
et opphøyet bed. Altså fylle på et lag med jord som
du planter i. Et opphøyet bed gir økt jordtemeratur,
bedre lufttilgang for rotsystemet, frisker og mer
blomsterrike planter. Dekker du jorden med stein blir

PARKERING MM

Parkering i garasjene
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.
Feiing i garasjene
Bilene bør (må) fjernes når vi utfører feiing i
garasjene, og det henges opp lapper/ informeres

om hvilken garasje som feies til hvilket tidspunkt.
Jo flere biler som da er fjernet, jo renere og penere
blir garasjen. Vi tar ikke ansvar for hensatte biler
som da blir støvete. 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). Vi bestiller
containerservice på våren, og da kan ting fra garasjebodene kastes. Borettslaget samler ellers inn gamle/
brukte dekk (også dekk på felg), men da må dere si
ifra om at de skal kastes, eller de kan leveres inn hos
vaktmesterne.
Lagring av ting i garasjene
Vi ser også at noen beboere lagrer litt forskjellig
i garasjen. Det svært viktig at det ikke er hensatt/
lagret noe brennbart i garasjene, og vi vil utover
våren følge opp dette.
Ellers minner vi om at det er lite med parkeringsplasser
på Risvollan (på de fleste områdene), så vi henstiller
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!
Teknisk sjef
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Hærverk i Stordalen
Hvem som er synderen kan være uinteressant, med
”slynglene” som har veltet pallen med det nye
bordtennisbordet i Stordalen bør finne andre mer
givende aktiviteter for å demonstrere styrke og mot.
Hærverk kalles det på godt norsk. En slik adferd kan
vi klare oss meget godt foruten. Det verste er at dette
går utover alle jevnaldrene som forhåpentligvis ville
ha stor glede av å spille bordtennis i Stordalen. Pris
for nytt bord er mellom 30 og 40,000.- kroner.
Til de som er synderne – ha en riktig god påske!

Forebygging av legionellasmitte:
Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet den 24., 25. og 26. april 2013.
I løpet av disse dagene er det opp til beboer selv å tappe varmtvann i minimum 3-5 minutter
på hvert 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/
90 97 93 91.
Teknisk sjef

Montering av nytt ventilasjonsanlegg i
fellesgarasje B1 og C1
Styret har vedtatt at det skal monteres nytt
ventilasjonsanlegg i flere fellesgarasjer. Nå står
garasjene i Utleirtunet 1 (B1) og Ada Arnfinsensvei
1 (C1) for tur.
Planlagt oppstart er satt til mandag 8. april – kl. 08.00
i garasjen til Utleirtunet 1. Da må alle bilene være
fjernet for at montøren kan få gjort arbeidet sitt.
Arbeidet her vil holde på til og med tirsdag 9. april
– kl. 16.00.
Fra og med onsdag 10. april – kl. 08.00 til og med
fredag 12. april kl. 16.00 vil arbeidet i garasjen i
Ada Arnfinsensv. 1 bli utført. Etterflikking i begge
garasjene vil måtte gjøres i etterkant, men da gjør det
ikke noe om bilene står inne i garasjen.
Har dere spørsmål, kontakt teknisk sjef Laila Pedersen.

Risvollan Borettslag har fra
01.01.2013
nytt mobiltelefonnummer
til Driftsvakta:

940 13 260
Mvh
Risvollan Borettslag
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Regnbedet i Blaklihøgda er et av Norges største i sitt slag.
ønsker vi å undersøke om regnbedet også har evne
”I perioden fra midten av mars til mai 2013 vil det
til å håndtere og rense smeltevann fra urban snø.
gjennomføres et forskningsforsøk ved regnbedet
Mikael Bue og Kim Paus ved Institutt for vann og
på Risvollan. Det vil i denne perioden blant annet
miljøteknikk, NTNU, er ansvarlig for planlegging
plasseres noen kubikk-meter urban snø på regnbedog gjennomføring av forsøket. Ved spørsmål ta
overflaten.
gjerne kontakt på kim.paus@ntnu.no eller dere kan
I tillegg vil det plasseres en automatisk prøve-taker
henvende dere til borettslaget så sender borettslaget
(R2-D2 som vi kaller den) ved utløpet av regnbedet. spørsmålene videre”.
Regnbed har vist seg på å være en effektiv metode
Teknisk sjef
for å håndtere forurenset veg-vann. I dette forsøket

Radongass
For noen år siden var det store spørsmål ang.
radonmålinger på Risvollan. Nå ser vi at de samme
spørsmålene har kommet opp igjen, og vi antar det er
noen som nå ønsker å selge målinger til beboerne på
Risvollan.

leire, som det jo er mye av på Risvollan. Radon finnes
i stor grad i alun-skifer og annet berggrunnsmateriale.
Vi anser derfor saken som ikke aktuell på Risvollan,
selv om selgere til ulike tider, så også nå, gjør framstøt
overfor borettslaget og beboerne.

Vi kan derfor nevne at den gang kommunen hadde
barnehage bak senteret (Risvollan barnehage), foretok
kommunen målinger i denne barnehagen, og resultatet
fra disse fikk vi den gang kopi av. Det viste seg da
at det ikke var noen fare for høye becquerelverdier
(radon måles i becquerel pr kubikkmeter luft, (Bq/
m³)). De målte verdier lå langt under kravet. Dermed
så vi den gang, og likeledes nå, ingen grunn til at vi må
få utført flere målinger. Dette fordi radon finnes lite i Målinger ble utført med et slikt måleinstrument. Det finnes
i dag mange flere typer og i ulike prisklasser.
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RETNINGSLINJER
FOR OPPSETTING AV
PAVILJONGER/PARTYTELT
Styret har i møte 13.12.2012, sak 098/12 vedtatt
retningslinjer for oppsetting av paviljonger/partytelt.
Disse finner dere i INFO-håndboken kap. 5.25, og
de skal være tilnærmet lik de retningslinjene vi har
for oppsetting av trampoliner. Se derfor også INFOhåndboken kap. 5.23. INFO-håndboken med sine
kapitler finner dere på borettslagets hjemmesider.
Retningslinjene vil således ligge til grunn for
behandling av ulike typer saker tilknyttet oppsetting av
paviljonger/partytelt. Til orientering er paviljongene
ikke tre-paviljonger, men paviljonger der stoff/duk
benyttes – noe à la partytelt, så derfor benyttes også Dersom det er spørsmål til dette, ta kontakt med
borettslaget v/teknisk sjef for ytterligere informasjon.
ordet partytelt som skal være et kjent begrep.

SOMMERVIKARER 2013
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
eller epost til: risvollan@tfb.no
Velkommen!

Hjertelig takk

Risvollan borettslag ønsker å knytte til seg flere
sommervikarer til plenklipping og stell av borettslagets
grøntarealer.
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 10.
april 2013.
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
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NYE BEBOERE
INTERNE FLYTTINGER
02.11.2012 - 18.03.2013

ADR
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
INGEBORG AAS' VEG
INGEBORG AAS' VEG
INGEBORG AAS' VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET

ADR_NR
ADR_BOKSTAV
NAVN
6 C Susa Aleksandra
6 C Susa Dejan
6 A Bae Anna
6 F Svensson Kine
10 G Fossen Wenche
8 F Paasche Trond
8 F Moe Marit S.
14 I Johansen Stig
14 I Storheil Linn
15 E Næss-Pedersen May Britt
8 A Hansen Eva Mari
9 J Cock Kristin Johansen
2
Olsen Tora
2
Hole Jens Kristian
2
Evenhus Jan
12 D Utne Petter
14 A Hicks Henry
14 A Austad Veronica
1 F Tøndell Espen
7 C Høgseth Ida
7 C Torvik Alexander
15 D Grytbakk Inge
6 B Solstad Anne
6 B Storsve Aage

TLF

MOBIL
TLF_PRIVAT
98832573
90228372
41646282
97969318
93056271
91560750
95242378
95777195
99789588
91619605
45467503
90920637
97497338
98809920
TVRisvollan finner du på
95044396
kanal 199 på dekoderen
91179242
På TV-apparatet finner du TVR
47369479
på 2 analoge kanaler:
41364375
TVRisvollan 607.25 MHZ
90203224
INFO-kanalen 615.25 MHZ
41572907
På internett:
90823896
Se TVR på din PC, brett,
91833129
smarttelefon, etc
41501673
www.tvrisvollan.no
FaceBook: TV Risvollan
91309508
Youtube: TVRisvollan

Kjære nabo - demp lyden på radio og tv!
gende og i værste fall så irriterende at det går på humøret og helsa løs.
Det finnes hjelpemidler
Det er ikke sikkert at den som hører dårlig er klar
over hvor høyt TV’n står på og hvordan dette sjenerer
naboene.
Dersom du bruker høreapparat kan du snakke med en
spesialist om bruk av teleslynge.
Det finnes også en rekke typer trådløse hodetelefoner
som er gode, som alle kan bruke. Da blir naboen din
glad og kan få hvile seg etter en vinter med masse
sportssendinger. Og husk nå er fotballsesongen startet
og da kan det bli mye engasjement og stort lydtrykk.

Det kom et brev
Det kom et brev til redaksjonen fra en fortvilet beboer
som gruet seg til alle sportssendingene på radio og tv
fordi da hadde naboen lyden så høyt på at man hørte
alt som foregikk og fikk liten mulighet til å slappe av. Hvis du gjør noe med dette får du en glad nabo og
ingenting er vel bedre enn det?
Kjell K.
På helsa løs
Vi kan godt tenke oss til hvordan vedkommende har
det med en hel del uønsket støy. Det er meget påtren-
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Nytt driftsbygg for borettslaget
av Roar Skaaraaen, daglig leder
For noen år siden la borettslaget ned en betydelig innsats i utredning av et drifts- og velferdsbygg som ble
planlagt lokalisert ved siden av den gamle barnehaegen
Risvollv
gen ved senteret. Arbeidet med denne planen ble stilt
i bero da arbeidet med regulering av senterområdet
startet opp. Muligheten for innlemmelse av lokaliteter
for borettslagets administrasjon og driftsavdeling ble
vurdert som en del av reguleringsplanen.

+ 107601

+ 108200

+ 109000

+ 109450

+ 108600

+ 109846

00
60
HK-plass

I-og urlasting

6300

+ 110000

HK-plass

+ 109975

Det er så langt utarbeidet et forslag til reguleringsplan
for dette arealet med sikte på bygging av en driftsbygning for borettslaget, og vi avventer nå godkjenning
av planen.
Styret har oppnevnt et utvalg som skal utarbeide forslag til detaljplan for et slikt bygg som vil inneholde:
-

Kontorlokaler for administrasjonen

-

Møte- og arbeidsrom for tillitsvalgte organer

-

Lokaler for driftsavdelingen

-

Lokaler/områder for maskinelt utstyr

-

Lagerrom

-

Velferdslokaler for ansatte

-

Rom for teknisk infrastruktur

7200

g
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Etter å ha vurdert fordeler og ulemper med en lokalisering innenfor reguleringsområdet hvor konflikten med transport ut og inn med borettslagets biler
 
og arbeidsmaskiner ble sterkt vektlagt, ble det til at 

man valgte å vurdere en plassering av et driftsbygg
på tomten i Asbjørn Øverås veg som i dag disponeres
midlertidig av kommunens barne- og familietjeneste.
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Plan 01
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Snitt A-A
1 : 400

Skisse over mulig løsning for driftsbygg.

I tillegg må det da tas stilling til
om bygget skal
Asbjørn Øverås Veg 1
Illustrasjonsplan
og snitt
inneholde selskapslokale til erstatning
for Storstua,
samt lokaler for TV-Risvollan, herunder hvilke krav
som skal stilles til slike lokaler.
I ovennevnte utredning ble det lagt stor vekt på å utvikle velferds-/kulturlokaler, som var ment å representere en utvidet erstatning for Storstua. Som ledd i
utarbeidelsen av kommunedelplan for kulturarenaer i
Trondheim kommune har vi spilt inn et forslag om å
innlemme slike arealer innenfor reguleringsområdet.
Dette innspillet har vært så vellykket at dette har blitt
tatt med som et prioritert tiltak i denne planen.

Kopiering av VHS til DVD
TVRisvollan kan nå kopiere
dine private VHS-opptak over
på DVD slik at du kan ta vare
på dem for ettertiden.
Du får da materialet lett tilgjengelig på din PC eller
DVD-spiller.
TVR kopierer ikke materiale
som er rettighetsbelagt.

A5

Målesto

Foto: Glenn Røkeberg
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- For andre året på rad!
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Vi hAr NorGEs MEst
tilFrEDsE boliGKuNDEr
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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.

Vi megler frem dine verdier.
www.aktiveiendom.no

NYTT LOKALKONTOR PÅ MOHOLT
Aktiv Eiendomsmegling har tilfredse kunder, dette ble bevist når
man ble kåret til vinner av kundetilfredshetkåring i sin bransje - for
andre året på rad! Mange og fornøyde kunder gjør at vi åpner et
nytt kontor på din side av byen, på Moholt!
Ring oss for gratis befaring og verdivurdering - Mob. 970 59 225

Vi megler frem dine verdier.
Besøksadresse: Brøsetveien 168, 7048 Trondheim.
E-post: oob@aktiveiendom.no, Tlf: 970 59 225.

