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STRIKKEKAFÉ PÅ ”LITT AV HVERT” I RISVOLLAN SENTER

Styrelederen

”Det er mye kunnskap om borettslaget i
Unni etter så mange år, men vi ønsker henne
lykke til som pensjonist, og takker for alle de
årene hun har stått på og jobbet hos oss.”

Bakerst fra venstre: Marvell Dybvik, Jorunn Houen, Randi Skjærvik, Lillian Lassen.
Forrerst fra venstre: Oddny Bye, Hilde Aune og Randi Langolf

Det er tid for ”Strikkekafé”
hos Randi på ”Litt av hvert”.
Hver 3. uke kommer en trivelig
gjeng med damer sammen for å
strikke og diskutere sine strikketøy samt prate og drikke kaffe.
Det er ikke bare folk fra Risvollan

Nok en sommer er kommet og TVR
går også over i sommermodus.
11. juni var siste TV-Bingo for sommeren og det er hyggelig å se ny
rekrutering til denne.
Etter det vi fortelles er det mange
koselige stunder foran TV-apparatet med TV-Bingoen. Det er den
faste bingoredaksjonen i TVR som
får det hele på ”Lufta”. Det er Atle

som kommer, det er faktisk noen som
tar turen fra andre kanter av byen og
omlandet som Ranheim og Vikhamar
Til Rislappen sier de at strikkekaféen er som en ventil, de småprater
om både garn, mønster og løsninger,
men de er heller ikke redd for å ta
fatt i hendinger i hverdagen og ver-

Anker Ruud, Odd Sverre Woldvik,
Petter Hokstad, Robert Haugen,
Børge Furre Overby, Fred Hugo Johansen samt undertegnede. Takk
for innsatsen alle sammen.. Men
alt har vært forgjeves uten spillerne, takk til dere og for at dere trofast
stiller opp og også drar med flere.
Vår faste reporter Roald Bolme

Rislappen utgis av Risvollan Borettslag.
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Adresse:
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Mobilfoto:Kjell Kjærstad

densproblemer.
Randi har holdt på med butikken
”Litt av hvert” i mange år og har nå
fått ny betjening som er både hjelpsom og hyggelig. Hun får stadig inn
nye ting tilpasset sesongene.
Kjell K.

bidrar også med sine fine reportasjer.
Jeg vil også nevne at TVR kan kopiere dine private opptak over til
DVD. Vi reparer/fargekorrigerer
gamle bilder. Det er mange fornøyde kunder som anbefaler oss
videre til andre. Be om tilbud.
Riktig god sommer til alle,
hilsen TVRisvollan, Kjell Kjærstad

Redaksjonens besøksadresse er:
TVRisvollan, Ingeborg Aas vei 2, 7036 Trondheim.
Telefon: 73 96 64 13 / 92 09 66 44
www.risvollan-borettslag.no
E-post: tvr@tvrisvollan.no
Facebook: TVRisvollan
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

Ellers fortsetter nyansettelsene i
administrasjonen. Som tidligere
nevnt er ny daglig leder på plass,
vi har ny økonomikonsulent og en
ny prosjektmedarbeider på plass.
Disse vil vel bli presentert både i
Rislappen og på TV-Risvollan vil jeg
Hei alle sammen.
anta. Vi er veldig tilfreds med disse
Sommeren kommer og går litt i ansettelsene, og tror vi skal få til en
Trondheim for tiden, men sånn alt i bra dynamikk i administrasjonen
alt, har vi hatt en veldig fin vår hvor fremover.
alt spirer og gror.
Det har vært avslutning for Roar
Årets generalforsamling er unna- Skaaraaen etter 23 år som daggjort og der ble det vedtatt at vi lig leder i Risvollan Borettslag, en
nå skal bygge vårt nye administra- hyggelig sammenkomst med Roar
sjonsbygg med velferdsdel på tom- og kolleger i borettslaget. Roar vil
ten hvor helsestasjonen er plassert fortsette som daglig leder i Risvolakkurat nå.
lan Eiendom ut 2014.
Det blir et spennende prosjekt som
mange nok synes er kostbart, og
det synes vel flere av oss som har
holdt på med dette prosjektet over
flere år. Prisnivået i byggebransjen
kan vi lite gjøre noe med men vi
tror tidspunktet for å igangsette
bygging er et bra tidspunkt alt i
alt. Det vi kan si er at vi skal bygge
et nøkternt og funksjonabelt bygg
som vi kan være stolt av. Vi skal
være stolt av at vi bygger et bygg
som vår administrasjon og tekniske avdeling kan være i, samt at vi
skal få til en ny storstue som vi kan
være stolt av å leie ut til beboerne
på Risvollan og i bydelen. Personlig
gleder jeg meg til bygget står ferdig, og det kan presenteres for andelseierne.a

Snart er det vår trofaste kontormedarbeider Unni Guttormsen
som skal gå av med pensjon, og
hun har vært her enda lengre enn
Roar. Hun har vært en av de blide
ansiktene som har møtt de som
har besøkt kontoret gjennom mange år. Alltid like blid og hyggelig og
vil nok bli savnet når hun forlater
oss. Det er mye kunnskap om borettslaget i Unni etter så mange år,
men vi ønsker henne lykke til som
pensjonist, og takker for alle de
årene hun har stått på og jobbet
hos oss.
Som nevnt over har vi engasjert
en prosjektmedarbeider som skal
gjennomføre en del tyngre prosjekter i borettslaget, og det tyng-

ste er nok utvilsomt utbedring av
fellesgarasjene.
I utgangspunktet var planen å utbedre et par garasjer hvert år, men
vi ser at tilstanden på flere av garasjene er såpass dårlig at vi har sett
behovet for å fremskynde dette og
ta det over en kortere periode. Vi
ser nå for oss en periode på ca 5
år. Dette vil bety at det skal graves
rundt alle de fellesgarasjene som
ikke er utbedret. Dette bør andelseierne ha i tankene når man
tenker å gjøre ting i hagene sine.
Det kommer nærmere informasjon
omkring dette, for her blir informasjonen til andelseierne uhyre viktig
fremover. Dette er et prosjekt som
vil berøre de aktuelle beboerne
veldig, men det er som sagt helt
nødvendig å gjennomføre dette.
Ønsker alle beboerne, ansatte og
tillitsvalgte en riktig god sommer.
Med vennlig hilsen
Egil Burkeland
Styreleder

Nå har Risvollan Borettslag
egen facebookkonto.
Gå inn og se, her er det masse
nyttig informasjon.
Få med siste nytt på facebook
Risvollan Borettslag.
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DAGSTUR TIL LEKSVIK OG
HINDREM STAVKIRKE

27.AUGUST 2014

OPPFORDRING TIL BRUK AV

Hvert år skriver administrasjonen
i Risvollan Borettslag ut i overkant
av 5000 faktura som sendes manuelt i posten til våre beboere.
Dette er både kostbart, tidkrevende og lite miljøvennlig.

FAKTABOKS:

Dagstur til Leksvik

27.august 2014
Pris per person:
kr. 740,Turprisen inkluderer:
Velkommen med på sommertur
sammen med Formiddagstreff i
Salem menighet og Formiddagstreff i
Hoeggen menighet. I år går turen til
Fantastiske Fosen, der skal vi besøke
Leksvik og Vanvikan.
Litt om reisen.
Det vil bli mulighet for påstigning:
Valsetsvingen kl 08:45, Havstadveien kl
08:50, Åsveien skole kl 08:55, Trøndelag
Teater i Erling Skakkes gt kl 09:10,
Risvollan senter kl 09:30, Sollia kl 09:35
og K.O.Thornæs vei kl 09:40.
Etter at vi har reist med ferja over til Fosen,

Bussreisen, med ny
turbuss.

-

Sjåfør med 24 års erfaring

-

Enkel formiddagskaffe

• Legg til en spesiell hendelse fra
- i familien
Omvisning på Grande
livet

landhandel museum.
Der legger vi turen innom Grande
Landhandel. Dette er en autentisk
landhandel som fremstår slik den
var da den ble stengt i 1957, det vil
si med varebeholdningen av
tørrvarer og ting slik det stod i
hyllene den siste åpningsdagen.
Så går turen videre til Hindrem
stavkirke som ble vigslet 9/9 i 2012.

gjør vi en stopp ved Ambornesset for en
enkel formiddagskaffe.
Så går turen videre til Leksvik.

-

• Legg til en spesiell hendelse fra
- Omvisning i Hindrem
livet i familien

stavkirke.

• Legg
en spesiell
hendelse
fra
- tilMiddag,
dessert
og
livet i familien
kaffe på Verthuset

Landgangen

Kontaktinformasjon
og påmelding gjøres til:

Som også er ansvarlig arrangør.

Etter middag, dessert og kaffe på
Vertshuset Landgangen i Vanvikan,
fortsetter vi turen med ferja over
fjorden.

PÅMELDINGSFRIST:
17.august 2014
Skal dere på tur?
Ta kontakt med oss for tilbud.

post@abuss.no
Følg oss gjerne på Facebook
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Vi håper derfor at denne
oppfordringen kan få flere over
på avtalegiro.
AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger.
Det vil si at banken sørger for at
regningene betales direkte fra din
konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over
regningene dine selv om AvtaleGiro trekkene gjøres av banken.
Avtalegiro
passer
særdeles
godt for slike løpende betalinger som felleskostnadene er.
Avtalegirotrekket
går den 20. i hver måned.
Før forfall - mottar du varsel om

INNSAMLING AV
HAGEAVFALL – 2014

kommende betaling. Har du
valgt eFaktura i kombinasjon
med AvtaleGiro, sendes varselet i nettbanken din. Varselet
viser spesifisert beløp og dato
for betaling. Du kan enkelt stoppe betalingen i nettbanken
eller ved å kontakte banken.
På forfall - belaster banken kontoen din, og overfører beløpet
til bedriften du er kunde hos.
Etter forfall - kan du kontrollere
at regningen er betalt. Kontoutskriften gjelder som kvittering for betalte regninger.
Hvordan
talegiro?

oppretter

jeg

av-

Tilbud i nettbanken - Når du betaler en regning til en bedrift
som tilbyr betaling med AvtaleGiro, vil du i de fleste nettbanker
bli spurt om du ønsker å oppPLASSERING AV HAGEAVFALL

- Hageavfall skal legges i sekker og
Boservice henter hageavfall på skal plasseres ved inngangspartiet
deres, enten kvelden før eller om
følgende tidspunkt:
morgenen på mandager.
Felt C, B, G og H mandager i uker
- Hageavfallet skal ikke plasmed oddetall
seres i innkjøringen til feltet
Felt D, A, E og F mandager i uker eller rundt containerne mm.
med partall
Hageavfall som settes ut etter kl 07.30 mandager vil ikke
Teknisk sjef Laila Pedersen
bli hentet før neste innsamling (og det blir 2 uker til).

rette en AvtaleGiro-avtale. Ved
å akseptere tilbudet opprettes
avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert.
Om Risvollan Borettslag ikke kommer opp kan du søke på tilbydere
av avtalegiro, og Risvollan Borettslag skal komme opp som et valg.
Kontakt banken - Kontakt kundeservice i din bank eller gå innom
nærmeste kontor for å opprette
en avtale.
Prisen for bruk av AvtaleGiro kan
variere fra bank til bank, men er
generelt en av de rimeligste måtene å betale regninger på. Kontakt din bank for eksakt pris.
Hjelp oss å vær miljøvennlig – velg
AvtaleGiro
Med vennlig hilsen
Administrasjonen
- Det skal kun legges hageavfall i
sekkene, ikke steiner og lignende.
- Ikke legg jord i sekkene. Dette er
svært kostbart (restavfall), samt
at det medfører ekstra arbeidsbelastning for våre vaktmestere å
løfte tunge sekker (samt at de ikke
ser hva som er inne i sekkene).
Har du spørsmål kontakt
BOSERVICE v/arbeidsleder
Roger Kvam eller teknisk sjef
Laila Pedersen.
RL 2-2014 5

Nytt fra biblioteket
Vi har sommeråpningstider fra
23. juni til og med 16. august.
Det vil si at har åpent fra 10.00 til
15.00 hverdager bortsett fra onsdag hvor vi har åpent fra 12.0017.00. Vi har i tillegg stengt alle
lørdagene i juli. Ellers er det
vanlig lørdagsåpent fra 10.00 til
14.00.

rer blir som før på onsdager klokka 1300. Det er påmelding i skranken på biblioteket. Det er plass til
3 stykker hver gang. Ta med egen
PC.

Hilsen Lars og Anne Berit på Risvollan bibliotek

NB! omfatter ikke gratis aviser.
Du kan sette på en lapp du selv
har laget eller kontakte et postkontor eller Post i butikk (PiB) for
å få et klistremerke til å sette på
postkassen. Straks postkassen er
merket vil du ikke motta uadressert reklame levert av Posten.
OBS! Det er flere enn Posten som
leverer reklame i postkassen. Vi
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kan ikke garantere for at andre
distributører vil respektere din
reservasjon. Ønsker du ikke å
motta gratis aviser, må du merke
postkassen for dette også.
Dersom du har postboks kan du si
fra til postkontoret eller PiB om at
du ønsker å reservere deg.
Tenk deg godt om før du reserverer deg!

Administrasjonen minner for
ordens skyld om retningslinjene for oppsett og bruk av
trampoliner.

Tlf 72543998

Retningslinjene finnes i Informasjonshåndboka pkt. 5.23. som
ligger ute på borettslagets hjemmeside. Hovedreglene er gjengitt
under:
-

HUNDEBÆSJ

SPAR MILJØET - Reservasjon mot uadressert reklame

Ønsker du å reservere deg, må du
merke postkassen med nei takk til
uadressert reklame.

RISVOLLAN BORETTSLAG

risvollan@tfb.no

Lesesirkelen starter opp igjen mandag 1. september klokka 19.15. Vi
er allerede 7 stykker som treffes
en gang i måneden for snakke om
Vi vil oppfordre alle barn i 1.-7. boka vi har lest og vi har plass til
klasse til å ta leseknappen i som- flere!
mer! Husk innleveringsfristen for
skjema som er 1. september. Lør- Til slutt må vi fortelle om den størdag 27. september blir det fest, ste nyheten: Jon Michelet kommer
utdeling av knapper og besøk av til Risvollan bibliotek på dagtid fredag 28. november for å snakke om
en ekte forfatter!
den tredje og siste boka i serien
Vi fortsetter med fast lesestund En sjøens helt! Arrangementet blir
for førskolebarn annenhver tirs- gratis, men det antallet personer
dag fra 9. september klokka vi kan ha inne biblioteket samtidig
er begrenset til 130. Vi legger ut
1030.
billetter i skranken til høsten. Mer
Nybegynnerkurs i data for senio- informasjon kommer!

Vi i Risvollan Borettslag ønsker å
prøve å unngå overfylte papircontainere, samt å redusere papirsøppel og spare miljøet, samt å unngå
overfylte papircontainere.

MONTERING OG BRUK AV TRAMPOLINER I

Selv om du sikkert mottar en del
reklame du knapt kikker på, så er
det kanskje også reklame du synes
er bra å motta? Så som gode tilbud og kataloger med nyttig produktinformasjon – som du kanskje
vil savne om de slutter å komme?
Skulle du angre - kan du bare fjerne klistremerket!
Mvh
Risvollan BL

Vedlikehold - utlevering
av treolje og edeltreolje

Risvollan Borettslag kjøper hver
vår inn treolje til terrasseplattene og edeltreolje til teakdørene.
Andelseierne kan komme innom vårt kontor og hente ut en
3-liter treolje og en boks edeltreolje hvis de ønsker det.
Risvollan BL

Våre sommervikarer som klipper
grøntarealene våre opplever av og
til at når de bruker kantklipperen,
at de kommer borti hundebæsj.
Det er ikke moro når en
får slikt over seg/på seg.

Det må søkes skriftlig før
trampoline settes opp
Med søknaden må det
følge skriftlig samtykke fra

tilstøtende naboer
-

Det er krav om forsvarlig
montering slik at sikkerheten ivaretas

-

Det skal tas hensyn til naboene slik at unødig støy
unngås

For mer informasjon se retningslinjene i sin helhet.
Med vennlig hilsen
Administrasjonen

KATTEHOLD

Risvollan Borettslag får inn en del klager på katter som gjør fra seg i sandkassene, ødelegger blomsterbed og
kommer inn i andres leiligheter.
Løse katter er til betydelig plage for
mennesker som er allergiske, og at
katter gjør fra seg i områder hvor små
barn leker er direkte helseskadelig,
samt også i inngangspartier og under
terrasser, noe som resulterer i sjenerende lukt etc.

Det samme gjelder faktisk når
våre vaktmestere kommer og
skal inspisere/utbedre ødelagte
hagevannskraner etc, for ofte kan
det ligge hundebæsj på verandaeI Risvollan Borettslags infohåndbok,
ne og ved inngangen. Dette gir ikke kap. 6.1 ordensregler pkt. 8 dyrehold
godt inntrykk eller OK arbeidsfor- står følgende:
hold.

ordensreglene.
Andelseier av den leilighet hvor dyret har sitt tilhold, er ansvarlig for at
bestemmelsene i ordensreglene overholdes, også i det tilfelle at bruken av
leiligheten er overdratt til andre.

Det er ikke tillatt med dyrehold som

Katter skal til enhver tid holdes under

sjenerer eller er til ulempe for naboer/
øvrige beboere ved bråk, lukt, aggressivitet eller på annen måte (f.eks. ved
å forårsake allergiske reaksjoner), og
minnelig ordning med klagerne ikke
oppnås, kan borettslagets styre pålegge dyrets eier å skille seg av med dyret.
Hunder og katter som har fast tilhold
i borettslaget, skal registreres. Registreringsskjema fås ved henvendelse
til borettslagets kontor. Manglende
registrering er å forstå som brudd på

net avfall fra dyr skal pakkes godt inn
før det deponeres i henhold til gjeldende kildesorteringsrutiner.

Vi ber om at hundeekskrementer innebærer sjenanse/ulemper for øvbetryggende kontroll og ikke under
fjernes omgående på betryggende rige beboere. Dersom dyrehold for- noen omstendighet slippes løs på boårsaker berettigede klager om at dyr rettslagets område. Kattesand og anmåte.
Husk: Når hunder gjør fra seg på
borettslagets område, skal ekskrementer omgående fjernes og deponeres i utplasserte hundetoaletter, dette gjelder sommer som
vinter. Rydd opp!
Teknisk sjef
Laila Pedersen

Borettshaveren er ansvarlig og erstatningspliktig for eventuelt påført skade som følge av dyrehold.
Vi ber beboerne om å respektere
dette.
Teknisk sjef Laila Pedersen
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TAKK
30. juni 2014 har jeg min siste arbeidsdag i Risvollan Borettslag. Jeg vil med dette benytte anledningen til å
takke beboerne og styret i borettslaget for et godt samarbeid gjennom mange år.
Risvollan Borettslag har vært en fin arbeidsplass. Jeg har trivdes godt og blitt kjent med mange flotte mennesker.
Da jeg begynte i jobben min 1. august 1982, startet jeg med skrivemaskin (med rette-tast), og nå, 32 år senere, går alt elektronisk, så jeg har vært med på en rivende utvikling i de årene jeg har vært ansatt i borettslaget.
Nå skal jeg nyte pensjonisttilværelsen sammen med familien min. Jeg liker å reise, og jeg ser fram til mange
gode dager på hytta på Agdeneset, der jeg trives særs godt.
Tusen takk for gaver, taler og blomster som jeg fikk fra styret og gode kollegaer da dere arrangerte avskjedskveld for meg ved «Nidelvens bredd».
TUSEN TAKK FOR SAMARBEIDET OG TUSEN TAKK FOR MEG
UNNI

BOMMER
Bildet er tatt i fjor en gang, men det
gjentar seg til stadighet at bommene
våre blir ødelagt. Når bommene våre
blir ødelagt er det et par alternativ
som vi antar ligger til grunn.
Det ene er hærverk. Her antar vi det
er ungdom som står bak. Her må
foresatte/foreldre inn med informasjon til de.
Det andre er at de er påkjørt. Dette
antar vi besøkende til beboerne våre
eller våre beboere står bak. Dersomdette skjer, vær snill og si ifra til oss at
så er skjedd.
Skademelding må da fylles ut (av
begge parter) eller dere må betale for
hva det koster å få bommene reparert. Vi mener dette er rett og rimelig,
og syns ikke det er rett at fellesskapet
skal betale for det som den enkelte
beboer kan ha ødelagt.
Det at bommene til stadighet blir
ødelagt, koster borettslaget både
unødig med tid og bruk av penger,
samt at det tar tid før bommen kom-

mer opp igjen. Dette fører igjen til
ergrelse for beboerne og dessverre
mer kjøring på området.

(dvs. skyve de opp med bilen), men
åpnes via en knapp dere må trykke på
og da går bommene opp (i luften).

Så ser dere noen som er så uheldig
å kjøre på en bom, så ta ansvar og si
ifra. Likeledes dersom dere ser unger
som leker på bommene eller ungdom
som gjør hærverk.

Kanskje noen tror at de nye er som
de gamle portene, som lot seg åpne
ved å skyve de framover med grillen
på bilen?

Ellers informerer vi om at bommene
ikke lar seg åpne ved å kjøre på de

Så er ikke tilfelle nå, for da ødelegges
de (som dere ser på bildet).
Teknisk sjef Laila Pedersen

BRANNVERN GENERELT
Det blir sikker fremdeles mulighet for ”grillvær” framover, så
derfor må du/dere være forsiktig med bruk av engangsgriller.
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 som er ubrennbart.

Unni Guttormsen går av med pensjon.
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Foto: Privat

Grillen må absolutt ikke plasseres
på tre-terrasse eller i gresset, og
IKKE kastes i søppeldunker. Dette
kan medføre at søppeldunkene
blir ødelagte (dersom grillen er
varm) og ikke minst, kan det føre
brann.

Dersom du/dere bruker grill med
kull, tenk da på plassering av grillen. Tenk på naboene og vær OBS
på hvilken retning røyken tar, og
bruk fornuft mht grilling.
Det er ikke alle som tåler røykosen.
Teknisk sjef/brannvernleder
Laila Pedersen
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Erlend Hoff
økonomikonsulent

Prosjektingeniør Bjørn Kristiansen
Bjørn Kristiansen er ansatt som
prosjektingeniør for en periodeberegnet til 5 år, eller frem til prosjektet er ferdigstilt. Han begynte
1. mai i år.
Han skal ha hovedansvaret for
prosjektet med rehabilitering av
fellesgarasjene, hvor 18 garasjer
gjenstår.

Det er et stort arbeid
som skal pågå fra 2015
til 2020 og alt skal tas i
denne perioden.

Erlen Hoff er vår nye økonomikonsulent og skal føre regnskap
for borettslaget og ha ansvar
for boligadministrasjonen. Han
er 35 år og har god utdannelse innen bedriftsøkonomi med
bachelor fra UIT og har også et år
i USA ved universitetet i Denver.
Han har arbeidet i MX-sport ,
Gjensidige forsikring og DNB.

Vi starter med D-feltet. Det blir sendt ut en
generell informasjon
til beboerne i løpet av
august.

Bjørn er utdannet rørlegger og har Jeg vil være mye ute
jobbet som prosjektleder i Oras si- blant beboerne for å
gjøre en best mulig
den 2000.
jobb.
RL: Er det store skader på grunnDet kommer ut mye
murene/garasjene?
informasjon gjennom
BK.: Skadene er kartlagt sammen TVRisvollan, Rislappen
med Multiconsult og spesielt 4 ga- etc. i denne perioden.
rasjer er i dårlig forfatning. Totalt
er det 18 garasjer som skal reha- Men dette er en stor jobb som formasjon før og under arbeidet.
vil berøre mange beboere derfor Kjell K
biliteres.
er det viktig med mye og god in-

INFORMASJONSHÅNDBOKEN

Erlend kommer fra Harstad
og har vært aktiv langrennsløper med medaljer i NM og
gode plasseringer i World cup.
Han satset 100% på idretten i

OPPBEVARING AV SKROT/
ROT I TRAPPENEDGANG TIL
FELLESKJELLER:
Hensikten med denne informa- Det foregår dessverre fremdeles
kjøring og parkering inne på tunene. Borettslaget ber om at våre beboere og besøkende respekterer
at det i utgangspunktet er kjøreog parkeringsforbud der.

Det hender også rett som det er
at det lagres pappkartonger, esker,
skrot og rot under trappen ned til
felleskjelleren.

Her skal du enkelt finne svar på
sentrale spørsmål vedrørende aktuelle lover, regler og instrukser.

Alle som ser slik unødvendig kjøring kan sende skriftlig klage til sitt
naboutvalg, og legg gjerne med
bilder (som viser hvor det er parkert, samt bilnummer).

Dette er ikke akseptabelt da det
kan føre med seg lukt, sjenanse for
andre brukere/beboere, hindre tilgang til adkomsten, ikke minst øke
brannfaren etc.

Informasjonshåndboken
finner
du tilgjengelig på våre hjemmesider, www.risvollan-borettslag.no
Teknisk sjef Laila Pedersen
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Erlend har funnet seg
til rette her og gleder
seg til å ta fatt i jobben.

KJøRING OG PARKERING
INNE PÅ TUNENE

sjonshåndboken er å gjøre det
lettere for deg som andelseier/
beboer å gjøre deg kjent med
Risvollan Borettslag som organisasjon og som bo-område.

Du finner også tips og veiledning
om vedlikehold av leilighetene og
utearealene, samt mye annen informasjon av verdi for deg som bor
i borettslaget. Herunder ikke minst
informasjon som berører dine rettigheter og forpliktelser som beboer og/eller andelseier.

2010 til 2012 og hadde godeplasseringer.
Han drev også med
motbakkeløping over
1000 meter fra 2008
til 2012 og hadde flere
nord-norske rekorder.

Ellers anbefaler vi at den enkelte beboer gjerne ringer til Trondheim Parkering som da kommer og evt. ilegge bøter, evt.
taue bort feilparkerte biler.
Trondheim
Parkering
treffes
mellom kl. 08.00 – kl. 16.00 på
mobiltlf. 952 63 202, og fram
til kl. 21.30 i uken og delvis
også i helgene er de tilgjengelig
for tips på tlf. 72540910.
Teknisk sjef Laila Pedersen

Utvis forsiktighet! Vær ryddig!
Kjellernedgangen skal ikke være
noen lagerplass.
Kast når det er anledning,
og har du spørsmål om hvor
ting kan kastes, ta kontakt
med borettslaget 73 96 99 55
Teknisk sjef Laila Pedersen
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ble norsk seniormester i 1964,
1966, 1968, 1969, 1970 og 1972
og nordisk mester i 1967 og
1970. Han var OL-deltager i 1972
der han oppnådde en femteplass
i lettvekt.
Paulsen var profesjonell 1973–
1978. Han bokset 25 kamper
som proff, 21-2-1 (5 KO). I 1974
ble Paulsen Norges første europamester i proffboksing da han
beseiret Lothar Abend. Paulsen
gjorde totalt fire forsvar av sin
EM-tittel. I 1975 utfordret han
Alfredo Escalera om WBC-tittelen, men tapte via TKO i 9. runde.
Beste motstandere: Alfredo Escalera, Lothar Abend, Antonio
Puddu, Ugo Poli, Arnold Taylor.

Svein Erik Paulsen har nettopp fått overfør bl.a. kampen mot Lothar
Abend fra VHS til DVD hos TVRisvollan

Svein Erik Paulsen

Svein Erik «Spiker’n» Paulsen
(født 30. mars 1946 i Trondheim)
er en norsk tidligere proffbokser.

Han bokset i vektklassen super
fjærvekt.
Paulsen innledet karrieren ved å
bli norsk juniormester i 1962. Han

Ny ansatterekord Jonsvatnet rundt OPPBEVARING

Paulsen var på sitt beste rangert
som nr. 2 i verden av Ring Magazine. I 1974 ble han tildelt Olavstatuetten.

Vi har gleden av å presentere
- ny kjede, Proa Eiendomsmegling
Etter tolv innholdsrike og suksessfulle år, først i Postbanken
Eiendomsmegling og sist i Aktiv-systemet, ønsker vi nå
gamle og nye kunder velkommen til våre kontorer under
navnet Proa Eiendomsmegling. Navnet er nytt, men du vil
fortsatt møte de samme dyktige meglerne i de samme
lokalene og med samme tlf. nr. som tidligere. For oss handler
et vellykket boligsalg om grundige forberedelser og
optimalisering av erfaring og kompetanse.
Dette er din garanti for at vi finner riktig kjøper til din bolig –
til en pris du er fornøyd med.

Risvollan Borettslag
Vi fortsetter samarbeidet!
 Vi er den desidert største
megleren på Risvollan.
 Mange prisrekorder
 Faste, rabatterte priser
for salg.
 Gratis verdivurdering
 Stylist inkludert
 Profesjonell fotograf
 Salgsgaranti
 Liste over mulige kjøpere

(Fra Wikipedia)

Vi er Risvollan-meglerne

Svein Erik er nabo, bor på
Stubban.

AV UTSTYR I PARKERINGSKJELLERE:

Fra tid til annen ser vi at beboerne oppbevarer oljefat, gamle
batteri, bensinkanner, mye skrot og skrammel på parkeringsplassen eller i garasjeboden. Her skal det kun plasseres kjøretøy, dekk, etc. Det skal ikke lagres utstyr som øker brannfaren eller som kan eksplodere. Utvis forsiktighet! Vær ryddig!
Parkeringskjelleren skal ikke være din lagerplass forskrot. Kast
når det er anledning, og har du spørsmål om hvor ting kan kastes, ta kontakt med borettslaget. Teknisk sjef Laila Pedersen

PARKERINGSHUS
–
LEDIGE MC-PLASSER

Roald Ahlberg og Roger Kvam etter innkomsten. I følge dem
kunne de fint tatt en runde til.
Teamleder Haakon Ebbesen var ikke tilstede for fotografering.
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RISVOLLVEGEN

I parkeringshuset i Risvollvegen er det fremdeles noen
få ledige plasser i MC-bod på taket. Ta kontakt med
Risvollan Borettslag hvis det er ønskelig å leie en plass.
Leien er p.t. kr 156,- pr. mnd.Tildeling skjer etter ansiennitetsprinsippet dersom det er flere som søker.
Ta kontakt med borettslagets administrasjon så får
du vite mer og kan bestille plass. TS Laila Pedersen

Odd Olav Berg
mob.: 970 59 225
oob@proa.no

Steinar Skaanes
mob.: 970 59 239
ss@proa.no

Lisbeth Kristengård
mob.: 480 07 480
lk@proa.no

Verdiskapende megling
Proa Moholt
Brøsetveien 168, Trondheim
Tlf: 73 20 26 50
moholt@proa.no
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Selge bolig?

50% rabatt på vår
eksklusive markedspakke til
de 50 første som inngår
salgsoppdrag i juli*
proa.no/kampanje

50%

Vi halverer prisen på vår
eksklusive markedspakke i juli*

Gode resultater gang på gang

Proa eksklusiv markedspakke

Bruker du en spesialist vet du at du får best mulig pris for
boligen din. Grundige forberedelser gir en perfekt utførelse,
også innen eiendomsmegling. Det finnes ingen snarveier.

Avisannonsering:
• Helsideannonse i BoligGuiden/HJEM
• 1/2 side annonse i BoligGuiden/HJEM

Vårt mål er alltid å få best mulig pris for boligen din og det
målet når vi ved å gjøre alt riktig hver gang.

•
•
•

Stort nyhetsbanner på Adressa.no
Annonsering på finn.no og proa.no
«Ukens visninger» på adressa.no sin boligportal

•
•
•
•

Rådgivingstime med boligstylist
Eksklusive salgsoppgaver i interiørmagasinkvalitet
Premium naboprofil
Match mot vårt boligsøkeregister

Proas salgsgaranti
Får vi ikke solgt din bolig til en pris du aksepterer, betaler du
ingenting i meglerhonorar, markedsføring, visninger eller andre
lovpålagte kostnader. Det eneste du skal betale for er eventuelt
en regning fra takstmann: tilstandsrapport og alle opplysninger
fra kommunen. Trygt og godt.

Normalpris kr. 21 900,-

Kampanjepris kr. 10.950,-*

Det er aldri tilfeldig hvem som får det beste resultatet.

Registrer deg på proa.no/kampanje
Trondheim
Søndre gate 16
Tlf.: 73 99 22 55
trondheim.sentrum@proa.no

Heimdal
Søbstadveien 1,
Tlf.: 72 59 92 40
heimdal@proa.no

Moholt
Brøsetveien 168
Tlf.: 73 20 26 50
moholt@proa.no

Orkdal
Orkdalsveien 84
Tlf.: 72 47 13 30
orkdal@proa.no

* Tilbudet gjelder salg av bruktbolig, og gjelder for de 50 første kundene som inngår salgsoppdrag med oss. Boligen må være annonsert innen 31.12.2014. I tillegg til markedspakken til kampanjepris kommer salgsomkostninger
for eiendomsmeglere: provisjon til megler (fra 1,5% til 3,9 % avhengig av boligtype og beliggenhet), visninger kr 1.490,- pr stk., tilrettelegging kr 13.900,-, oppslag grunnboken kr. 250,- sikringsobligasjon fra kr 525,- til kr. 430,-, opplysninger
fra kommunen fra kr 2.968,- til kr. 1.685,- og oppgjørsgebyr kr 4.250,-. Priser er oppgitt for Trondheim kommune, stedlige tilpasninger for andre kommuner. Se www.proa.no/kampanje for mer informasjon.
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Avtalen med Get er forlenget
Etter å ha kontinuerlig oppgradert basisnettet på Risvollan med fiber, er vi glade for å kunne
informere om at det er inngått en ny samarbeidsavtale med Get Loqal. Avtalen gir mulighet for
oppgradering av løsningene for TV og bredbånd i den enkelte bolig - uten at dette vil medføre
ekstra kostnader for deg som beboer.
I praksis betyr dette at hver enkelt bolig gis mulighet til kostnadsfritt å oppgradere til Get box II,
Get sin beste boks. I tillegg får du med TV-pakke med valgfrihet og en bredbåndslinje på 2/1 Mbit
som enkelt kan oppgraderes til høyere hastighetsklasse til rabattert pris. Du får også tilgang til
en hel rekke smarte tilleggsprodukter og tjenester. Alle på Risvollan vil motta mer informasjon om
den nye avtalen, produkter og tjenester pr. post fra Get Loqal.

NYHET!

VG: Terningkast 6

Get box II

– alt i en og samme boks!
Dette er boksen som vil sette en helt ny standard for fremtiden! Vi har nemlig samlet tv, telefoni,
bredbånd, modem og en fantastisk trådløs ruter i èn og samme boks. Get box II støtter ekstremt høye
bredbåndshastigheter, og man kan allerede i dag få 150 Mbps rett fra boksen. Du kan selvfølgelig
pause, spole og ta opp programmer, og boksen har stor lagringskapasitet på hele 140 timer. Get box II
får mange nye og spennende funksjoner og tjenester i fremtiden... Dette er bare begynnelsen!
Hvordan får jeg utlevert Get box II - om jeg ønsker å oppgradere til denne?
Representanter fra Get Loqal vil foreta en utlevering av Get box II på Risvollan i starten av september.
Utleveringen vil foregå over flere dager. Du vil snart motta informasjon i posten med detaljer knyttet
til dette og eksakt tidspunkt.

07 246 / getloqal.no

