RISLAPPEN
-beboernes egen avis

God jul og godt nyttår!
4

2015

NOEN BILDER FRA NYBYGGET
Øverst til venstre ser vi ”Risvold” som er den nye
storstua i borettslaget.

Styrelederen
”Styret har vært opptatt av at vi skal ha en
forutsigbar husleie, og vi mener at vi nå er i
nærheten av det nivået vi må være på.”

Lyse ﬁne lokaler med en flott utsikt over byen og
fjorden.
I midten ser vi et utsnitt av vestibylen eller vrimlearealet som huser både skranke, sittegrupper, garderobe og toaletter. Dette er en del av utleiedelen.
Nederst til venstre ser vi en liten del av kjøkkenet
til Risvold. Topp moderne storkjøkken hvor man
kan lage/forberede mat til mange personer.
Her er det bare å ha en god kokk.

Hei alle sammen.
Julen nærmer seg med raske
stormskritt og vi har gått inn i adventstiden som skal være en hyggelig og koselig tid for oss alle.

Bakerst fra v. Odd Sverre Woldvik, Ahmad Haﬀar, Børge
Furre Overby. Foran: Atle Anker Ruud og Kjell Kjærstad

Over ser vi et foto etter at siste direktesending er
avviklet i våre gamle lokaler. Det var med en viss
vemod at lyset ble slukket etter all innsatsen som
medarbeiderne har lagt ned for å få til gode forhold. Vi startet arbeidet i 2001 med disse lokalene.
Vil med det samme berømme alle medarbeiderne for en imponerende innsats både med flytting
samt å komme på ”lufta” igjen. Vi var bare av skjermen i 2 dager. En stor takk til vaktmestrene som
aldri sa nei når vi spurte dem.
Vi gleder oss til å ta fatt i nye lokaler og jeg benytter anledningen til å ønske alle en riktig god jul.
Vennlig hilsen Kjell Kjærstad
Rislappen utgis av Risvollan Borettslag.
Utgitt første gang 1974
Adresse:
Asbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim
Telefon: 73 96 99 55
Ansvarlig redaktør: Kjell Kjærstad
Layout: Kjell Kjærstad
Trykk: Fagtrykk Trondheim
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I skrivende stund holder borettslaget på å flytte inn i sitt nye bygg
og vi skal ut av lokalene hvor vi har
holdt hus i over 40 år. Det nye bygget blir et ﬁnt bygg som vi skal leve
med i mange år og som vi helt sikkert kommer til å bli stolt over. Der
kommer en helt ny storstue som
vil erstatte den som er i kjelleren
på senteret. Det blir et pent lokale
med fantastisk utsikt utover fjorden. Vi vil være langt mer restriktiv på hva den leies ut til. Det har

vært noen 18-års dager i storstua
som vi nok godt kan beskrive som
«sjøslag», og disse ønsker vi ikke å
videreføre i den nye storstua. Derfor økes leiesatsen noe for at vi
skal prøve å unngå arrangementer
som vi ikke ønsker.

skal ha en forutsigbar husleie, og
vi mener at vi nå er i nærheten av
det nivået vi må være på. Dvs at
normal prisstigning må vi regne
med som ellers i samfunnet, men
at de store økningene nok bør
være forbi.

Det vil bli en «åpen dag» for alle
på Risvollan, så alle kan komme å
se hvordan det er blitt. Dette komme vi tilbake til.

Nå har vi i flere år snakket og skrevet om det samarbeidet som har
vært rundt utvikling av senteret,
men Rema, Trondheim Kommune og Risvollan Borettslag. Vi bestemte jo for noen år siden at vi
skulle trekke oss ut av området for
at senterområdet skulle få utvikle
seg uten at vi var der med traktorer osv. Nå har dette prosjektet
stoppet opp, da kommunen vedtok at de skal bygge omsorgsboliger og sykehjem på en annen tomt
de disponerer nede ved kraftstasjonen. Det er synd at man gjør
en sånn vending etter så mange år
med planlegging, konsulenter og
arkitekter osv. Dette har gjort at
Rema må begynne å tenke på nytt
igjen, og det begynne planleggingen ut fra at kommunen ikke ønsker sykehjem og omsorgsboliger
på området rundt senteret. Hva vi
snakker om i tid før noe kan skje
nå vet vi ikke, men det er i alle fall
gledelig å se at det nå er kommet
en ﬁn butikk på senteret i Coop
Extra.

Alle ﬁkk nettopp informasjon fra
borettslaget om at andel felleskostnader øker kommende år. Økningen i år ble ganske høy, men det
var nødvendig å øke den såpass
mye som vi nå gjorde. Vi holder på
med en del tunge prosjekter som
er helt nødvendig å gjennomføre, både fellesgarasjene, oppgradering av varmeanlegget vårt og
ikke minst maling/beising av husene våre. Kan jo nevne at 7-8% av
våre inntekter går med til å male
boligene, så det er kostbart å vedlikeholde byggene selv om vi henter inn priser fra mange.
Styret har vært opptatt av at vi

Jeg vil på vegne av styret ønske
dere alle en riktig god jul og et
godt nyttår.

Redaksjonens besøksadresse er:
TVRisvollan, Asbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim.
Telefon: 73 96 64 13 / 92 09 66 44
www.risvollan-borettslag.no
E-post: tvr@tvrisvollan.no
Facebook: TVRisvollan
Nettside med webTV: www.tvrisvollan.no
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

Med vennlig hilsen
Egil Burkeland
styreleder
Den nye storstua Risvold.
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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.

LYSMANSJETTER, BRANNFAR- SIKRINGGSKAP:
LIG JULEPYNT OG JULEBLYSDersom du har ”gammeldagse”
NING:
sikringer, sjekk at de er skrudd
I disse hyggelige jule- og nyttårsti- godt nok til slik at det ikke oppder er vi innendørs og har det hyg- står brann i sikringsskapet. Ta en
gelig. Ofte tenner vi lys, men husk kontroll av dette i ”ny og ne”.
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

Beboerne anmodes om ikke å
gjøre dette, fordi det trekker til
seg mus og/eller rotter i området,
og det ønsker vi jo ikke å ha.
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
da bra å gjøre dette i desember
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.
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ut kontakten på juletrelysene og
annen julebelysning når du legger
deg om kvelden. Ikke bruk skjøte- Vi minner også om at ﬁrma Aalledning i skjøteledning etc.
mo Elektriker AS har fast pris på
å skifte sikringsskap på Risvollan.
Informasjon om dette står på borettslagets hjemmeside.
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.

VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG I NYTT ADMINISTRASJONSBYGG

Styret og administrasjonen inviterer alle våre
beboere til «åpen dag»
i nytt administrasjonsbygg!

mulig tar turen for å se Vi serverer kake og kaffe
nærmere på det flotte til alle.
bygget vårt.
Velkommen til «åpen
Åpen dag holdes 20. dag»!
januar 2016 kl. 14.00Administrasjonen
Vi håper så mange som 18.00.

Program for Hoeggen kirke i jula 2015
20. desember – 4. søndag i advent
Høymesse kl. 11.
24. desember - julaften
Julegudstjeneste kl. 13 Utleira skolekorps og Mini- og barnegospel deltar
Julegudstjeneste kl. 1430
Julegudstjeneste kl. 16
25. desember – juledag
Høytidsmesse kl. 11 Korgruppe
deltar
03. januar – Kristi åpenbaringsdag
Høymesse kl. 11
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Tradisjonen tro ble julegrana i A-feltet tent 1.søndag i advent
Rundt 50 store og små beboere møtte fram. Det ble servert gløgg, saft og pepperkaker. De frammøtte deltok i sang og gang
rundt juletreet.
Til storglede for de minste kom julenissen i år også med godteposer i sekken. Julenissen kommer som kjent til de snille barna,
og det har vi i A-feltet.
Hilsen
Den anonyme reporteren
Gunnar Osvoll

Nissemor, Kari, mener årets juletre er det fineste vi har hatt på mange
år. En stor takk til vaktmestrene!
A-feltet ligger i Adolf Øiens veg og
består av 83 leiligheter.

Medlemmene av NU, Per Hjertnes, Anita Hansen og Kari Enger, sørger
for gløgg, saft og pepperkaker.
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Nissen deler ut godteposer til barna.

Per Hjertaas, Adolf Øiensv 6 E,
er leder av naboutvalget.
Han kan treffes slik:
Tlf. 922 21 209
nu.a@risvollan.no
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CARL-ESPEN JACOBSEN – LÆREKANDIDAT I RISVOLLAN BORETTSLAG
Carl-Espen Jacobsen er fra 4. august i år ansatt som lærekandidat
hos oss, for en periode på 2 år.
Carl-Espen vil etter endt læretid få
muligheten til å ta eksamen for å
få tildelt fagbrev i byggdrifterfaget Ansettelsen av Carl-Espen som
lærekandidat, er et samarbeid
med Sør-Trøndelag fylkeskommune.

faste arbeidsoppgaver på daglig
basis. I tillegg får han tildelt diverse oppgaver fra arbeidsleder, på lik
linje med de andre.
Vi håper Carl-Espen vil trives og
ønsker han velkommen hos oss!

INNSAMLING AV
JULETRÆR
vil skje på vanlig måte
ved at borettslaget
foretar
innsamling
over nyttår i likhet
med det som vi har
gjort tidligere år.

Administrasjonen

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

Byggdrifterfaget er i ferd med å
bli et eget fag under lærlingeordningen og vil etter hvert erstatte
Carl-Espen har fått tildelt en del
den gamle vaktmestertittelen.

MÅKING/STRØING AV
FELLESINNGANGER:

Vi har mange trange og smale veger og plasser, gater, garasjer og
Det nevnes ellers at de beboerne gangveger som skal brøytes på
som bor i 2. og 3. etasje må ha kort tid, og det blir brøytet i hht.
Etter hvert står
mulighet for å bli kvitt snøen fra gjeldende brøyteinstruks som
vinteren for tur,
terrassene sine, slik at de må kun- dere ﬁnner i INFO-håndboken kap.
da bl.a. med
ne lempe snø over rekkverket og 5.15. Vi ber om forståelse for at
snømåking og
ned til etasjen (terrasse/platting/ ting tar tid, og særlig da ved store
sandstrøing. Her
hage) under. Denne snøen må de snøfall. Det er derfor bra dersom
må vi be alle om
naturlig nok gjøre avtale med be- dere bidrar selv ved å holde det
å bidra, og særboer i etasjen under om, dersom ryddig rundt containere, rundt
lig de som bor i
den skal kunne bli liggende der, søppeldunker (måke snøen slik at
fellesinnganger.
ellers må den fjernes derfra også. renholdsverket kommer greit til),
Det skal ikke
Samarbeid og samsnakk mellom måke fram under garasjeportevære en person alene som skal naboer må derfor til!
ne (for de som har egen garasje i
utføre alt arbeidet når det er flere
rekke), ikke parkere slik at brøytesom deler inngangsparti. Dere må
mannskapet vårt blir hindret og at
bli enig dere imellom om hvordan
evt. det ikke blir brøytet fordi biler
dere organiserer dette arbeidet. MÅKING VED/PÅ SØPPELstår i vegen etc. etc.
Dette gjelder også for strøing der- DUNKENE:
som det blir glatt i inngangsparti- Vi nevner også at renholdsverket
Alt som letter vårt arbeid, kommer
et.
setter pris på at det blir måke ved beboerne til gode i form av ennå
bedre utført arbeid!
Borettslaget har satt ut strøsand- og oppå søppelkasser rundt om på feltene som dunkene (for de
Vis tålmodighet og forståelse – og
dere kan benytte til å ta sand fra. som har dette).
vær gjerne konstruktive og bidra
INFO-håndboken kap. 6.1 – Or- Det blir lettere
helst litt selv!
densregler, pkt. 3 tar for seg regler for alle dersom
om snømåking og sandstrøing i dunkene er frie
borettslaget, og kap. 9.5 har infor- for snø og det
Teknisk sjef Laila Pedersen
masjon og kart som viser plasse- måkes/strøs rundt de.
valget ditt.

ringen av alle strøsandkassene.

BRØYTING/STRØING:

Til orientering har de fleste naboutvalgene spader, koster etc til
utlån dersom du ikke har selv, så
ta kontakt med lederen i nabout-

Vinteren kommer – etter hvert
- med tilhørende snøbrøyting/
sandstrøing!

8 RL 4-2015

JULEGAVEPAPIR ER
RESTAVFALL

verket 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).

I jula er det mer
avfall enn normalt,
og vi anbefaler derfor alle om å kaste Du kan og sjekke renjulegavepapiret ET- holdsverket sin hjemTER jul. Renholds- mesider som er: www.
renholdsverket.no
BORETTSLAGET HAR EGEN
PAPPRESSESOM VÅRE BEBOERE OGSÅ KAN BENYTTE
SEG AV

Vi håper mange av beboerne vil
benytte seg av dette tilbudet.
Teknisk sjef

Beboerne kan få fjernet/presset
papp og papir i pressen, men da
må dere komme til borettslaget
med det som skal presses. Det
settes ut en egen kasse på utsiden
av bygget på dagtid. Vi må presisere at det ikke skal legges igjen/
settes igjen noe papp/papir på
utsiden av våre lokaler, men det
skal leveres oppi kassen merket
dette formålet.
Husk også at: Papp/papir etc
ikke skal mellomlagres utenfor
inngangsdørene eller under trappenedganger (bl.a. på grunn av
brannfaren).
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NYE SATSER OG VILKÅR FOR LEIE AV «RISVOLD»

INNSAMLING AV HAGEAVFALL – NY ORDNING PÅ ALLE FELT

Fra og med 01.01.2016 kan du
leie vårt nye og flotte utleielokale:
«Risvold» !
Styret har i den forbindelse vedtatt nye satser og vilkår for leie av
Risvold.

Satser
Formiddag/ettermiddag:
kr. 1.200,- inkl. vask (kr. 1.000,- for
andelseiere)
Hel dag:
kr. 2.400,- inkl. vask (kr. 2.000,- for
andelseiere)
(Tillegg kr. 400,- for leie av kjøk-

ken)
Fredag/lørdag:
kr. 5.000,- inkl. vask ( kr. 3.500,for andelseiere)
Hel helg:
kr. 10.000,- inkl. vask (kr. 7.000,for andelseiere)
Depositum:
kr. 3.500,Vilkår (utdrag)
-

Aldersgrense 25 år

-

Ved avbestilling senere
enn 14 dager før avtalt
leiedato, belastes 50% av
leien.

ANNONSERING AV LEDI- PARKERING MM.
GE MC-PLASSER
Parkering i garasjen:

Borettslagets styre har vedtatt
at vi fra neste sesong av (våren
2016), skal gå over til en annen
ordning når det gjelder innsamling
av hageavfall. Vi har hatt et prøveprosjekt gående for felt E (Risvollvegen) og F (Nordre og Søndre
Risvolltun) som har fått utplassert
ut 3 stk. ”potetkasser” denne sesongen. Dette har vært så vellykket, at vi innfører denne ordnin-

gen også for alle andre feltene på
Risvollan. Hvor kassene plasseres,
og hvor mange som plasseres ut,
må vi ﬁnne ut etter hvert. Men for
at ordningen skal fungere og ikke
minst fortsette, må kassene kun
fylles med hageavfall (ikke stein,
jord eller andre gjenstander).
Vaktmesterne henter inn kassene
og tømmer disse når det er blitt
fullt. Det vil derfor IKKE bli hentet

inn sorte søppelsekker med hageavfall som tidligere. Settes det ut
søplesekker med hageavfall, vil
disse blir stående uten at de tømmes. Ordningen gjelder som sagt
fra våren 2016 (neste sesong).
Vi mener denne ordningen er mer
miljøvennlig, penere og ikke minst
sparer personalet for mange tunge løft! Teknisk sjef

KULDE - RADIATORER OG ÅPNE VINDUER
Vi opplever dessverre rett som det
er, at rør til radiatorer sprenger lekk
grunnet frostsprengning. Dette kan
medføre store vannskader med påfølgende problemer og kostnader
både for dere som beboere og andre
involverte.
Vinduer hvor du har radiatorer under, må derfor ikke stå lenge åpne
når det er kuldegrader. Helst ikke
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åpnes i det hele når det er kaldt. Er
radiatoren i tillegg litt ”strypt” vil den
kunne fryse sundt og røret sprenger
lekk.
Husk derfor:
Ikke gå fra vinduer åpne. Det er
heller ikke god ENØK (engergi-økonomisering) å lufte lenge/hele tiden.
Ta en kjapp gjennomlufting da dette
er et mye bedre tiltak, og du kan

Fra og med 01.01.2016 vil ledige
MC-plasser kun annonseres via
vår hjemmeside.
Det er ingen på venteliste for MCplass i dag og vi har fortsatt ledige
plasser. Ved interesse, ta kontakt
med borettslagets kontor.
Dersom alle plasser er utleid, vil
de interesserte bli satt på venteliste. Tildeling skjer etter rangering (følger påmeldingsdato) på
listen.
Administrasjonen

Vi har registrert at det i noen tilfeller er ”parkert” biler uten skilt inne
i garasjene. Vi henstiller beboerne
til å bruke garasjeplassene til ordinær bilparkering og ikke til lagring
av biler uten skilt. Det er lite nok av
parkeringsplasser utendørs om ikke
beboerne skal oppta flere plasser
enn strengt tatt nødvendig. Vi håper
med dette at de som har biler uten
skilt i garasjene, tar ansvaret og fjerner disse.
Ellers minner vi om at det fremdeles kan være få parkeringsplasser
på Risvollan (på noen få områder),
så vi henstiller beboerne til å parkere inne i garasjene og ikke ute på
parkeringsplassene (for de som har
garasjeplass). Det er viktig å tenke
på at andre også har bruk for parkeringsplass!

Ved ønske om leie og/eller for utfyllende informasjon om priser og
vilkår, vennligst se vår hjemmeside eller ta kontakt med borettslagets kontor.
Informasjon om priser ligger ute
på vår hjemmeside under «Om
borettslaget» og «Fasiliteter».

Administrasjonen

KJØP AV PORTÅPNER – RIMELIG!
Nye portåpnere får du kjøpt til kr.
540,- pr. stk. ved å henvende deg til
borettslaget. Dette gjør til at det blir
enklere og lettere å parkere inne i
garasjen.
Til slutt minner vi om at inn/utkjøring
av garasjene ikke må skje før porten
har kommet helt opp og det er klart
til inn/utkjøring. Dersom du kjører
inn/ut før porten har kommet helt
opp, bryter du fotocellen, og porten
blir stående mye lenger oppe enn
nødvendig. Porten er programmert
til å gå opp/igjen til faste intervaller,
og kjører du inn/ut før porten har
kommet opp, bryter du intervallene
og feil på porten kan oppstå som
følge av dette. Dette er noe som
kan medføre merkostnader for borettslaget og irritasjon for dere som
brukere.
Teknisk sjef

dermed hindre at radiatoren/rørene
ødelegges.
Teknisk sjef
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NYINNFLYTTET OG INTERNE FLYTTINGER FRA 24.09. TIL 09.12.2015
Her er en oversikt over de som har flyttet inn i borettslaget og interne flyttinger som er gjort siden sist.
Vi ønsker nye beboere velkommen til oss og til lykke med ny bolig for alle som har vært på flyttefot!

Adresse					 Navn					 Dato
ADR
ADR_NR
ADR_BOKSTAV
NAVN
ADA ARNFINSENS VEG
7 B Mellingseter Rune
ADA ARNFINSENS VEG
7 B Gjengår Anniken
ASBJØRN ØVERÅS VEG
3 C Aasbjørg Helge
ASBJØRN ØVERÅS VEG
12 D Blomsøy Kristin
ASBJØRN ØVERÅS VEG
12 D Hammernes Kristian
ASBJØRN ØVERÅS VEG
14 D Jørgensen Astrid Hagen
ASBJØRN ØVERÅS VEG
14 D Jørgensen Kåre Willy
ASBJØRN ØVERÅS VEG
14 E Sollie Stig Rune
ASBJØRN ØVERÅS VEG
14 E Dahle Monica
BLAKLIHØGDA
4 B BERNTSEN OLAV
BLAKLIHØGDA
9 K Berg Kristian
BLAKLIHØGDA
10 B Melum Greta Lillian
BLAKLIHØGDA
10 B Melum Ida
BLAKLIHØGDA
18 F Haave Ingri Aftret
BLAKLIHØGDA
20 D Olaussen Berit Margrethe
BLAKLIHØGDA
20 I Myhr Ida Sofie
MARIE SØRDALS VEG
1 G Dahlø Aslaug
MARIE SØRDALS VEG
3 D Børøsund Sissel
SØNDRE RISVOLLTUN
6 D Smith Nicholas Albert
SØNDRE RISVOLLTUN
6 D Hanssen Veronika
SØNDRE RISVOLLTUN
6 E Solvik Katrine
SØNDRE RISVOLLTUN
6 J Monkvik Viviann Knutsen
SØNDRE RISVOLLTUN
6 J Dahl Tommy
SØNDRE RISVOLLTUN
8 B Årøen Bente Nordbøe
SØNDRE RISVOLLTUN
8 B Årøen Sindre Nordbøe
SØNDRE RISVOLLTUN
12 E Kroknes Veronica Fagerland
SØNDRE RISVOLLTUN
12 E Hoddø Ole Gunnar
SØNDRE RISVOLLTUN
20 A Skjølberg Nina
SØNDRE RISVOLLTUN
20 A SKJØLBERG JENS ANDERS
UTLEIRTUNET
5 B Børresen Marie Jeanette
UTLEIRTUNET
5 B Tommy Børresen
UTLEIRTUNET
6 F Perera Sulari Poornima
UTLEIRTUNET
6 F MÆLE AUDUN
UTLEIRTUNET
14 A Kjeldsberg Tom
UTLEIRTUNET
22 B Rustand Åsmund
UTLEIRTUNET
22 B Momyr Astrid
UTLEIRTUNET
28 C Poulsen Ingibjørg

INNFLYTT_DATO
01.10.2015
01.10.2015
09.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
30.10.2015
30.10.2015
07.12.2015
07.12.2015
29.09.2015
01.12.2015
28.10.2015
28.10.2015
29.09.2015
16.11.2015
23.10.2015
07.12.2015
01.12.2015
15.10.2015
15.10.2015
01.12.2015
15.10.2015
15.10.2015
30.10.2015
30.10.2015
23.10.2015
23.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
20.11.2015
20.11.2015
01.11.2015
10.10.2015
10.10.2015
07.10.2015

Her dukker det opp en gammel kjenning ”Kryssord med Anders”. Onkel Burre har ikke rukket å lage kryssord til denne utgaven så derfor et gjensyn med Anders.
Frist for innlevering av løsning er satt til 15. februar 2016. Du må gjerne kopiere kryssordet i stedet for å
klippe i bladet. Løsningen sendes tvr@tvrisvollan.no eller til Risvollan Borettslag, Asbjørn Øverås veg 1.
LØSNING OG TREKNING AV KRYSSORDET I NR 3-2015
Løsningen var: VAKKER ER HØSTEN NÅ
Vinnerne:
3. premie - 2 flakslodd
2. premie - 3 flakslodd
1. premie - 5 fakslodd
Ole Fredrik Hognes
Grete Osvoll
Inge Formo
Utleirtunet 17 c
Adolf Øiens veg 6 A
Marie Sørdals veg 9 G
Loddene vil bli tilsendt.
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FLYTTING FRA SENTERET TIL ASBJØRN ØVERÅS VEG 1
1. desember overtok Risvollan
Borettslag sitt nye bygg som
inneholder administrasjon, verksted, møte- og velferdsrom samt
TVRisvollan.

Flyttingen var en stor operasjon
som ble godt planlagt på forhånd.
Alle var med på flyttinga og i tillegg var det innleid et flyttebyrå.

2. desember var det full fart og
flyttinga gikk bra. Borettslaget var
stengt fra 2. til 4. desember, men
deretter var tingene opp å gå.
kk

«Et godt salg
starter alltid med
en god markedsføring.»

Borettslagets nye bygg ligger langs Risvollveien og Asbjørn Øverås veg, og har fått adressen Asbjørn Øverås
veg 1. Det er noen få HC parkeringsplasser og gjesteplasser ved bygget, men parkering skal i hovedsak skje
på taket av parkeringshuset på E-feltet rett over gata.

PUST I BAKKEN

Etter over førti år på samme plass
er det mye som skal pakkes og
flyttes på. Her har Håkon og Roald tatt en liten pust i bakken
sammen med flyttegodset. Vaktmestrene gjorde en formidabel
jobb under flytteprosessen.

Det er like store forskjeller på kjøpere
av eiendommer som det er på andre
mennesker. Det du elsker er for mange
helt uinteressant. Det du synes er
rimelig mener noen er altfor dyrt.
Opplevelsen av verdi vurderes
åpenbart ulikt. Noen vil ha utsikt,
andre garasje, noen vil ha et ekstra
soverom og andre vil ha svømmebasseng.
Forutsetning for å få til et godt salg
er at så mange riktige kjøpere som
mulig ser at eiendommen er for salg.

Også medarbeiderne i TVRisvollan sto på,
her er det scenen i store studio som rives.
Odd Sverre Woldvik, Ahmed Haffar og Børge Furre Overby bruker tungt skyts.
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Ikke tro at alle følger boligmarkedet på nettet,
potensielle kjøpere kommer fra mange flere steder –
og det er alltid den ene ekstra-betalingsvillige-kjøper
som løfter budrunden fra et godt til et fantastisk
salg. Disse perfekte kjøperne leter vi etter med alle
tilgjengelige midler. Noen kommer fra nettsider,
andre fra avisannonser- gjennom annonse får vi
eksponert eiendommen din for mange hundretusen
mennesker; flotte bilder og gode tekster gjør at
rett kjøper kommer på rett visning.
Vi sørger for optimale resultater for kjøperne – ved
å lete frem rett kjøper til rett bolig. Noe som igjen gir
optimale resultater for selger – rett kjøper betaler
alltid litt ekstra for eiendommen din.

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

