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og fasong. Undervisning vil være mandager
fra kl 9.00. Du må sette av litt tid, om du
ønsker å sitte modell for oss. Siden frisyrene
er nye for lærlingen, vil det ta litt lengre tid
enn til vanlig. Men klippen er GRATIS og
modellens neste klipp vil koste 70 kr.
-

Emilie har gjennomgått 2 klipper og trenger
modeller til å øve seg på. Det er viktig for
oss at lærlingen behersker det de utfører på
modeller. Derfor er det kun disse 2 klippene
Emilie tar imot til øving på tempo og øvelse i
November 2013. Disse klippene koster kr 70
i November og første uke i Desember.

Britt Kjønstad Asp kan fortelle til Rislappen at nå
har Risvollan Fotterapi flyttet inn til Auds Hårdesign
som er Risvollans frisersalong.
Hun utfører samme fotbehandlingene som før.

-

Men utviklingen går raskt. Hun har ny
undervisning hver uke i nye klipper,
og etter hvert blir det øving på farge og
strukturomforming (permanent).

Vi har fått ny lærling

-

For å følge med på hva Emilie trener på til
redusert pris, eller trenger gjennomgangs
modell til. Se vår hjemmeside www.audshardesign.no

-

Eller du kan bli medlem av Auds på
facebook.

-

På disse sidene vil vi legge ut informasjon
om salongen og modeller Emilie trener på.

RISVOLLAN FOTTERAPI HAR FLYTTET
INN TIL AUDS HÅRDESIGN

KOPIER DINE GAMLE VIDEOKASSETTER TA VARE PÅ MINNENE

Emilie Gladsø

-

Emilie går gjennom salongens egen
opplæringsplan med Linn. Derfor trenger
hun gjennom gangs modeller til div klipper.
Disse klippene er klassiske og egnet for de
fleste kunder. Det vil bli forskjellige lengder

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

TVRisvollan kopierer dine familiefilmer over til DVD.
Dette gjør vi på utstyr som gir en god kvalitet og vi bruker
DVD-plater som har en garantert lagringstid på 100 år.
Videre får du trykket tekst på platen og et cover med beskrivelse av innholdet.
Vi gjør dette til lave priser som kr 100,- pr. påbegynt time
(filmtid) og kr 100,- pr DVD inklusiv cover og trykk.
Vi har gode tilbakemeldinger på det vi har gjort så langt.
Fin julegave?!

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, RBL
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde
oppgis.
Trykk: Fagtrykk Trondheim
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Høsten er kommet til Trondheim og gradestokken
viser at kuldegradene kommer sigende nå mot midten
av oktober. Vi får håpe at snøen uteblir en stund
foreløpig.

dette. Det samme gjelder såkalte «startboliger». For
å berolige de som ikke ser positivt på dette, kan vi si
at ingenting blir gjort, før det eventuelt har blitt lagt
frem en generalforsamling.

Høsten er en travel tid i borettslaget, virksomhetsplaner
for 2014 legges, og budsjettet skal vedtas i løpet av
november, så det er nok å henge fingrene i.
Når det gjelder budsjettarbeidet for 2014 ser vi nå at
vi har igjen 19 fellesgarasjer å rehabilitere, og dette er
et prosjekt som begynner å bli meget kostbart. Dette
gjør at vi nå sitter i «tenkeboksen» og vurderer om vi
skal kjøre et større prosjekt på dette på en kortere tid
enn hva vi har planlagt tidligere. Samtidig må vi veie
det opp mot prisnivået på entrepriser i dag, og dette
er ingen enkel øvelse. Det eneste som er sikkert, er at
det blir en mye høyere kostnad på dette prosjektet enn
hva vi har sett for oss tidligere. Vi må gjøre noen nøye
vurderinger på dette prosjektet i alle fall, for det er av
nødvendighet å gjennomføre det. Dette får vi komme
nærmere tilbake på senere.
Daglig leder, Roar Skaaraaen har bestemt seg for å
gå av med pensjon etter mange år som ansatt hos oss.
Styret har også en gruppe som ser på såkalte
Derfor har dere kanskje sett annonser i avisen, og vi er
avfallssug, en løsning der søppelet fraktes i rør til
godt i gang med prosessen med å finne hans erstatter.
en felles oppsamlingsplass. Dette kommer mer og
Det blir en omstilling for oss i styret og for de øvrige
mer, og kommunen har i alle fall en periode gode
ansatte når Roar slutter. Vi skal da begynne å forholde
støtteordninger for dette som gjør det interessant
oss til en ny daglig leder som kanskje vil gjøre ting
å se på det. Dette er noe vi vil legge frem på en
annerledes enn hva vi har gjort gjennom de årene med
generalforsamling før vi går videre med prosjektering
Roar, så det blir en forandring for borettslaget.
av et slikt anlegg.
Ønsker alle beboere en riktig fin høst!
Styret har oppnevnt et utvalg som skal se på
områder i borettslaget som egner seg til fortetting.
Naboutvalgene skal også delta i dette utvalget med
3 personer, og vi skal ta en gjennomgang av alle Med vennlig hilsen
områder på Risvollan som kan tenkes brukt til formålet
boliger med universell standard. Det er ikke snakk Egil Burkeland
om å bygge ut noe, men vi ønsker å se på områder
Styreleder
som kan egne seg til det. Grunnen er at vi mangler
såkalte «seniorboliger» på Risvollan, og det burde
vi ha. Det skal ikke være nødvendig at beboere som
kanskje har bodd her hele sitt voksne liv, skal måtte
flytte når helsa begynner å bli dårligere, og trapper
blir et problem. Da er styrets oppfatning at vi skal
kunne tilby disse andelseierne boliger som er tilpasset
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ASIATISK MATVAREBUTIKK
PÅ NIDARVOLL

Løv og hageavfall på belegningsstein og
vedlikehold av stein/steinbelagte områder:

På Nidarvoll er det kommet
en butikk som selger asiatiske
matvarer. I tillegg har de en
takeaway – avdeling som lager
pizza, vårruller etc.

Løv
og
hageavfall
som blir liggende på
belegningssteinen må fjernes
om høsten for at steinen skal
holde seg pen.

Butikken heter Memos og
innehaverne er Randi Løberg
og Mehmet Cerice. Her får
du kjøpt oljer, grønnsaker,
hermetikk, krydder etc. samt
litt spesielt godt.

Spyl området (steinene) et
par ganger i året for å hindre
at det legger seg groe, mose og/eller spirer av gress
etc. mellom steinene. Dette også for å holde steinene
pene og rene. Løv som detter ned og samles der det
er lagt belegningsstein må i alle fall fjernes slik at det
ikke blir liggende. Vi ser at det allerede begynner å
gro til med mose, groe etc. på enkelte områder der det
er lagt belegningsstein.

Butikken ligger ved
videokiosken var.

Randi Løberg

rundkjøringen

der

hvor

For oss ser det ut som en ryddig og fin butikk med Dersom dere har behov for etterfylling av fugesand,
ta kontakt med borettslaget så får dere litt. Det trengs
hyggelige priser.
ikke mye av slikt,
kk
så om du har et lite
spann/glass er det
nok. Men dette er
vel mest aktuelt å
gjøre til våren, så ta
en henvendelse hit til
våren/forsommeren
så ordner vi det da.
Teknisk sjef.

KJØRING INN/UT AV
FELLESGARASJENE:
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, samt
at bilen din kan bli ødelagt dersom du kjører ut/inn
når porten er i bevegelse, og da er borettslagt uten
ansvar for evnetulle skader.

Teknisk sjef
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STJELER DU PARKERINGSPLASSEN TIL NABOEN?
På vårt område har siste tidens ”snakkis” vært
”mangelen på parkeringsplasser”.
Flere har hatt besøkende som ikke har funnet plass
for parkering. Men det har også vært problemer for
fastboende som ikke har garasje. Noen har dessverre
fått P-bot.
Da burde vi, andelshavere, kanskje være takknemlig
for at administrasjonen - bla etter krav fra
naboutvalgene - planlegger nye parkeringsplasser , til en kostnad av noen millioner ? Og da må vi vel
også tåle at felleskostnadene for hver familie økes ?
Hvordan er P-forholdene på ditt område ?
Men har vi hatt reelle vurderinger av P-behovet ?
På vårt område er det svært mange andelshavere
med garasjeplass som FAST parkerer sin bil på
gjesteplassene. Hvorfor ? De sier at det er for langt til
garasjen... I tillegg er det andelshavere som har leid
parkeringsplass - uten at de har bil, - for å tjene ekstra
på framleie...

Radiatorer og kulde
Vi opplever dessverre ofte at rør til radiatorer sprenger
lekk grunnet frostsprengning. Dette kan medføre store
vannskader med påfølgende problemer og kostnader
både for dere som beboere og andre involverte.

Er det kanskje tid for at du og jeg slutter med så mange
spørsmål om hva borettslaget bør gjøre for oss, og i stedet diskuterer: ”Hva kan VI gjøre for å skape
et GODT NABOSKAP ?” Tar DU utfordringen ?
Hilsen eldre beboer
På vegne av flere andelseiere

KJØP AV PORTÅPNER –
RIMELIG!
Det er for en tid tilbake vedtatt at de beboerne
som har gamle portåpnere, kan kjøpe ny til
redusert pris ved å levere inn sin gamle (noen
beboere kan fremdeles ha gamle portåpnere).

Vinduer hvor du har radiatorer under, må derfor ikke
stå lenge åpne når det er kuldegrader. Helst ikke åpnes
i det hele når det er kaldt. Er radiatoren i tillegg litt Beboerne må da betale kr 270,- pr. stk for den
”strypt” vil den kunne fryse sund og rør springer lekk. nye (samtidig som de leverer inn sin gamle).
Husk derfor: Ikke gå fra vinduer åpne. Det er heller
ikke god ENØK (engergi-økonomisering) å lufte
lenge/hele tiden. Ta en kjapp gjennomlufting da dette
er et mye bedre tiltak, og du kan dermed hindre at
radiatoren/rørene ødelegges.

Nye åpnere får du ellers kjøpt til kr 540,- pr. stk. ved
å henvende deg til borettslaget. Ta med din gamle og
lever den inn!
Teknisk sjef

Teknisk sjef

Instruks for
hagevannsavstengning:
-

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

Informasjon om spyling av
ringledning:
I løpet av høsten/senhøstes (før jul) 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. Arbeidet utføres
etter kl. 09.00.
Teknisk sjef
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Som nevnt ble vi vàr på at noe var på gang på morgenen
denne dagen. Vi tok rede på hvor det var utløst
alarm, noe som var i 11. etg (iflg. brannsentralen).
Vaktmester tok seg dit opp og fikk sendt et par
beboere ned i sikkerhet. Alarmen hadde gått direkte
til brannvesenet, og de ble tatt imot og ble ledet
oppover i etasjene.

Informasjon om brannen i
Heisene ble fulle av vann etter lekkasjen fra
stigeledningen, og heller ikke i drift etter brann. Under
brann skal jo ikke heisene brukes. Heissjaktene ble
tømt for vann, elektronikken ble gått igjennom og noe
ble reparert der og da, men det er svært sannsynlig
at enkelte komponenter kan få ”senskader” og må

Under arbeidets gang med at brannvesenet skulle få
vann i stigeledningen, oppdaget vi at noen av ventilene
i stigeledningen (dette er et rør som går hele blokka
opp igjennom, og som er montert i trapperommet til
bruk for tilkobling for brannslangene for å få vann
oppover i blokka) var ødelagt. Dette gjorde sitt til at
vannet fosset ut i trappeløpet og nedover i etasjene
og det ble konstatert noe vannskader der og da, samt
i ettertid. Brannvesenet fortalte at de hadde brukt ca
100 – 150 liter inne i leiligheten, og at det rant ca
4000 liter ned trappene. Dette sier litt om forholdet.
Stigeledningene vil bli utbedret straks det lar seg
gjøre.
byttes når det har gått litt tid, noe vi bør unngå. Vi
får rapport fra Schindler Heis og tilbud på skifte
av diverse elektronikk, men dette må vi komme
tilbake til. Den ene heisen ble satt i gang igjen på
ettermiddagen branndagen og den andre dagen etter.
Pr. nå er begge heisene i gang igjen uten at det skal
være nevneverdige problemer.
Et annet moment er lysene og nødlysene i gangene
som kan ha fått senskader av alt vannet som har fosset
nedover i etasjene. Vi må også ta med oss dette, både
for kontroll og evt. utskifting av armaturer (nødlys)
for å være sikre at de er fungerende.

Brannvesenets restverdi-redning kom samtidig med
øvrig utrykningskjøretøy og satte i gang sitt arbeid så Rengjøring av trapperom og korridorene er også et
snart det var aktuelt og klart til dette.
faktum som må tas med i arbeidsomfanget.

Det var sterk ulmebrann i leiligheten i 11. etg. noe
som førte til at leiligheten måtte totalrenoveres.
Renovering måtte også igangsettes for leiligheten
i etasjen over pga. sot- og røykskader, noe som ble
utført i løpet av et par dagers tid. Dermed har vi pr. nå
oversikt over at 2 leiligheter må/måtte renoveres, og
firma ble straks satt inn for dette arbeidet i tillegg til at
forsikringsarbeidet selvsagt ble satt i gang.
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Høyblokka 30.09.2013.

hendelsen via e-post sendt fra daglig leder mandag
formiddag.

Slik vi opplevde dagen, ble vi imponert over
brannvesenets og det øvrige beredskapsarbeidet
som ble utført under brannen. Det var evakuering Manglende lyd i alarmklokkene:
med politiet som banket på dørene til de aktuelle
leilighetene, det var registrering av evakuerte personer, Under brannen og alarm for denne, var det deler av
de ble vist videre til en varmebuss, det var helseteam, senteret og i Høyblokka som ikke fikk ble varslet da
det ikke var lyd i brannklokkene. Disse har vært testet
en gang i året som kravet er, og funnet i orden siste
gang. Hva som hadde skjedd eller var blitt feil, var
vi ikke klar over under brannen. Dette ble det også
satt mye fokus på både fra noen av våre beboere i
Høyblokka, TV-Risvollan og øvrige media.
Vi tok selvfølgelig straks tak i dette for å finne ut
hva som var blitt feil. Når det er nevnt, var det under

kriseteam og ambulanse i tillegg til flere politi og
brannbiler. En stigebil var også på plass. Personer
som holdt til i leilighetene som måtte renoveres ble
kjørt til et sted i byen for overnatting mm.
Vi ser da hvor viktig det er med god plass for alle
utrykningskjøretøyene og plass for adkomst i et
område som er i brann/fare. Dette må videreformidles
leietakerne på senteret.
Styret og representantskapet ble orientert om

brannen slik at politiet gikk rundt til de aktuelle som
skulle evakueres, de banket på og åpnet dørene, og
fikk ut disse. Manglende lyd i klokkene er viktig å
få på plass, men varslingen ble og blir etter hva vi
forstår, løst og løses ellers ved at politiet ivaretar dette
arbeidet ved at de banker på, låser seg inn/kommer
inn til beboerne og får disse evakuert. Et par dager
i etterkant av brannen testet vi alle klokkene på nytt
og fant ut hva som var feil. Det var pluss og minus
som var blitt byttet om i sentralen på deler av bygget,
ved reparasjon/ utbedring fra et annet firma, for å få
”systemene” til å snakke sammen. Dette ble gjort i
ettertid av den testen vi utførte. Alt er nå utbedret,
testet og funnet i orden og rapport om dette ligger i
brannverndokumentasjonen vår.
I tillegg skal det utføres ennå en ny klokketest i uke
44/2013, denne gang etter ordinær årlig kontroll.
Styret er orientert om saken i møte 24.10.13, sak
078/13 og har tatt denne til underretning.
Med dette som bakgrunn orienteres det herved om
brannen i Høyblokka 30.09.2013.
Teknisk sjef/brannvernleder Laila Pedersen
Foto: Kjell Kjærstad
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PARKERING/RENGJØRING AV GARASJER
med på når dette skjer. 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. Iflg. våre retningslinjer er
det kun biler som skal hensettes i garasjene.

Vaktmester Håkon Ebbesen spyler garasje
Foto: Kjell Kjærstad
I år skal vi ikke feie i garasjene, men spyle. Dette
innebærer at bilene må fjernes. I tillegg må du fjerne
det du har lagret i bodene i garasjen dersom du er
redd for det skal bli ødelagt av vann. Det henges opp
egen informasjon om når spyling skal utføres, så følg

TRONDHEIM PARKERING:
Trondheim
parkering
som
håndhever
parkeringsreglene for oss. De vil nå foreta hyppigere
kontroller på våre områder, og da særlig inne på alle
tun. Her skal det ikke parkeres ut over nødvendig
tilbringertjeneste (ca 10 minutt).
Vi anmoder beboerne selv om å ringe til Trondheim
parkering på tlf. 72 54 09 10 for å si ifra om
feilparkerte biler. Dersom det gjelder kjøring på gangog sykkelveiene er det Politiet som må kontaktes for
dette. Det vil bli hyppigere kontroller og oppfølging
av parkeringer i garasjene, på våre grønt-områder og
på våre veger både fra Trondheim parkering og egne
ansatte i tiden framover.
Vi informerer ellers om at Trondheim parkering har
fått nye biler med nye farger. Se under:

Teknisk sjef

Ut over dette, minner vi om at det er lite 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!
Det skal heller ikke parkeres ute på borettslagets
plener. Vedkommende kan da risikere å bli tauet bort
for bileiers regning.
Teknisk sjef

Hærverk og ødeleggelser i
borettslaget - 2013
Den siste tiden har vi vært noe plaget med hærverk
og ødeleggelser på Risvollan. Det er synd at noe
ødelegger for at vi skal ha det trivelig og hyggelig
på våre områder. Dette være seg stjålet hekk (som
var nyplantet i år) fra området ved parkeringsplass
foran Ada Arnfinsensvei nr. 1, dette være ødelagt
bordtennisbord i Stordalen (dette ble ødelagt før
det ble montert), det være seg bommer som er
ødelagt og må skiftes, og nå siste uke (uke 43)
ble bordtennisbordet som stod plassert utenfor
på Ristunet ødelagt ved at det var slått i stykker.
Kostbart og unødvendig å ødelegge noe som var
flittig i bruk.
Vi ber foreldre, foresatte og andre voksne ta opp dette
med sine respektive og håpefulle ungdommer, og/eller
si i fra dersom dere vet om eller ser slike hendelser.
Kostbare ting er ødelagt, og sakene kan hende blir
politianmeldt. Det er ikke alltid selve kostnadene til
det som er ødelagt som er det viktigste, men like fullt
at det vi har forsøkt å få til for å gjøre det hyggelig,
nyttig eller underholdene blir ødelagt. Teknisk sjef

TVRisvollan sender hele døgnet på
kanal 199, infoplakater og videoinnslag. TVR sender også på 2
analoge kanaler. Disse ligger på
TV-apparatet og må søkes opp der.
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NYE BEBOERE / INTERNE FLYTTINGER FRA 29. OKT. 2013
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
INGEBORG AAS' VEG

3C
3C
5B
5B
2E
2E
11C
11C
14F
14F
16C
16C
9C
9C
9F
9F
9H
9H
2

Koldgrov Marius
Øien Ida
Weisser Håvar
Stensaas Mia
Dan-Rognlie Tone
Furulund Arne Martin
Staven Øyvind
Skår Anniken M.
Rolseth Marie Granbo
Jensen Lars Lægreid
Olufsen Sindre
Vatne Sigrid
Auestad Vidar
Auestad Grete Yri
Gjevik Daniel
Møller Kine Busklein
Ren Xiaobo
Xie Lin
Aune Inge Johannes

MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
RISVOLLVEGEN
RISVOLLVEGEN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET

6E
8C
11H
12B
16G
1G
15D
8C
8D
10F
10F
12A
22B
22B
11F
11F
14C
15D
15D
18D
18D

Elvrum Anita
Stefanussen Hugo
Haugan May-Brit
Jakobsen Beate
Fredriksen Lise
Bækken Karsten
Sætereng Eugen
Johansen Melvin
Hagerup-Lyngvær Rigmor
Pedersen Roy Andre
Ødlund Jenny
Martinsen Rannveig Haug
Malmo Rune Andreas
Mattson Marianne Kristensen
Ydstie Christian
Lund Jannicke
Hopmo Bernt
Berg Hakim Helbostad
Strand Guri Walen
Strøm Frode
Domin-Strøm Dorota Renata

ER DET SLIK VI VIL HA DET I
RISVOLLAN BORETTSLAG ?
Bildene er tatt i oktober 2013.
Her er det slengt i fra seg søppel over alt,
både bak, foran og rundt søppelcontainere.
Hvorfor?
I håp om at borettslagets vaktmestere skal ta
seg av det du selv ikke orker å sette der det er
avtalt, eller ta deg tid til å legge søppel rett i
containeren?

Du forventer altså at andre rydder opp etter deg?

Vi ber ellers beboere og andre si ifra til oss
når dere ser noen som slenger ifra seg søppel
på steder der den ikke skal legges/kastes eller
videreformidle dette til ditt naboutvalg.

Risvollan Borettslag, 29.10.2013
Teknisk sjef

Foto: RBL

Fint? Hygienisk? Miljømessig? Vi lar bildene tale for seg selv!
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TA VÅREN PÅ FORSKUDD - LA KREATIVITETEN BLOMSTRE
Tekst: Thorbjørn Kristensen

Et friskt pust i et hvert hjem vinterstid er gleden med
de små krukker fulle av blomsterløk. Hagesentrenes
utbud er overdådig, du får løk som gir blomster i
alle høyder og fargesjatteringer. Tulipaner, svibler,
krokus, pinse og påskeliljer. Valget er ditt!

tilbake til begynnelsen av 1500 tallet, men ingen skal
komme og fortelle at det var ”billigsalg” eller tilbud
på den tiden.

Du trenger kun noen krukker og god jord i tillegg.
Krukka fylles halvveis med jord, løken settes tett i tett
og dekkes med litt jord på toppen. Vannes og settes
mørk og helst kjølig de første 4 til 6 uker. Enklere kan
det ikke bli.

Prisene var astronomiske - 40 tulipanløk kunne koste
opp til 100.000 floriner, mens et tonn ost kostet 100
floriner til sammenligning, og en fagarbeider årslønn
var 150 floriner.

Spesielt tulipanløk var ettertraktet vare og det hel tok
fullstendig av fra begynnelsen av 1600 tallet. Bobla
Om du drømmer om tulipanblomstring i Holland, så sprakk i februar det herrens år 1637. Da opplevde
er det altså intet til hinder for ikke å ta drømmen på Holland det store tulipankrakket, som setter alle
senere krakk eller bobler fullstendig i skyggen.
forskudd på hjemmebane. Billig er det også!

Klem på de grønne skudd som kommer opp fra løken.
Når du kjenner en kul på midten av skuddet er løken
klar for å settes frem i lyset. Viktig at du ikke setter
dem i lyst og varmt for tidlig da vil blomsten komme
under bladverket, og det er jo ikke så smukt. Du kan
forskyve blomstringstiden ved å legge løken på siden
eller på hodet med roten(butte enden) opp. Slik får du
blomstring fra jul til langt utpå våren.

Historien forteller om salget av 1 stk. løk hvor det ble
betalt følgende:
2 lass (3.6 tonn) hvete – fire lass (7,2 tonn) rug – 4
fete okser – 4 fete svin – 12 fete sauer – 2 oksehoder
(462liter) vin – 4 tun (3816 liter) øl – 1000 pund
(500kg) ost – 1 komplett seng – 1 komplett klesplagg
– 1 drikkebeger i sølv.(kilde Wikipedia)

Mang en investor mistet alt de eide og hadde, og
Som jeg nevnte innledningsvis så er blomsterløk en Holland var bank rot. I våre dager vil økonomer kalle
hyggelig opplevelse for lommeboka - du får utrolig det en boble, og i sammenligning vil finanskrisen
mye blomsterglede for pengene. Men det har ikke fremstå kun som en svak krusning. Krisen i Spania og
Hellas var for intet å regne.
alltid vært slik.
Et aldri så lite historisk tilbakeblikk kan gi et inntrykk Tidene og prisene skifter heldigvis. Ta turen
til nærmeste gartner/hagesenter og jeg skal
av kostnad og eksklusivitet.
garantere at du får mange løk for 100 kroner.
Hollenderne er jo kjent for sine tulipanmarker helt Lykke til!
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