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VI GJORDE ET GODT VALG AV BOLIG
Av Jorunn Grini

Vi flytta inn på Risvollan 15.02.71 i Ada Arnfinsens
vei 10 D. I nr. 9 hadde 4 familier flyttet inn
to uker før, som de første på C-feltet.
Det var barfrost, og flyttebilen kunne kjøre opp på en
provisorisk vei mellom 8 og 10.
Resten av året husker jeg bare regn og atter regn.
Siden det bare var leire rundt husene, var det ikke
sjelden vi måtte ut å berge unger som satt fast i
leirsuppa. Husker en eldre mann som kom oppom for
å spørre etter en adresse. Litt etter kom han tilbake
og lurte på om vi hadde sett en kalosje, han hadde
nemlig mistet den ene!
Det var jo ikke gjerder, buer eller noen form for
beplantning, og følgelig ingen skiller mellom mitt og
ditt. Det gjorde jo at det var fritt fram for den som
ville lage bråk og uro. På folkemunne ble jo Risvollan
omtalt som Golanhøyden. Vi som bodde her syns det
var urettferdig. Det kom ungdommer annensteds fra,
og de som lagde mest bråk for oss ble rettmessig kalt
”Stubbangjengen”. Flere på C-feltet fikk nok erfare Ronald Grini på veg inn med handelen i Ada Arnfinsensveg 10 D, der han fortsatt bor sammen med sin
dem nærmere enn ønskelig.
kone Jorunn Grini. Bildet er tatt i februar 1971, en
I nr. 10 savnet vi skjerming mot veien, og dro til måned etter at de flyttet inn. Bak, i Ada Arnfinsens
Heimdalsmyra, hvor man lovlig kunne hente trær, og veg 8, ser vi at Slette har funnet parkeringsplass for
fikk satt ned diverse planter. Siden ble det organisert sin Opel Rekord 1958-modell.
beplantning, men selv i dag står det trær fra vår første Vi har fulgt utviklingen i borettslaget år for år, og nå
innsats i uteområdet. Selv om vi var skeptiske til kan vi se tilbake på nesten 40 år i samme leilighet, og
vekstmulighetene i leirjord, har den tanken tydeligvis har alltid syntes at vi gjorde et godt valg av bolig.
blitt gjort til skamme.
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Styrelederen har ordet
Hei alle beboere på Risvollan!
RISVOLLAN BORETTSLAG – 40 ÅR

Da er året kommet da Risvollan Borettslag fyller 40 år, og
vi er fortsatt norges største borettslag, vel og merke

nevne et sitat fra Tom Staavi`s blogg:

frittstående borettslag. Det skal vi markere i Stordalen ” I Risvollan borettslag er det 1113 leiligheter.
Forutsetter vi at det bor 2,5 i snitt i hver leilighet,
lørdag 19. Juni 2010.
betyr det at det er 2800 innbyggere i dette ene
borettslaget. Av Norges 430 kommuner, har 151
Tiden har gått fort, og det er mange som gjennom
(35 %) av dem færre enn 2800 innbyggere”. ”Det
disse 40 årene har bodd på Risvollan. Enten ved å
vokse opp på Risvollan, etablere seg på Risvollan for er vel ingen som mener at Risvollan boretttslag
burde vært en egen kommune med ordfører,
så å flytte til en større leilighet internt eller til en
annen plass. Det som vi ser ganske ofte, er at mange kommunestyre, kemner og organiseringsansvar av
kommunale tjenester?”.
av de som vokser opp her, flytter tilbake hit. Voksne
som har bodd her tidligere, flytter også tilbake
hit og det må jo være
Nå feirer vi 40 år, og jeg er spent på hvordan Nei, Risvollan Borettslag
et godt tegn på at folk
bydelen kommer til å utvikle seg videre, men vi som skulle vært en egen
men
dette
trives her og ønsker å
sitter i styret har iallefall tanker og ideer om hva kommune,
bo her og ikke minst, se vi skal gjøre fremover, og gjøre hva vi kan for at forteller en del om hvilken
at sine barn også vokser Risvollan fortsatt skal være en flott plass å bo, og jobb våre ansatte gjør og det
skal vi være takknemelig
opp her.
jeg gleder meg til å være med utviklingen videre.
for.
Det er vel ikke få av oss her på Risvollan som har
fått høre hvor forferdelig det er på Risvollan fra folk i Nå feirer vi 40 år, og jeg er spent på hvordan bydelen
andre bydeler, og jeg kjenner meg skjeldent igjen når kommer til å utvikle seg videre, men vi som sitter i
jeg hører disse historiene. Vi skal ikke stikke under styret har iallefall tanker og ideer om hva vi skal gjøre
en stol at det var en del bråk her da Risvollan var en fremover, og gjøre hva vi kan for at Risvollan fortsatt
nyetablert bydel, noe som er ganske vanlig. Det roer skal være en flott plass å bo, og jeg gleder meg til å
seg etterhvert, noe som også har skjedd her, og i dag være med utviklingen videre.
kan vi skryte av at vi bor i en av de roligste bydelene i
Lørdag 19.6.2010 feirer vi 40 års jubileet, og det
Trondheim målt i antall anmelderser til Politiet.
vil bli satt opp et stort telt i Stordalen hvor vi skal
Borettslaget har utviklet seg gjennom disse årene. Det feire oss selv samtidig som Utleira IL Fotball skal ha
ble bygd rimelig og mange mener nok at det var mye ”fotballdag” og jeg håper både unge og gamle tar seg
slurv når byggingen foregikk, noe man har måtte ta tid til å komme i Stordalen.
igjen i ettertid gjennom utbedringer og rehabilitering.
I dag fremstår vi som et veletablert og veldrevet Ha en riktig god sommer alle sammen.
borettslag. Dette skyldes vel flere ting, men vi skal
rette en stor takk til de styrene som gjennom årene har Med vennlig hilsen
gjort sitt for at vi er der vi er i dag, samt at vi har vært Egil Burkeland
heldige med våre ansatte. Vi har hatt en stabil og god Styreleder
stab som har vært her i mange år og har vært med på
å utvikle vår bydel til det den er i dag sammen med
oss beboere. Vi har ikke en stor stab i forhold til antall
mennesker som bor her, og jeg vi i den forbindelse
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HVOR LIGGER DE GAMLE BILDENE –
HISTORIEN VÅR?
Vi gjorde et utspill til hver av dere for å be dere
om å sende bilder, film eller fortelle litt om livet på
Risvollan. Etter å ha sendt ut forespørselen til alle de
1113 andelseierne kom det svar fra to.
Ja da må man bare prøve å gjøre det beste ut av det
og stor takk rettes til de som tok kontakt. Historien til
disse er å lese i dette nummeret av Rislappen. De vil
bli behørig belønnet med flakslodd slik vi sa.
Selv har jeg bodd her på Risvollan siden desember
1974. Min svigermor ble rammet av slag da hun var
i 40-årene og kona mi sto frem som en sterk kvinne
og tok ansvaret for stell av henne. Dermed havnet vi i
Høyblokka 7. etasje i en leilighet som var ypperlig for
rullestolbrukere, med legesenter, apotek osv. Kona
mi og jeg bor fortsatt her i samme leilighet og trives
her.

Jeg er stolt av å ha hatt en slik fin gjeng
med frivillige medarbeidere å jobbe sammen med.
Folk har kommet og gått, men kameratskapet i
redaksjonen er det samme. Å drive en stasjon i 12
år med hovedsakelig frivillig mannskap må jo være
enestående. Det betyr at her er det folk som elsker
å jobbe med media. Vi er stadig på jakt etter nye
utfordringer og det hadde vært kanon å kunne sendt
lengre ut i området med de mulighetene som ligger i
reklame og TV-Bingo. Stofftilgangen ville blitt større
og. Vel dette er en sak som i alle fall må drøftes i
de styrende organer. Det er faktisk kabel/nettselskap
som ønsker oss på deres nett.
Sjekk ut www.tvrisvollan.no der vi holder på å
utprøver en webside som vi har står tro på! Her kan
du se på innslag fra TVR hvor du enn er.
Vil tilslutt gratulere Risvollan Borettslag, beboere,
Høyblokka fikk et dårlig rykte pga. Trondheim kjente og venner med 40årsjubiléet og håper flest
kommune var andelseier av ca 45. leiligheter og mulig tar turen ned i Stordalen 19. juni.
fravek det som var hensikten nemlig å huse eldre og
funksjonshemmede. Plutselig var det masse unge folk Kjell Kjærstad
og rusmisbrukere som hadde tatt over.
Ansvarlig redaktør
Dette tok heldigvis borettslaget fatt i for noen år siden
og nå er det ca 20 leiligheter hvor kommunen er
andelseier. Miljøet er totalt forandret. De som bor her
i kommunale leiligheter er det ikke mye å si på og de
glir godt inn i fellesskapet.
Jeg var så heldig å havne i det som i 12 år har
hett TVRisvollan. Beboerne har bestandig bakket opp
TVR enten det har vært TV-Bingo eller andre ting.
Dessverre fikk vi en nedtur da Get kom med digitalt-tv
og ”glemte” av TVR. Vi ble hensatt til analogkanalene
og havnet i en bakevje. Det tok 1 1⁄2 år å komme seg
på digitalkanalene igjen, men havnet sist i køen.
TVRisvollan er i dag den eldste TV-stasjonen
i Trondheim, de andre har dukket under etter
hvert, den siste var TV-Adressa. Vi er de
eneste som sender reklame og TV-Bingo.
Rislappen utgis av Risvollan Borettslag
Adresse: Ingeborg Aasv. 2, postboks 3627,
Risvollan, 7431 Trondheim
Telefon: 73 96 99 55 Telefaks: 73 96 99 50
Utgitt første gang i 1974
TVRisvollan’s redaksjon er også redaksjon for Rislappen
Ansvarlig redaktør: Kjell Kjærstad
Redaksjonens adresse: Ingeborg Aasv. 2, 7036 Trondheim
Telefon: 73 96 64 13 Telefaks: 73 96 70 09
Mobiltelefon: 920 966 44 SMS - MMS - mobilsvar
E-mail: tvr@tvrisvollan.no

Redaksjon
TVRisvollan
Foto: Olav Jensen, Kjell Kjærstad +
private
Layout: TVRisvollan
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis
kilde oppgis.
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Per Markussen fra B-feltet
Av Kjell Kjærstad Foto: Olav Jensen
I anledning borettslagets 40-årsjubileum har vi ungdom fra distriktet rundt og det gjorde ikke saken
tenkt å intervjue en del beboere dette året. bedre.
Vi spurte Per Markussen i Utleirtunet 11A og han
I dag er det veldig bra, veldig bra! Vi har trivdes
svarte ja til det.
kolossalt godt!
Per med familie flyttet inn her på Risvollan i november Det har vært en bra plass for barna og vokse opp.
1971. Egentlig er han fra Helgeland, Meløy kommune. Lite kiving og godt samhold.
Vi hadde liten leilighet og fikk etter hvert 3 barn så vi
måtte se oss om etter noe større og da var Risvollan Ansatte i borettslaget er meget bra, god service
under oppbygging. Vi var her og så på og fant ut at og det ser ut til at borettslaget drives meget godt.
en frittliggende 5-roms passet oss bra. Fint for barna Er det noe du lurer på så er de veldig serviceinnstilt
med lite trafikk, sandkasse rett nedenfor vinduet slik og du får hjelp og svar.
at kona kunne lett følge med. Yngste barnet var 9 Jeg synes vi har det fint her og alt vi trenger.
måneder da vi flyttet inn, mellomste 2 og et halvt og Eneste jeg vil nevne er at det har vært mye
vanninntrenging i kjelleren, unntatt i vår.
eldste var 6 og et halvt.
Jeg mener vi betalte kr 23.500,- da vi flyttet inn, så ble Men som sagt, det er bra å være her!
det noe tillegg for takreparasjonene så totalt kostet det
oss kr 38.500,-. Det var jo en rimelig inngangspenge,
og utbyggerne ble spurt om hva som gjorde at det
var så billig, Jo det var det at det var gjort så lite
innvendig – og det var det jo, det var bare hvite
vegger.
Det har vært veldig bra å bo her. Det var jo en del
bråk oppå senteret her til å begynne med, ikke så lite
heller. Vi hørte nesten ingenting av det som skjedde,
det måtte vi nesten lese i avisa, men de som bodde i
nr. 13 hadde mye støy.Vel vi bodde jo i norges største
borettslag.
Adressa var ikke bra med oss, en ting som hadde
skjedd andre steder ville forsvunnet i en notis inne i
avisa, men så fort det var noe om Risvollan så ble slått
opp på førstesiden. Når så dette ble lest så kom det

INNBRUDDSRAID I BORETTSLAGET
Dessverre har vi opplevd innbruddsraid i flere
fellesgarasjer den siste tiden. Det er blitt stjålet
div. gjenstander fra biler i garasjene, samt
gjort flere innbruddsforsøk og det har vært
gjort hærverk på motorsykler/scootere som
har vært parkert i garasjene.
Vi ber derfor alle som har kjøretøy i garasjene
om å låse kjøretøyet forsvarlig, ikke legge

igjen verdisaker, dersom dere har portåpner,
ikke la den ligge synlig, sørge for at porten
lukkes etter inn/utkjøring, samt påse at det
ikke finnes uvedkommende personer inne i
garasjene. Ta gjerne kontakt med politiet vedr.
saken.
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Regulering av området rundt Risvollan Senter
Da borettslaget i 2008 solgte sin
andel av næringsarealene i senteret,
var formålet å legge til rette for en
utvidelse og videreutvikling av senteret. Alle har vel registrert at lite har
skjedd i så måte. For området har
utviklingen vært klart negativ – bensinstasjonen er stengt etter konkurs
og barnehagen er revet og flyttet til
midletidige lokaler.
I tiden som har gått berørte eiendomsbesittere gjort forsøk på å komme
i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for området – planmyndighetene ønsker ikke å behandle
enkeltstående byggesaker før det
foreligger en reguleringsplan for hele
området som omfatter eiendommer
som tilhører Rema Eiendom (Ingeborg Aasv 4), ICA
Eiendom (Ingeborg Aasv 2 unntatt boligseksjonen),
Trondheim kommune (barnehagetomta), John-Morten
Utler (bensinstasjonstomta) og Risvollan Borettslag
(boligseksjonen i Høyblokka og arealet ved barnehagetomta hvor det er planlagt drifts- og velferdsbygg
for borettslaget). Med eiere med til dels sterkt motstridende interesser har det vært vanskelig å få fremdrift i
planarbeidet.

for flere barnehageplasser i området, og at det er en
del av foreliggende planer å gjenoppbygge barnehagen på denne tomten – gjerne i kombinasjon med
bygging av ny og permanent helsestasjon. Utfordringen i denne forbindelse vil være å etablere en tilfredsstillende adkomst til tomten som ikke kommer i
konflikt med gangtrafikken i området.
Risvollan Borettslag ønsker å være en pådriver i
denne prosessen.

Fra Trondheim kommune har vi fått informasjon om at Roar Skaaraaen
det er konstatert betydelig underdekning når det gjel- Daglig leder
der institusjoner innenfor helse- og omsorgssektoren
i vår bydel, og at kommunen er interessert i å
utvikle slike tjenester i tilknytning til en utvikling
av Risvollan Senter med tilstøtende arealer. Her har
kommunen og borettslaget klart sammenfallende interesser hvor begge har uttrykt ønske om å få bygget
omsorgsboliger/boliger med livsløpsstandard. Med tilhørende helse- og omsorgstjenester vil boligtilbudet i
området bli vesentlig forbedret med mulighet for folk
å bo lengre i sitt eget boområde fremfor å måtte flytte
på institusjon et annet sted i byen. For å avhjelpe kommunens midlertidige behov har borettslaget akseptert
å forlenge leiekontraktene for midlertidig plassering
av helsestasjon og barnehage.
I forlengelsen av kommunens midlertidige flytting av
barnehagen har det oppstått spekulasjoner om barnehagen over hode vil bli bygget opp igjen på den opprinnelige tomten. Vi legger i den forbindelse til grunn
at kommunen har uttrykt at det fortsatt vil være behov

Fra Rislappen nr. 1 1974
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Brannvernleder informerer:
GRILLING
Borettslaget har ikke nedlagt forbud mot grilling,
verken i hager, terrasser eller balkonger.
Vi minner imidlertid beboerne om å utvise forsiktighet
med varme ved plassering av grillen. Det kan lett
ta fyr. Engangsgriller er svært brennbare, så husk
ubrennbart underlag. For all del, ikke sett de ned på
trematerialer.
Likeledes vær varsom med plassering av grill dersom
det benyttes grillkull. Det oser/lukter og enkelte kan
være allergisk/føle ubehag overfor dette.
Det er også viktig å vite at du lagrer propanbeholderen
korrekt når den ikke er i bruk/om vinteren. Den skal
ikke være lagret i kjelleren.
Utvis derfor varsomhet og vær aktsom dersom du
benytter grill.
KONTROLL AV RØYKVARSLER OG
BRANNSLOKKINGSAPPARAT:
Brannslokkingsapparat:
Borettslaget har fast ordning med kontroll av
brannslokkingsapparat. Beboerne får beskjed i god
tid før kontroll er planlagt. Det viser seg imidlertid
alltid at enkelte beboere ikke gir oss tilgang for å
få utført kontrollen. Dette kan bero i at de ikke er
hjemme, ikke har satt ut apparatet (som vi ber om viss
beboerne ikke er hjemme), de som har alarm må enten
være hjemme eller sette ut apparatet på morgenen
den dagen vi kommer eller samordne seg med naboer.
Husk: det er derfor ikke borettslagets ansvar dersom
apparatet ikke virker om du må benytte det dersom vi
ikke har fått tilgang til apparatet ditt for kontroll.

skal ikke lagres utstyr som øker brannfaren eller
som kan eksplodere. Utvis forsiktighet. Vær ryddig.
Parkeringskjelleren skal ikke være din lagerplass for
skrot.
Kast når det er anledning, og har du spørsmål om hvor
ting kan kastes, ta kontakt med borettslaget.
OPPBEVARING
AV
SKROT/ROT
I
TRAPPENEDGANG I FELLESKJELLER:
Det hender også rett som det er at det lagres
papplater, esker, skrot og rot under trapp i nedgang
til felleskjeller. 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.
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.

ASSISTANSE FRA SECURITAS AS

Vi minner beboerne på hva som står nedfelt i INFOhåndbokens kap. 9.3 om hvilke tjenester vaktselskapet kan forestå ved behov.
Bistand fra vaktselskapet Securitas AS gjelder således kun for:
1. Innlåsing
Se kap. 5.10 - Retningslinjer for innlåsing
i leiligheter.
2. Rørleggerassistanse ved vannlekkasje.
3. Assistanse ved porthavari.
4. Assistanse ved glass-skade.
For oppgjør av glass-skader vises til kap.
8.2 - Andelseierens forsikringsansvar.

Røykvarsler:
Det er borettslagets ansvar at det finnes en røykvarsler
i hver leilighet. Dersom røykvarsleren din er ødelagt,
5. Assistanse ved driftsavbrudd i
ta kontakt med oss.
sentralvarmeanlegget.
Men det er beboers ansvar at det finnes et batteri i Tilkalling av vaktselskapet til andre oppgaver enn
røykvarsleren og at røykvarsleren virker.
nevnt ovenfor, gjøres for egen regning.
OPPBEVARING 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 være plassering av kjøretøy, dekk, etc. Det

Vi ber også beboerne være snill og vurdere om hvorvidt
Securitas AS MÅ kontaktes umiddelbart for utrykning, eller
om det kan vente til neste virkedag. Alle utrykninger koster,
og kostnadene dekkes til slutt over andel felleskostnader. Vi
antar også at de som parkerer i parkeringskjellere låser sine
biler/boder, og heller ikke lar verdigjenstander etc. ligge synlig
i bilene.
Teknisk sjef
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Til 40årsjubileet i Risvollan Borettslag

Jeg har bodd her på Risvollan siden 1. mai 1988 og har
trivdes godt. Var så heldig at vi fikk overta en
leilighet som Trondheim mek.verksted hadde benytta
når de leide inn spesialister til nybygde båter.
Mannen min hadde jobba der i 35 år og T.M.V.
skulle nedlegges. Dermed klaffa det så at vi fikk
overta
leiligheten
til
overkommelig
pris.
De som hadde leiligheten hadde bygd seg hus og flytta.
Jeg har ingen kjennskap til avtalen mellom TMV og
Borettslaget, men det var i hvert fall det som gjorde at
vi flytta hit.
Kaare var allerede syk av Parkinson og døde i mai
1988. Han hadde heimen sin i Hasselvika, det som
nå tilhører Rissa kommune, og vi var mye der om
somrene.
Vi ble ikke så inne i kulturlivet på Risvollan
heller, for vi var jo allerede godt voksne og hadde
vært gift i 40 år. Barnløse også, og hadde hatt
trivelige leiligheter som leieboere, men stor stas å bli
huseier i det nye borettslaget, med mange praktiske
goder
som
fulgte
med.
Ikke minst hadde det unge arkitektekteparet tegna inn

et ”vaskerom”, og det var noe nytt.
En hemsko med 2 etasjer uten heis, men det var ikke
vanlig for 30-40 år siden, som det gjerne er i dag.
Gjennom årene er mye blitt endra, men mest til det
bedre. For eksempel nye vinduer og dører, som var
meget behøvelig. Ellers er det jo gjort solid arbeid
av de som har hatt oppgavene, og det har litt og si.
Reale utbedra altaner som ble litt rommeligere uten
å sjenere beboerne i 1. etasje for mye, hører med til
trivselen. Risvollan er et stort og praktfullt område
på gamle Strinda, som ble innlemma i Trondheim
kommune i 1964. Mange unge bønder drev gårdene
her, og de var jammen vant med bratte bakker og mye
slit. Det er frodige jorder og grønt landskap hvor en
snur seg, og det kommer nok av drifta med dyr oppå
her. Oppstrinda som det ble kalt.
Til lykke med 40årsjubiléet!
Hilsen Asbjørg
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RISVOLLAN BORETTSLAG 40 ÅR 1970 - 2010
I denne forbindelse ønsker vi beboerne på
Risvollan til jubileumsfeiring i
STORDALEN 19. Juni 2010 – det er satt
opp stort telt for dagen.

PROGRAM FOR DAGEN
1030 – 1100 –
Musikk rundt i borettslaget – vi samler folket
1100 – 1110 Styreleder Egil Burkeland
åpner arrangementet
1115 – 1135 Jonsvannskoret synger
1140 – 1200 –
Varaordfører Knut
Fagerbakk fortsetter åpningstalen
1200 – 1205 Risvollsangen v/ Breeze
1210 – 1240 Musikk v/ Trønderkailan
1300 – 1330 Tryllekunstner Paul Rocks
1330 – 1345 Lysbildeshow fra Risvollan siste 40 år
1345 -Musikk v/Trønderkailan
Konfransier: Kenneth Lyng

Aktiviter mellom kl 1100 – 1500:
-

Kenneth Lyng opptrer som ”Laila Lofotvik”

Risvolldagan 2005

-

Musikk v/ ungdomsband fra området

-

Fiskedam for barna i Lavvo

-

Dartkonkurranse med premiering

-

LHL vil være tilstede inne i storteltet for
å ta blodtrykk etc

-

Salg av godter fra telt på utsiden

-

Salg av grillmat av Utleira IL – i
partytelt på utsiden

-

Kafè v/ Utleira IL – inne i storteltet

-

Loddsalg av Redd Barna – inne i storteltet

-

Stand v/ Aktiv Eiendom

-

Stand v/ Local – premiering

-

Fotballdag v/ Utleira IL med div underholdning – eget program utsendt

Kl 2000 – 0100 vil det bli fest i teltet i
Stordalen – Breeze spiller opp til dans
Kenneth Lyng opptrer som ”Laila Lofotvik”
- Begrensede rettigheter
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Her har vi førstesiden til det som skulle bli vår avis, RISLAPPEN. Vi har også tatt med noen annonser
fra samme nummer, nemlig nr. 1 i 1974.
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FORTRESS Design

Blant alle
landets
boligselgere
har vi

de mest

lojale.
*

*Norsk Kundebarometer 2010

Å vinne en slik måling viser at vi leverer det kundene våre forventer. Vår oppgave er å skape
trygghet til boligen og prisantydningen. Denne
tilliten er motoren som starter konkurransen
og beveger budene oppover. Sluttsummen
avgjøres i en rekke møter, samtaler, visninger

og til slutt i budrunden. I denne prosessen
brukes all vår kunnskap om kjøpernes behov
og vår erfaring med mennesker og brobygging.
Vår jobb er å finne den ene kjøperen boligen er
perfekt for. Først når vi har meglet frem prisen
som er riktig, er boligen solgt.

Vi megler frem dine verdier.
www.aktiveiendom.no
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Nye beboere og interne flyttinger
pr. 15. juni 2010

A-feltet (Adolf Øiensv.)
6A
Krogness Henriette Louise
6F
Albæk Lene
6F
Jensen Rikke Steen

9C
11E
11E
11E

B-feltet (Utleirtunet)
3C
Bergvin Anita
3C
Per Bergvin
11F Skjervold Roar
11F Skjervold Ildri Charlotte Vestvik
12B Hellan Fredrik
12B Brekstad Tina Aavik
C-feltet (Ada Arnfinsensv.)
4B
Finstad Hege
4C
Bredahl Oluf
4C
Bredahl Magnhild
5C
Johansen Tore
D-feltet (Asbjørn Øveråsv.)
7D
Nilsen Susanne
7D
Bratbak Helge
14B Gerhardsen Tove
14B Kammen Christian
20C Larsen Heidi
E-feltet (Risvollv.)
10C

Hafsås Raymond

F-feltet (Nordre og Søndre Risvolltun)
7G
7G

Torske-Raknes Thomas
Torske-Raknes Anette

Karlsen Håvard
Schjetne Trygve
Gunasekaren Shankar
Lakshmi Shanta

G-feltet (Marie Sørdals vei)
6D
6D
12A

Far Shadman Mohamed
Drakshani Maliha
Hultgren Bjørg

H-feltet (Blaklihøgda)
4G
Krogstad Else Merete
5B
Skodvin Anders
6F
Gravseth Tore
6F
Fornes Marte
9A
Fossum Kim
9A
Hansen Hilde
9B
Stefanov Stefan
9K
Havnerås Linda
14H Leistad Vibeke
14H Husan Frode
15A Fjeldvær Marianne
15A Fjeldsaunet John Morten
15C Stolpen Irene Neerland
15C Stolpen Andre
18A Skodvin Ann Helen
18B Johansen Siw
Høyblokka (Ingeborg Aas’ veg 2)
Lilleeng Benedikte
Berg Bendik
Parshina Julia

Sakset fra Rislappen 1974
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TEKNISK SJEF INFORMERER OM AKTUELLE TILTAK, PLANER OG ANNET
H 8 og ned mot kum ved H 12. I strekket forbi H10 - 8 legges
det også drenering. Arbeidene vil bli påbegynt i sommer. Rørene
har allerede kommet og er lagret inntil videre på asfaltplassen.
Utskifting av bommer:
Arbeidet med utskifting av bommer fortsetter. Husk at beboere
med utstedt bevis for bevegelseshemming kan få kjøpt bomåpner
av borettslaget ved fremlegging av bevis. I løpet av dette året og
neste år skal vi ha skiftet ut alle bommene våre.
Dessverre er de nye bommene også tidvis utsatt for hærverk. Vi
ber foresatte/voksne informere barna om ikke å utføre hærverk
og/eller leke på bommene. Det er ikke leker!

Teknisk sjef Laila Pedersen
Hensetting av hageavfall
Vi ser til stadighet at beboerne setter fra seg svarte søppelsekker
med hageavfall der det måtte passe. Dette er ikke en
tilfredsstillende ordning. Vi ønsker ikke at besøkende og
beboerne skal møte søppelsekker ved innkjøringene til feltene,
hensatte søppelsekker rundt containere etc.
Derfor – vær vennlig og sett hageavfallet ditt ut mot gata ved
inngangspartiet.
Det er også veldig viktig at hageavfallet plasseres der enten
søndag kveld eller tidlig mandag morgen den dagen avfallet skal
hentes.

Ny renovasjonsordning:
Det arbeides med ulike løsninger for en ny renovasjonsordning
i borettslaget. Vi snakker om å få til nedgravde tanker,
strategisk plassert. Dette medfører at eksisterende containere/
søppel-dunker fjernes fra områdene våre. Dette tror vi kan
bli fint og miljøvennlig, men vi avventer endelig godkjenning
av kommunens Avfallsplan før vi går videre med ytterligere
informasjon/kostnadsberegninger på aktuelle tiltak. Denne saken
kommer vi tilbake til med nye opplysninger på et senere
tidspunkt.
Tiltak friarealer:

Sekkene skal heller ikke inneholde stein og annet rask som ikke
er organiske hageavfall. Da kan det hende det ikke blir hentet.
Og et/flere søppelberg vil vi jo ikke ha på Risvollan!
Vi gjentar fordeling av henting:
Uker med oddetall – felt B, C, G og H
Uker med partall - felt A, D, E og F
Containerne:
Rydd opp rundt containerne. Det skal ikke slenges søppel rundt
containerne. De er til for å brukes, til å kastes oppi! Er du usikker
på hva som kan kastes hvor, ta kontakt med borettslaget.
Malingsarbeider:
Vi har nå valgt ut 5 ulike hovedfarger på Risvollan. Et
forsøksprosjekt er under utarbeidelse på boligene i Risvollvegen.
Her er det 5 bygg som skal få hver sin hovedfarge. Spennende
ikke sant? Fargene skal benyttes på øvrige felt, men alle kan da
se hvor flott det blir på E-feltet (Risvollvegen).
Malingsarbeidene på E-feltet er antydet påbegynt i slutten av
uke 23/begynnelsen av uke 24.
Vi henstiller alle til å rydde verandaer/balkonger etc for ting som
hindrer malerne. Likeledes dekke over møbler, markiser etc.
Det er også planlagt igangsetting av maling på D-feltet (Asbjørn
Øverås veg) i år.
Fjernvarmeanlegget:
Borettslaget skal utbedre del av fjernevarmenettet på H-feltet
(Blaklihøgda) i år. Dette gjøres ved at det legges nytt rørstrekk i
kum fra hjørnet på G-feltet (Marie Sørdalsv.) ned forbi H 10 og

Styret har satt ned en arbeidsgruppe for å se på ulike områder
på Risvollan. Det kan være seg større lekeplasser som trenger
en oppgradering, være seg gang- og sykkelveger/stier i området,
lyssetting, grønne lunger, beplantning, ballbaner og andre
aktivitetsfremmende tiltak for beboerne/besøkende i alle aldre.
Utvalget er godt i gang og har bl.a. en god dialog med de ulike
naboutvalgene for tiltak på ”deres områder”.
Det har ellers vært nedsatt et eget utvalg som har arbeidet med
flere tiltak i Stordalen som nå er blitt gjennomført. Vi er også
så heldig at 40-års jubileet gjennomføres der. Ennå er det mer
potensialer i dette fine området.
Nye garasjer:
En arbeidsgruppe ser på forskjellige løsninger for å bygge
garasjer på felt E. Det samme skal gjøres på felt H etter hvert. Vi
håper å få en godkjenning på dette i løpet av året.
Utskiftning av garasjeporter/dører:
Alle garasjeportene/dørene til fellesgarasjene skal skiftes ut på
sikt. Vi er godt i gang og gjennomfører utskiftning av 4 – 5 stk.

pr. år.
I forbindelse med at vi skifter porter, vil frekvensen for styringen
også bli skiftet. Vi har derfor nye portåpnere beboerne kan kjøpe
til en rimelig penge dersom dere leverer inn den gamle åpneren.
Har dere ikke en fra før, kan ny også kjøpes til kostpris.
Vi anbefaler de beboere som har garasjeplass (i fellesgarasjer)
om å benytte denne, slik at sårt tiltrengte parkeringsplasser
utvendig ikke opptas unødvendig.
Rehabilitering av inngangspartier:

Arbeidet med å legge stein er godt i gang. Felt A, G og D er så
å si ferdigstilt. Det gjenstår litt sluttarbeider på felt G og D. I
år vil vi legge stein på felt F, og vi håper resultatet blir bra. Vi
er fornøyd med det arbeidet og gjennomføringen av det som er
gjort i saken hittil.
Utbedring av fellesgarasjer:
Det er meningen at alle fellesgarasjene våre skal få gjennomført
en rehabilitering både innvendig og utvendig. Mange garasjer
er i dårlig forfatning og trenger oppgradering/tetting. Da må vi
fjerne alt utvendig på begge sider av bygget, og grave ca 4 meter
ned. Det er store arbeider som utføres og er et kostnadskrevende
tiltak. Det vil derfor i utgangspunktet ta flere år før vi har fått
rehabilitert alle garasjene, samt at noe i mellomtiden kanskje
forverres.
I fjor ble fellesgarasjene på Utleirtunet 1 og 2 rehabilitert, og i år
står fellesgarasjen på Ada Arnfinnsens veg nr.1 for tur.
Utredning av støyplager:
Et utvalg arbeider her med utredning av tiltak mot støy for
borettslagets boliger langs Utleirvegen. Arbeidene skal være
ferdig utredet til neste ordinære generalforsamling (våren
2011).
Miljømessige tiltak i feltene:
De enkelte naboutvalgene har foreslått ulike tiltak som de har
fått godkjenning for å gjennomføre, og arbeidene gjøres enten av
naboutvalgene selv eller av borettslaget. Tiltakene varierer år om
annet, men skal være miljøtiltak til glede og nytte for beboerne
på feltet.
Gressklipping av sommervikarene:
Også i år er vi så heldig å ha fått engasjert flere flinke
sommervikarer, men det tar tid før disse er på plass. Skolen skal
slutte og de skal kanskje ha litt ferie før de begynner hos oss.
Inntil alle er på plass ber vi om forståelse for at klippingen kan
være litt ujevn. Videre ber vi beboerne være varsom med hvor
bilene blir parkert. Det er viktig at de ikke blir stående i vegen

Rislappen nr. 1 - 2010 side 15
for klippingen evt. for kantklippingen mm.
Midlertidig bruk av gamle Risvollan barnehage:
Den avtalen Risvollan Borettslag har hatt med Statnett for
utelagring av utstyr i Nydalen (ved Strinda trafostasjon) er sagt
opp fra 1. juni i år. Dette tilsier at borettslaget har skaffet seg
annet areal inntil vi får en permanent løsning på lagring av utstyr
(benker, bord, steiner, containere, tilhengere, redskap etc). Vi har
vært så heldig å få til en avtale med Trondheim kommune om
å bruke deler av gamle Risvollan barnehage inntil det blir noen
utbygging/ oppføring av ny barnehage på tomten. Området blir
avsperret og låst. Området har ellers vært brukt til lagring av
belegningsstein mm., men det er lovet at det skal ryddes opp
der.

FORTRESS Design

Vi skaper konkurransen.
Aktiv Eiendomsmegling sørger for at potensielle
kjøpere oppdager din eiendom, kommer på visning

og ser verdien i nettopp din bolig. Slik skaper vi
konkurranse. Og vinneren? Det blir deg det.

Vi megler frem dine
verdier.
www.aktiveiendom.no
Trondheim Sentrum, Olav Trygvasonsgate 40, 7011 Trondheim..................................Tlf: 73 99 22 55......................... trondheim@aktiveiendom.no
Trondheim Sør, Søbstadveien 1, 7088 Heimdal...........................................................Tlf: 72 59 92 40............................. heimdal@aktiveiendom.no
Orkanger, Orkdalsveien 84, 7300 Orkanger.................................................................Tlf: 72 47 13 30................................ orkdal@aktiveiendom.no

