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Hei og fin juletid! Det er mange som strever til jul, men noen er allerede ferdig,
mens andre har knapt begynt. Noen arbeider kanskje best under press?!

Ta vare på dine minner!

Uansett hva vi gjør så blir det jul, noen
har sikkert en noe trasigere jul enn andre. Jeg tenker på dem som mistet hus
og heim i brannen på D-feltet. For dem
blir det nok en annen jul en hva som var
tenkt. Men det viktigste var jo at ingen liv
gikk tapt. Det kan man takke for.
Jeg er glad for å bo i et borettslag som vi
har der folk stiller opp og har omsorg for
andre. Det var mange som ville hjelpe til
hvis det trengtes. Heldigvis er forsikringsselskapene veldig proffe på å behandle
slike situasjoner.

Prisliste
Overføring: 100,- pr. påbegynte
time*

Vi i TVRisvollan holder på å snekre noe julestemning i vårt ”Magasinet” som også
skal inneholde mange innslag fra året
som nå ebber ut. Vi håper dere tar dere
tid i jula og ser litt på TVRisvollan og det
våre medarbeidere har laget.

Til slutt vil jeg takke alle tillitsmenn/kvinner og borettslagets administrasjon for et
godt samarbeid i året som har gått.
Jeg retter en spesiell takk til vår redaksjon
som har taklet sakene fint da jeg var borte en stund.
Ønsker alle en riktig god og fredelig jul,
og håper vi får et flott samarbeid også i
2015.
Vi imøteser alle forslag og gode tips med
takk. Send oss gjerne også bilder.
Vennlig hilsen Kjell Kjærstad, ansv.red.

DVD kopi: 100,- pr. plate inkl. cover

*Videoene vil kopieres på archival grade DVD plater som har ifølge
produsenten 100 års levetid. De vil leveres med enkel trykk
og i slim-cover for oppbevaring.
Skal annen graﬁkk trykkes på plate eller på dekselet kommer det pris i
tilegg.
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ble påført flere av leilighetene var
enorme. Man så jo tidlig at enkelte
kom til å miste alt i denne brannen
og det ble tidlig klart at enkelte
kom til å måtte finne seg midlertidig bopel for lang tid. Jeg tror vi
alle føler med dere som ble berørt
av denne brannen i stor eller liten
grad, for dette er noe av det værste man kan oppleve. Administrasjonen og vi i styret må gjennomgå
en del rundt denne brannen og se
om det er ting vi må endre på når
vi ser skadeomfanget.

TVRisvollan kan nå kopiere dine gamle VHS videoer
til DVD. Etter som tiden går, vil VHS båndene sakte
forringes og mange minner vil kunne gå tapt. Gjør
det smarte mens det ennå er tid, kopier over på DVD
og forlenge minnene sin levetid.

Når dette skrives så har vi litt snø, så julestemninga er vel tilstede.

Ellers er det en rivende utvikling innen
media og mer og mer handler om lett tilgjengelighet via nettbrett og telefon.
Vi har kjørt test/prøvesending med såkalt
web-tv der du kan ta inn TVR eller våre
innslag fra youtube via vår nettside.
Over nyttår kommer borettslagets nye
webside som samler all informasjon på
et sted. Det skal bli fint og også en utfordring.

Styrelederen

Besøksadresse - studio/kontorer: Ingeborg Aas vei 2, 7036 Trondheim
Post: TVRisvollan, c/o Risvollan Borettslag, Ingeborg Aas vei 2. 7036 Trondheim
Telefon:
73 96 64 13
Mobilsvar - SMS – MMS: 92 09 66 44
E-post:
tvr@tvrisvollan.no

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.

Hei alle sammen.

Det skal rettes en stor takk til naboer som hurtig begynte å vekke de som lå og sov i rekke 14 så
alle kom seg trygt ut. Takk til alle
redningsetater også som deltok i
sluknings/redningsarbeidet.

som går på ENØK (ting vi tidligere
har informert om at vi har fått innvilget støtte til fra Enova). Vi har
også satt i gang byggingen av nytt
drifts- og velferdsbygg. Dette bygget i seg selv er vil ikke påvirke felleskostnadene i stor grad, da vi har
god finansiering på dette.

Til slutt vil jeg ønske alle i naboutvalgene, ansatte, redaksjonen i
TV-Risvollan, Representantskapet,
mine kolleger i styret og ikke minst
alle dere beboere på Risvollan en
riktig god jul. Benytter anledningen til å takke for samarbeidet
med dere alle gjennom 2014 og
ser frem til å fortsette i 2015.

Julehilsen fra
Natt til onsdag 3. desember opplevde vi det som kanskje alle frykEgil Burkeland
ter alles mest, det ble meldt om
brann i rekke 14 på Asbjørn Øverås Oppryddingsarbeidet er jo i gang, Styreleder
og de første som er minst berørt
Vei.
av brannen har jo begynt å flytUndertegnede ble oppringt av en te hjem igjen og det vil utvilsomt
beboer på D-feltet om at det brant være en byggeperiode for en lang
i flere leiligheter på feltet og det tid fremover på D-feltet. Håper
synet som møtte meg noen minut- alle tar hensyn til dette så får vi
gjøre det beste ut av dette i den
ter senere var bare veldig trist.
perioden vi går inn i frem til alle er
flyttet hjem igjen.
Første tanke var selvfølgelig at
man håpet at alle hadde berget
seg ut av leilighetene, og fikk da
beskjed om at Politiet ikke hadde
det klart med en leilighet, men
at de som bodde der var mest
sannsynlig borte. Det ble bekreftet morgenen etterpå at de hadde
kontroll på alle og det var en virkelig god nyhet.

Synes det er vanskelig å si noe omkring dette, for de skadene som

De fleste har vel fått med seg at vi
måtte justere opp andel felleskostnader for 2015, noe vi selvfølgelig
ikke gjør med glede. Vi ser behovet
for å trygge likviditeten i borettslaget fremover da vi nå skal i gang
med flere store prosjekter fremover. Det største prosjektet er jo
å bygge nye garasjer samt å rehabilitere fellesgarasjene. Samtidig
skal vi effektivisere fjernvarmeanlegget og en del andre prosjekter

Besøk Risvollan Borettslag på
Facebook. Her finner du ferske
nyheter og informasjon vedrørende Risvollan og omegn.
Du finner oss på https://nbno.facebook.com/risvollan
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RISVOLLAN BIBLIOTEK
Etter en hektisk høst med mange
arrangementer og aktiviteter på
biblioteket, holder vi nå på å planlegge for neste år.
Ungdomstilbudet hver mandag for 5,
6, og 7.-klassinger fortsetter. Vi har
mange forskjellige aktiviteter. Se eget
program på biblioteket.
Vi fortsetter også med datakurs for
seniorer hver onsdag. Anton er her
mellom klokka 1300 til 1500 og underviser i bruk av pc og nettbrett.
Oppstart onsdag 14. januar. Påmelding i skranken.
Lesesirkelen fortsetter etter en
innholdsrik høst med blant annet
forfatterbesøk i desember. Neste treff
er mandag 5. januar klokka 19.15.
Til da leser vi Fraværet av musikk av
Rune Christiansen.
Det er også flere familieforestillinger under planlegging på utvalgte
lørdager. Følg med på oppslag i biblioteket.
Gi oss gjerne beskjed om det er noe
spesielt dere ønsker av biblioteket.
Vi tar gjerne i mot tips!
Håper alle får ei fin jul,
hilsen Anne Berit og Lars på Risvollan
bibliotek
www.tfb.no

MÅKING/STRØING AV FELLESINNGANGER:
Etter hvert står vinteren for tur, da
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 når det er flere som deler inngangsparti. Dere må
bli enig dere imellom om hvordan
dere organiserer dette arbeidet. Dette gjelder også for strøing dersom det
blir glatt i inngangspartiet.
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.
Til orientering har de fleste naboutvalgene spader, koster etc til utlån
dersom du ikke har selv, så ta kontakt
med lederen i naboutvalget ditt.
Det nevnes ellers at de beboerne som
bor i 2. og 3. etasje må ha mulighet
for å bli kvitt snøen fra terrassene
sine, slik at de må kunne lempe snø
over rekkverket og ned til etasjen
(terrasse/platting/hage) under. Denne snøen må de naturlig nok gjøre avtale med beboer i etasjen under om,
dersom den skal kunne bli liggende
der, ellers må den fjernes derfra også.
Samarbeid og samsnakk mellom naboer må derfor til!

tlf: 72 54 39 98

Risvollan bibliotek
Mandag: 10-19
Tirsdag: 10-16
Onsdag: 10-19
Torsdag: 10-16
Fredag: 10-16
Lørdag: 10-14

Åpningstider jula 2014:
Søndag 21.12: stengt
Mandag 22.12: 10-19
Tirsdag 23.12: 10-16
Julaften 24.12 - 4. juledag 28.12: stengt
Mandag 29.12: 10-15
Tirsdag 30.12: 10-15
Nyttårsaften og 1. nyttårsdag: stengt
Ordinære åpningstider fra fredag 2. januar

MÅKING VED/PÅ SØPPELDUNKENE:
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.

BRØYTING/STRØING:
Vinteren kommer – etter hvert - med
tilhørende snøbrøyting/sandstrøing!
Vi har mange trange og smale veger
og plasser, gater, garasjer og gang-
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INNSAMLING AV JULETRÆR
veger som skal brøytes på kort tid,
og det blir brøytet i hht. gjeldende
brøyteinstruks som dere finner i INFO-håndboken 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 helst
litt selv!
Teknisk sjef Laila Pedersen

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

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.

Julegavepapir er uegnet til gjenvinning, og skal av den grunn kastes
som restavfall.

Beboerne anmodes om ikke å
gjøre dette, fordi det trekker til
seg mus og/eller rotter i området,
vi anbefaler derfor alle om å kaste og det ønsker vi jo ikke å ha.
I jula er det mer avfall enn normalt,
og

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. Disse må du levere
i svarte søppelsekker til vaktmesterne.
Husk at det er redusert åpningstid ved
borettslaget i romjulen (kl. 09.00 – kl.
15.00).

Borettslaget får av og til meldinger
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
Du kan og sjekke renholdsverket sin hjem- da bra å gjøre dette i desember
mesider som er: www.renholdsverket.no 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.

ledning i skjøteledning etc.

SMULTGRYTE:
Likeledes - vær varsom dersom du
skal steke smultringer og bruke
smultgryte i disse ”kakebaketider”. For alle del – dersom det tar
fyr i smultet i gryta, ikke bruk vann
for å slokke. Bruk et lokk eller et
teppe og kvel flammen med. Julegavetips: Kjøp brannhemmende
teppe og gi bort i julegave, eller
ønsk deg et slikt og heng opp på
kjøkkenet ditt.

SIKRINGGSKAP:
Dersom du har ”gammeldagse”
sikringer, sjekk at de er skrudd
godt nok til slik at det ikke oppstår
brann i sikringsskapet. Ta en kontroll av dette i ”ny og ne”.

Vi minner også om at firma Aalmo
Elektriker AS har fast pris på å skifte sikringsskap på Risvollan. Informasjon om dette står på borettslagets hjemmeside.

LYSMANSjETTER, BRANNFARLIG jULEPYNT OG jULEBLYSNING:
I disse hyggelige jule- og nyttårstider er vi innendørs og har det hyggelig. Ofte tenner vi lys, men husk
at du ikke må ha brennbar lysmansjett rundt lyset ditt, ei heller annen brannfarlig julepynt. Pass på
at julestjerner, julebelysning etc
ikke er brannfarlige. Blås ut lysene når du forlater rommet. Dra
ut kontakten på juletrelysene og
annen julebelysning når du legger
deg om kvelden. Ikke bruk skjøte-

God jul og godt nyttår!

RL 4-2014 5

Arbeidet igangsatt med det nye administrasjonsbygget.

RISVOLLAN BORETTSLAG LANSERER NY LOGO OG
NETTSIDE 2. JANUAR 2015
Slik ser den nye logoen ut og vi håper den faller i smak:

Logoen er ment å visualisere en husrekke som «kaster skygge» eller en husrekke med hage foran.
Her er det selvsagt rom for tolkninger. De fine grønntonene gjenspeiler både de flotte grøntarealene
her på Risvollan, men også at vi har og skal ha fokus på miljø. I tillegg er grønntoner farger som gjør
seg godt visuelt sett.
Lanseringsdato er 2. januar 2015 og vil være å finne på samme sted. Vi oppfordrer beboere og andre
til å gå inn og gjøre seg kjent med siden. Dette er en viktig kommunikasjonskanal for borettslaget.
Nettsiden er bygd på en helt ny plattform og er vesentlig enklere i bruk for de som distribuerer og
formidler stoff til siden. Den virker oversiktlig og innehar en del nyttige snarveier. Nytt er også at den
innehar en søkemonitor. Dette er det mange som har etterspurt. Søker man for eksempel på
«kjæledyr» vil man få opp den informasjonen som er relatert til dette.
Vi håper ny nettside og logo blir tatt godt imot og at nettsiden blir flittig brukt.
Ny nettside og logo er utarbeidet i samarbeid med Headspin Advertising (tidligere Scanpartner), og er
godkjent av borettslagets styre. En liten smakebit på den nye siden ser dere her:

Maskinfirmaet som har gravingen av tomta har begynt og
klargjort for arbeidet som starter i januar 2015. En regner med
at bygget står klart i desember
2015.
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Brannen i Asbjørn Øverås vei 14
Tekst: Kjell Kjærstad
Foto: Stein Roar Drageid, Atle Anker Ruud og Kjell Kjærstad

Det var kl 02.13 natt til onsdag 3. desember at politiet fikk
melding om brann på Risvollan i Asbjørn Øverås vei.
Seks leiligheter ble totalskadd og
flere røykskadd. 11 beboere ble
kjørt til sykehus for sjekk etter

å ha vært utsatt for røyk. Vel 40
personer ble evakuert til Royal
Garden.

TVRisvollan var på brannstedet
utpå dagen og vi traff en av
naboene Olav Åsved som hadde
vært ute på natta og sett brannen.

Han kjenner flere som bodde der
og synes det er trist og samtidig
at det er fælt å tenke på at det
kanskje skulle gå en brannstifter
løs.

Han forteller til TVR at han bor rett
i mot brannstedet og han sier at
dette gikk veldig fort for seg. Det
brant seks leiligheter samtidig og
det synes han er rart at skjer.
Han sier videre at han mener at
brannvesenet fikk brannen under
kontroll ved firetida om natta.

De fleste har flyttet hjem

Styreleder Egil Burkeland sier i et
intervju med TVRisvollan at de
fleste har flyttet hjem. Forsikringsselskapene har jobbet hardt for at
de fleste skulle komme seg i hus
til jul. Det gjenstår 7-8 leiligheter
hvorav noen blir klar til sommeren.
Ellers er borettslaget i gang med
prosessen med gjenoppbygging av
de utbrente leilighetene.
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Han er ikke engstelig for å bo
her, men mener at det ligger nok
litt i bakhodet. Blir vel enda mer
forsiktig når det gjelder bruk av
julelys o.l. sier han til TVRisvollan

Det er antydet ett års byggetid. Se
forøvrig styrelederens kommentarer på side 3.

Hvorfor falt
balkongene ned?

Under brannen i Asbjørn Øverås
falt flere balkonger ned. Det
diskuteres nå om hva dette
skyldtes.
Styreleder opplyser at saken har
allerede vært opp i styremøte og
undersøkelser vil bli gjort.

Som de fleste vel har fått med seg, hadde vi dessverre en stor brann i borettslaget i forrige uke. 4 leiligheter ble totalskadd og flere vil være ubeboelige i
en stund fremover. Det er i den anledning viktig å presisere at selve bygningsmassen er forsikret gjennom borettslaget. Dette gjelder dog ikke innboforsikring. Dette må tegnes av hver enkelt. VI oppfordrer derfor alle til å sjekke om
man har nødvendig innboforsikring. Manglende forsikring vil få meget uheldige konsekvenser om uhellet skulle være ute. Borettslaget har ingen avtale på
innboforsikring p.t. Det vil derfor være opp til hver enkelt å velge hvor man vil
tegne en slik forsikring. (Fra borettslagets webside)
Ødelagte balkonger løftes vekk
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BYDELENS NYE STORSTUE
Utleira IL bygger flerbrukshall for
hele bydelen. Med plass til tøffe
skatere, pensjonister, mosjonister i alle aldre, middagsgjester
og aktive idrettsfamilier. Hallen
vil først å fremst bli en arena for
idrettsglede og folkehelse, men
det vil også være mulig med sosiale og kulturelle aktiviteter.
Ønsker samarbeid
Idrettslaget har betydd mye for bydelen ved å tilby sunne aktiviteter
som skaper et godt oppvekstmiljø.
Nå blir dette også forsterket med
en ny flerbrukshall som åpner for
nye aktivitetsmuligheter i bydelen.
Utleira IL ønsker et samarbeid med
borettslaget for å tilby ulike aktiviteter for økt folkehelse og aktivitet
for personer i alle aldere. Idrettslaget ønsker også å tilby gode selskapslokaler med fasiliteter som er
mangelvare i bydelen pr i dag.
Åpner
for
nye
idretter
Flerbrukshallen vil ha gode fasiliteter for håndball, futsal, innebandy.
basketball, volleyball, dans, basistrening, styrketrening og generell
aktivitet. Det vil også bli mulighet
for spinning og tredemølle. Utleira IL vil vurdere å utvide sin aktivitet ved å tilby nye idretter om
det finnes ildsjeler som ønsker å
bidra i oppstarten av en ny idrett.
Gode
fasiliteter
Hallen vil inneholde to store hallflater som kan deles opp til totalt
6 “gymsaler” med skillevegger. Det
er gjort betydelige investeringer
for å få et topp moderne kombielastisk gulv, som vil være skadeforebyggende og mer behagelig å spille
på. I tilknytning til spilleflatene er
det en stor tribune med plass til
400 tilskuere. Det blir 8 garderober
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i hallen. Utleira IL vil også tilby styketrening til sine medlemmer på
eget styrketreningsvrom på ca 150
kvm. Her vil det også være tilgang
på tredemølle og spinningsykler.

Vi ser for oss at foreldrene kan
trene oppe mens barna trener i
hallen. Det vil også være aktuelt
med felles styrkeøkter for ungdom.
Sosial møteplass for liten og stor
Ved inngangspartiet til hallen vil

av et forsamlingslokale og kon- generell prisvekst på Risvollan og
tor. Dette vil bli brukt som klub- Stubban.
bens møtelokale i fremtiden.
Kjøp hallandeler
Nytt uteområde til felles glede
Du kan støtte hallprosjektet og
Uteområdet rundt hallen oppUtleira IL ved å kjøpe hallandeler
graderes og vil inneholde turstier
i hallen. Hver hallandel koster kr
rundt eksisterende uteanlegg.. Det
250,- Som andeleier vil du motta
blir etablert park rundt hall og uteet andelsbrev og få navnet ditt på
anlegg, i tillegg til eget område for
en tavle i hallen. Hallandeler kan
skatepark og stor parkeringsplass.
kjøpes via www.utleira.no
På baksiden kommer smørebod og
I 2. etg blir det bygd et sosialt garasje.
Flerbrukshallen er under bygrom på 100 kvm som vil leies ut
ging og vil stå klar i august 2015.
til konfirmasjoner, barnedåp, fir- Hallen gir prisvekst i boligmarkedet Pål B. Wahl
matilstelninger, bursdager og an- Utleira IL har vært i kontakt med ei- Daglig Leder
net. Det blir et stort kjøkken med endomsmeglere i Trondheim som
topp moderne utstyr i forbindel- har en klar oppfatning om at en ny Telefon 930 45 500
se med sosialt rom. Utleira vil flerbrukshall vil gjøre bydelen mer E-post leder@utleira.no | internett www.utogså få sitt eget klubbhus i form attraktiv å bosette seg i og vil gi en leira.no
det komme et stort sosialt område med sitteplasser både inne og
ute. Dette blir et samlingspunkt
for bydelens innbyggere, i forbindese med trening, kamper, møter,
arrangementer eller til hverdags.
Idrettslaget ønsker gjerne å lage
et møtested for bydelens pensjonister på dagtid. Elevene vil også
bruke hallen i forbindelse med
gymnastikkundervisning på skolen.
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www.danskebank.no

BORETTSLGET HAR EN BILTILHENGER TIL
INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR UTINFO-håndboken kap. 5.26,
LÅN
samt at de også finnes på
Det er kjøpt inn en biltilhen- våre hjemmesider.
ger i borettslagets regi, og
styret har vedtatt at denne Hengeren er av merke 1099
kan lånes ut til våre beboere EBECO og modell NOR-TRAIgratis. Men låntaker må be- LER, og den kan ta en nyttetale et depositum på kr. 500,- last på inntil 640 kg. Våre befor hver gang tilhengeren lå- boere kan henvende seg til
nes. Styret har vedtatt egne borettslagets ekspedisjon (i
retningslinjer for bruken av kontortiden) for å fylle ut avhengeren, og disse finnes i tale om utlån og for å betale

UTLÅN

depositum. Vognkort og tilhenger blir deretter utlevert
lånetaker.
Ytterligere informasjon om
saken får du ved henvendelse
til borettslagets ekspedisjon.

Mange fordeler
- for deg som bor i Risvollan Borettslag

Dine fordeler
• Gjennomgang av din situasjon med de pensjons- og forsikringsordninger du har gjennom jobben
• Gratis etablering av lån, og VIP-rabatt på rente
• 50 % rabatt på kundeprogram
• 0,15 % rabatt på bilfinansiering i forhold til enhver tids gjendende prisliste
• 50 % rabatt på etableringsgebyr til personforsikring
• Inntil 20 % rabatt på gode skadeforsikringsløsninger
• Gode spare- og investeringsmuligheter, blant annet gjennom våre prisbelønnede fond
• Vi tar jobben med bankbytte, du trenger ikke gjøre noe selv

Gebyrfrie og lønnsomme løsninger
• Kundeprogram med samme kode på alle kort
• Med våre moderne selvbetjeningsløsninger Brettbank, Mobilbank og SMS-Bank har du alltid banken tilgjengelig
• 365Privat MasterCard med Cashback hver gang du bruker kortet i bensinstasjoner, sko- og klesbutikker

Personlig rådgivning
I møtet med oss skal du oppleve en tydelig forskjell. Du får tilgang til en autorisert rådgiver og en egen
investeringsrådgiver som kjenner dine betingelser hos din arbeidsgiver, og som dermed kan skreddersy
løsninger tilpasset dine ønsker og behov.

Ønsker du en uforpliktende samtale med oss?
Ta kontakt med oss på danskebank.no/risvollan for en prat.

Alle priser og betingelser er pr 01.10.14, med forbehold om endringer.

12 RL 4-2014

Fortress

AT DU ER
FORNØYD ER
VÅR GARANTI

Vi ønsker Risvollan borettslag
hjertelig velkommen som kunde i NTE

La oss starte med å gi deg følgende
forsikring – hos oss er megler selv ansvarlig
for utarbeidelse av alt grafisk materiell,
gjennomføring av visning og ikke minst for
gjennomføring av budrunden. Vi har erfart at
endel meglere benytter visningsassistenter
og til og med sender informasjon kun på sms
underveis i budrunden. Det har ingenting med
god megling å gjøre. Vi gir deg derfor en
garanti på at vi forplikter oss til å forvalte dine
verdier på best mulig måte, og at meglers
personlige erfaring og kompetanse er det
eneste som skal benyttes i prosessen.
Vi elsker å megle og håper og tror at det er
et godt grunnlag for å skape gode resultater
for deg. Det skal være trygt og effektivt, med
best pris som resultat.

God megling gir gode resultater.
Den beste meglingen gir det beste resultatet.

Vi garanterer
Alltid megler på visning
Alltid megler i budrunde
Alltid megler i kontraktsmøte
Alltid representant tilstede på alle overtakelser
Aldri kun sms i budrunder istedenfor å ringe
interessenter
Salgsgaranti – Intet salg, ingen kostnad!
Vi garanterer at du kommer til å oppnå en
pris du er fornøyd med. Skulle du velge å ikke
selge dekker vi alle omkostninger. Intet salg,
ingen kostnad – heller ikke markedsføringskostnader eller andre utlegg.
Ingen fullmakter
Vi jobber også helt uten fullmakter slik at du
til enhver tid er med på å ta alle avgjørelser
i dialog med megler. Det sikrer at vi får
benyttet vår kompetanse og synliggjort
grunnlaget for trygge og gode valg.
Vi gir alltid
Gratis og helt uforpliktende verdivurdering
og deretter fremsettelse av salgsstrategi
om ønsket.

Vi jobber for deg og miljøet!
Risvollan borettslag har inngått en ny avtale med NTE for leveranse av strøm – vi ønsker dere hjertelig velkommen!
For deg som beboer i borettslaget betyr det at du også får tilgang til gunstige strømavtaler tilpasset ditt behov.
Sjekk gjerne strømkalkulatoren på nte.no om du er usikker på hvilken strømavtale som passer deg best.

element fire versjoner, fire farger til bunn

Tlf. 07400
www.nte.no

Proa Moholt Brøsetveien 168, Trondheim,
Tlf.: 73 20 26 50, E-post: moholt@proa.no,
www.proa.no

Eierskifteforsikring leveres av
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PROA Eiendomsmegling
- Risvollanmegleren • Borettslagets samarbeidspartner
siden 2008
• Svært fordelaktige betingelser ved
salg av bolig på Risvollan
• Vi har flest prisrekorder i Risvollan
Borettslag
• Vi tilbyr gratis og uforpliktende
verdivurdering til beboerne
• Våre meglere bor og jobber i
nærområdet
• Vi har en samlet erfaring på 50 år
i bransjen
• Vi sitter på lister med kjøpere på
alle typer leiligheter og rekkehus

• Ikke la
tilfeldigheter
avgjøre prisen
på din bolig

Steinar Skaanes

Lisbeth Kristengård

Odd Olav Berg

Tore Resell

EIENDOMSMEGLER MNEF

MEGLER MNEF

EIENDOMSMEGLER MNEF

EIENDOMSMEGLER MNEF

970 59 239

480 07 480

970 59 225

970 59 222

Verdiskapende megling
WWW.PROA.NO

• Ring oss for
en hyggelig
boligprat
og en gratis
verdivurdering

