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Styrelederen

Nekrolog
Det var med stor sorg vi
mottok beskjed om at Nils
Anders Larsen gikk bort 20.
januar.

Nils ble ansatt i borettslaget i
oktober 2001. Han markerte
seg tidlig som en fremragende
fagmann som holdt orden på

Nils hadde gode relasjoner til
så vel samarbeidspartnere som
beboere, ikke minst i forbindelse med alle de eierskiftene
han hadde hånd om. Han var
en utmerket ambassadør for
borettslaget.
Aller mest er han savnet som
en kjær kollega. Vi savner
hans lune vesen, gode humør
og fremfor alt hans mange
vittige bemerkninger. Han var
en viktig bidragsyter til vårt
gode arbeidsmiljø.
Nils er dypt savnet av oss
alle som hadde lært ham å
kjenne.
Roar Skaaraaen
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”Jeg vil gjerne bruke denne anledningen på
vegne av styret og de øvrige beboerne på
Risvollan til å takke både Roar, Unni og
Gunnvald for det de har gjort for borettslaget
gjennom alle disse årene, og håper de får
mange gode år som pensjonister.”

de fagområdene han hadde
ansvar for, samt at han var
en betydelig drivkraft i utvikling av og forbedringer innenfor disse områdene. Hans enestående kompetanse innenfor
elektronisk datateknologi var
av uvurderlig betydning. For
Nils var problemer til for å
løses, og ikke sjelden var han
den vi måtte henvende oss til.

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
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

disse årene.
Roar skal jobbe hos oss til etter generalforsamlingen, så skal han ha
ansvaret for Risvollan Eiendom ut
2014. Etter det blir det en fortjent
pensjonstilværelse på heltid.
Hei alle sammen.

Vår kontormedarbeider gjennom
Påsken er rett rundt hjørnet og enda ﬂere år, Unni Guttormsen har
ser man ut vinduet nå er det rene også bestemt seg for å gå av med
påskestemningen ute allerede. Vi pensjon. Hun blir også med i en
som ikke er så glad i vinteren må overgangsperiode og vi er veldig
vel enes om at vi har sluppet unna glad for at vi har så samarbeidsvillige medarbeidere på kontoret.
på en bra måte denne vinteren.
Hva er en passende beskrivelse av
1.3.2014 overlot vår daglige le- Unni. Mitt inntrykk er udelt posider gjennom 22 år Roar Skaara- tivt, og hører man på beboerne så
aen «sjefstolen» i borettslaget til stemmer det inntrykket bra. Alltid
sin etterfølger, Henriette H. Kvam blid og hjelpsom.
har har funnet seg godt til rette
i borettslagtes administrasjon og Vi har også en vaktmester som vil
Henriette blir vi vel alle kjent med takke for seg denne våren, Gunnetter hvert, for hun vil vel få nok av vald O. Storvassli. Gunnvald er også
anledninger til å presentere seg for en blid og hyggelig person som er
beboerne. Vi i styret ønsker henne godt likt av både kolleger og beboi alle fall velkommen til oss i Risvol- ere og vi i styret har hatt gleden av
å ha han som kollega i styret de sislan Borettslag.
te årene som representant for de
Roar Skaaraaen har som sagt job- ansatte. Det har vært en fornøyelbet her i godt over 20 år og har se å ha en representant som sier
vært med på en rivende utvik- hva han mener og som kan snakke
ling av borettslaget. Han har vært
opptatt av at borettslaget skal ha
et godt rykte utad, og snakker vi
med våre samarbeidspartnere eller med de som ønsker å tilby oss
sine tjenester, har vi et godt rykte
på oss for å være en seriøs og god
kunde/samarbeidspartner. Mye av
dette skal Roar ha ære for sammen
med sine kolleger gjennom alle

godt for seg som ansatt, samtidig
som han er beboer her.
Jeg vil gjerne bruke denne anledningen på vegne av styret og de
øvrige beboerne på Risvollan til å
takke både Roar, Unni og Gunnvald
for det de har gjort for borettslaget
gjennom alle disse årene, og håper
de får mange gode år som pensjonister.
Ellers nærmer det seg ordinær
generalforsamling i borettslaget,
og det er vel bare å oppfordre andelseierne til å møte på generalforsamling. Det er den arenaen vi
har for å påvirke retningen vi ønsker borettslaget skal bevege seg i
fremover.
Til slutt vil jeg på vegne av styret ønske alle ansatte, beboere
og øvrige tillitsvalgte i Risvollan
Borettslag en riktig god påske.
Påskehilsen fra
Egil Burkeland
Styreleder
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TO NYANSETTELSER I RISVOLLAN BL - ADMINISTRASJONEN
Det informeres med dette at det er Prosjektingeniør
foretatt 2 nyansettelser i adminisBjørn Kristiansen er ansatt som
trasjonen:
prosjektingeniør for en periode beregnet til 5 år, eller frem til
Økonomikonsulent
prosjektet er ferdigstilt. Han vil
Erlend Hoff er ansatt som økono- ha hovedansvaret for prosjektet
mikonsulent etter Nils A. Larsen fra med rehabilitering av fellesgaraog med 01.06.2014.
sjene, hvor 18 garasjer gjenstår. I
tillegg vil han ha ansvar for en del
Erlend vil utover det å forestå
ENØK-oppgaver for borettslaget.
generell
regnskapsføring
for
borettslaget, blant annet ha ansvar Bjørn er 57 år og er utdannet rørfor boligadministrasjon. Han er legger. Han har jobbet som proutdannet fra Handelshøyskolen i sjektleder i Oras siden 2000.
Trondheim (TØH)
Kristiansen starter 01.05.2014.
Erlend er 35 år og kommer fra HarVi ønsker begge to velkommen til
stad.
oss og lykke til!

Erlend Hoff

RISVOLLAN BORETTSLAG PÅ FACEBOOK
Risvollan borettslag er nå å finne
på Facebook. Dette er en ren
informasjonskanal hvor saker og
ting som hender i borettslaget
blir lagt ut. Ofte kan dette være
linker til borettslagets nettsider,
Rislappen eller TVRisvollan.

å lette opp oss på Facebook på
Risvollan Borettslag.
Send oss gjerne tips om hva du vil
se og høre om der.

Henriette H. Kvam
Daglig leder

Dersom du vi være med å bruke
Facebook med oss er det bare

TAGGING I BORETTSLAGET
Det har lenge vært bra på Risvollan når det gjelder tagging. Nå er avfallscontainerne i Nordre Risvolltun tagget med tydelig hvit spray. Dette skjemmer omgivelsene meget og det koster. Borettslaget har tidligere hatt
som praksis å anmelde slike tilfeller til politiet.
Borettslaget er interessert i opplysninger om hvem som har gjort dette. Det koster borettslaget mye å fjerne
tagging og det ser slett ikke fint ut. Tekst/foto: KK
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Aktivitetstun
Gartner Th. Kristensen

LESERINNLEGG - VI HAR VÆRT PLAGET
I siste styremøte den 19.april fikk vi
følgende vedtak - Felt H 2 – 20 skal
rehabiliteres i 2014.
Dette vil bli det største aktivitetstunet
i Risvollan Borettslag, plassen tilsier
det.

På 70 tallet var lekeplasser et must,
barn skulle aktiviseres. Ei vippe, ei
huske og ei sandkasse - ungene fikk
klare seg med det. Verden er i forandring, viten om barns utvikling er
mer omseggripende i 201 4, enn den
gang. Vi voksne har gått fra et fysisk
liv til et mer inaktivt liv, med bil, pc,
trimstudio og det som verre er, og
samme mønster har vel ungene etter
en vis alder.

I 2014 vil dette bli videreført, men
da ikke under betegnelsen lekeplass,
men som aktivitetstun for aldersgruppen 0 til 100år.

I 2013 påbegynte vi arbeidet med
rehabilitering av ”lekeplasser” på de
forskjellige felt.

Som første borettslag lanserer vi begrepet aktivitetstun, da vi mener det
er viktig med et mangfold av aktivitet
for folk i alle aldre.

Ordet lekeplass gir automatisk en
preferanse til en plass for barn fra 0
til 8-10 år. Foreldre og besteforeldre
sitter som regel passive med dårlig
samvittighet for timen på treningsstudio som gikk føyken osv.

Vi legger opp til et mangfold med
ballspill. Et rikholdig utvalg av aktivitetsapparater for de unge. Vi flytter
treningsstudio ut i det fri ved at vi
monterer opp fitness utstyr for hel
årsbruk og monterer minigolfanlegg.
Videre blir det tilknytning fra aktivitetstunet til joggeløype, for å nevne
hovedtrekkene. Felles gapahuk lik
den på felt G kommer i tillegg.
Med andre ord her gis et mangfold av
muligheter for bevegelse/sosial omgang for de unge og de ”litt eldre”, i
gangavstand fra dørstokken.
Høres det spennende ut med fitness
apparater så ta turen til felt G. Her vil
det bli montert to doble apparater
først på sommeren.
Ha en god vår!

Hei!
Vi har siden vi flyttet inn i borettslaget vært plaget med såkalt «ring
og spring», snøballkasting på
vinduer, unger som hopper over
gjerdet og inn i hagen vår og annen lek fra barn som vi antar bor
i borettslaget. Dette har vært veldig plagsomt til tider, og så ille at
vi blant annet har koblet ut ringeklokka da det blir noen runder i løpet av en kveld. Dette er for så vidt
harmløst, men veldig plagsomt for
oss som blir utsatt.. 7 februar tok
ungene leken ett steg videre. De
valgte å åpne ytterdøra vår og slipDatakurs for seniorer:
Etter påske er det 3 ganger til
med datakurs for seniorer. Kurset er på onsdager fra 1300 til
1500. Det er en ledig plass igjen
alle tre dagene.
Familieforestillinger:

pe løs hunden. Hunden vår er veldig glad i barn, så vi vet at han ikke
ville gjort de noe, men hunden
kunne blitt skadet /påkjørt mens
den var løs. For hunden vår kunne
dette gått veldig ille og vi som eiere ville da vært ansvarlig for det
som hadde skjedd, selv om det
ikke var vi som slapp løs hunden.
Jeg synes det er ille at vi er nødt å
låse døra når vi er hjemme i frykt
for at noen skal slippe løs hunden
vår for moro skyld. Dette bør ikke
være nødvendig! Vi var heldig at
vi var i stua da det hele skjedde
slik at hunden ikke kom seg man-

ge meterne før vi fikk tak i den
igjen. Tør ikke tenke på hva som
hadde skjedd om vi var ett annet
sted i huset og det hadde tatt tid
før vi merket at hunden var borte.

Lørdag 3. mai klokka 1100 får vi
besøk av en Tryllekunstner! Han
heter Sylfest Myklatun og har et
halvtimes show med trylling, buktaling og ballongdyr.

for voksne. Dette er bra! Håper
vi får besøk på Risvollan allerede
til høsten! Kommer tilbake med
mer etter sommeren!

Ber om at alle foreldrene i borettslaget tar en prat med ungene sine
om dette, da dette kunne gått betraktelig mye verre enn det gjorde. Hjelp ungene med å finne på
annen aktivisering som ikke plager
naboene.
Hilsen sint nabo

Vennlig hilsen Lars på biblioteEllers kan jeg si at bydelsbibliote- ket.
kene har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket for å tilby forfatterbesøk

Biologisk bekjempning på Risvollan
Gartner Th. Kristensen

I innkjøringen til felt B fra Utleirvegen
mot høyblokka står det to - tre asketrær, som i et par år på rad har vært
angrepet av noen ufyselige grønne
mark. Vi har fått flere henvendelser
om fenomenet, og hvor forslagene til
tiltak har vært unisont – hugg trærne.
Trærne står og vil bli stående etter
gartnerens råd. Det blir for lettvint å
hugge, det finnes andre tiltak – naturmetoden eller biologisk bekjempning.

med ligustersvermer. Selve vepsen
ser vi sjeldent, men derimot er avkommet godt synlig ved at de snauspiser bladverket til bare bladstilken
gjenstår. Men ask er et robust tre og
setter nye blad på ettersommeren.
Når ete gildet er over slipper larvene
seg ned til jordoverflaten, og hvor de
forpupper seg i det øverste jordlaget.
Høst eller vår kommer det voksne
insekt opp for å legge nye egg som
siden blir til nye larver. Enkelt og genialt.

Beboerne får heller tåle å se noen
av naturens viderverdigheter, i noen Men det finnes naturlige fiender til
sommeruker.
askebladvepsen!

Dessuten representerer ikke larvene Kjøttmeis er en slik naturlig predator.
noen fare for folk eller firbente.
Derfor vil vi i disse dager henge opp 5
meisekasser, strategisk plassert. KortFørst må plag ånden identifiseres. reist mat for kjøttmeisfamiliene kan vi
Mest sannsynlig har vi å gjøre med kalle tiltaket.
askebladveps. I sør er det mer vanlig
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Neste tiltak, hvis noen unnslipper, er
at det vil bli montert gule limfeller
rundt askestammen på de angrepne
asketrær i juli/august. De voksne kryper for det meste opp langs stammen
for å legge nye egg. Limfellene sørger
for at vandringen brått tar slutt.
Et tredje tiltak kan være å frese opp
jorden omkring treet. Dette fører til
uttørking av larvepuppene. Uten fuktighet ingen larve liv.
Asketrærne har i tillegg et eget naturlig forsvar ved at de danner garvestoffer i bladene, og som delvis tar livet
av larvene.
Det er dette vi kaller naturmetoden –
den tar bare litt lenger tid.
Vi regner med at larveangrepet vil
være over i 2015 - for denne gang.
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Forebygging av legionellasmitte 2014:

PARKERING MM.

keringsplasser!
KJØP AV PORTÅPNER – RIMELIG!

Det er vedtatt at de beboerne som
har gamle portåpnere, kan kjøpe
ny til redusert pris ved å levere
inn sin gamle (noen beboere har
fremdeles gamle åpnere). Beboerne må fra 01.02.2013 betale kr.
Parkering i garasjen:
270,- pr. stk for den nye (og levere
inn sin gamle). Nye åpnere får du
Vi har registrert at det i noen til- ellers kjøpt til CONTAINERSERVICE
feller er ”parkert” biler uten skilt - 2014 kr. 540,- pr. stk. ved å henBorettslaget vil heve temperaturen inne i garasjene. Vi henstiller bevende deg til borettslaget. Ta med
på tappevannet den 28., 29. og 30. boerne til å bruke garasjeplassene
din gamle og lever den inn!
april 2014.
til ordinær bilparkering og ikke til
lagring av bilder unten skilt. Det er Til slutt minner vi om at inn/utkjøI løpet av disse dagene er det opp
til beboer selv å tappe varmtvann lite nok av parkeringsplasser uten- ring av garasjene ikke må skje før
i minimum 3-5 minutter på hvert dørs om ikke beboerne skal oppta porten har kommet helt opp og
flere plasser enn strengt tatt nød- det er klart til inn/utkjøring. Dertappested.
vendig. Vi håper med dette at de som du kjører inn/ut før porten
For nærmere informasjon om fore- som har biler uten skilt i garasjene, har kommet helt opp, bryter du
bygging av legionellasmitte, se In- tar ansvaret og fjerner disse.
fotocellen, og porten blir stående
formasjonshåndboken kap. 5.20
mye lenger oppe enn nødvendig.
- ”Retningslinjer for forebygging av Ellers minner vi om at det er lite
legionellasmitte i varmtvannsanlegg”. med parkeringsplasser på Risvol- Porten er programmert til å gå
opp/igjen til faste intervaller, og
lan (på de fleste områdene), så vi kjører du inn/ut før porten har
For dere beboere - vær spesielt oppmerksom på kap. 5.20, pkt. 3.03 (2. henstiller beboerne til å parkere kommet opp, bryter du intervalavsnitt), 3.05 og 3.06 og vi ber dere inne i garasjene og ikke ute på par- lene og feil på porten kan oppstå
keringsplassene (for de som har som følge av dette. Dette er noe
gjennomføre tiltak i hht. dette.
garasjeplass). Det er viktig å tenke som kan medføre merkostnader
Har du spørsmål om dette, ta kontakt
med vår arbeidsleder Roger Kvam på på at andre også har bruk for par- for borettslaget og irritasjon for
tlf. 73 96 99 57/ 90 97 93 91.
dere som brukere.
Teknisk sjef

Teknisk sjef

CONTAINERSERVICE - 2014
Uke 23:

Uke 24:

Mandag og Tirsdag : (7 containere
30 m3)

Tirsdag og Onsdag : (7 containere
30 m3)

Containere tømmes etter 1dag og
utplasseres igjen.

Felt A, 2 stk restavfall og 1 trevirke Felt C, 1 stk restavfall og 1 trevirke
Felt B, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Felt E, 1 stk restavfall og 1 trevirke

Med vennlig hilsen

Høyblokka 1 restavfall

Felt G, 2 stk restavfall og 1 trevirke

for
Risvollan borettslag

Onsdag og Torsdag: (6 containere
30 m3)

Torsdag og Fredag: ( 5 containere
30 m3)

Roger Kvam

Felt D, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Felt H, (1-15 og 2-20)

arbeidsleder

Felt F, 2 stk restavfall og 1 trevirke

4 stk restavfall og 2 trevirke

Tlf mob.90 97 93 91
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NYE BEBOERE / INTERNE FLYTTINGER
INGEBORG AAS’ VEG
UTLEIRTUNET
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
MARIE SØRDALS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA

2
4
16
18
18
20
20
8
3
3
3
3
11
11
6
6
22
22
9
9
18
18

D
C
B
B
J
J
D
D
D
D
D
D
D
I
I
B
B
D
D
C
C

Wold Harald
Drevdal Simen
Nessø Roar
Lein Thomas
Brun Eirin
Eide Kirsten
Eide Egil
Vårly Gerd
Sivertsen Judith H.
Sivertsen Ellinor Margarethe
Sivertsen Audun M.
Sivertsen Nancy Ann
Hanssen Merethe
Olsen Jan Erik
Fajkovic Mirela
Fajkovic Sejla
Ljubojevic Milorad
Ljubojevic Liljana
Emilsen Agnetha Mari Aaker
Sævre Håvard
Kulagin Dmytro
Kulagina Iryna

11.12.2013
09.12.2013
17.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
06.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
10.12.2013
10.12.2013
01.01.2014
01.01.2014
19.12.2013
19.12.2013
10.01.2014
10.01.2014
15.01.2014
15.01.2014

ÅPNINGSTIDER I PÅSKA
for Risvollan Borettslags kontor

Mandag 14. april kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag 15. april kl. 09.00 - 15.00
Onsdag 16. april kl. 09.00 - 12.00

GOD PÅSKE!

Borettslagets vakttelefon

940 13 260
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DET GRAVES PÅ RISVOLLAN

B-feltet

G-feltet

GRAVING OG RENOVERING
Teknisk sjef Laila Pedersen uttalte følgende om gravearbeidet til Risvollan Borettslag på FB:
Når det gjelder gravearbeider ved den gamle barnehagen, er Søbstad AS engasjert av Trondheim
kommune v/bydrift til å utbedre og renovere deler av det kommunale vannledningsnettet.
Det er også et annet lag fra Søbstad AS som har vært i gang med utbedring av det samme et par
steder i Marie Sørdals veg. Gjelder altså kommunal ledning og utbedringer her. Slike arbeider foregår
over store deler av byen nå og Søbstad AS er engasjert i noen av områdene til dette arbeidet. Forventet arbeidstid er ca tre uker til en måned på hvert sted.

Det blir flere parkeringsplasser i borettslaget. Det er firmaet Søbstad som utfører jobben.

Asbjørn Øverås veg

Adolf Øiens veg

Risvollvegen

Ada Arnfinsensveg

