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Styrelederen

Årets nabo
På årsmøtet for naboutvalget på G-feltet ble
det besluttet å opprette en pris for ”Årets
nabo”. Prisen for ”Årets nabo” går i år til Birger Timestad i 14 E. Timestad fikk overlevert
en flott blomsterbukett fra NU’s leder Nerijus
Karpavicius.

Styret og administrasjonen følger lover og
regler, og innhenter betenkninger fra vår faste
advokat og andre hvis vi er i tvil om saker.

Her er begrunnelsen for at Timestad fikk
årets pris:
”Birger har stilt opp for sine naboer og tatt
godt imot nyinnflyttede på feltet. Han er
alltid tilgjengelig, hyggelig, gir bistand og
veiledning, spesielt til nye naboer - uansett
tid på døgnet. Dette har vært med på å bidra
til trygghet, trivsel og ikke minst samhold.
Birger fortjener prisen for «Årets nabo”.
Vennlig hilsen
Cecilie Klüver
(medlem av NU på G-feltet)

Hei alle sammen.
Birger Timestad - Årets nabo på G-feltet Foto: Cecilie Klüver

Pent stell av utearealene på
Risvollan, mange flotte hager

Årets generalforsamling er nå
avholdt i vår nye
storstue «Risvold».
Oppmøte var vel
omtrent som det
har vært de senere
årene, ca 100 andelseiere inklusiv
fullmakter.
Hagene blomstrer og det kommer til å se
flott ut utover sommeren. Vi traff Siv Anita
Kjønsvik (bildet) som var travelt opptatt
med å luke rundt eiendommen i nr 7 på
A-feltet.
Redaksjonen ønsker alle en god sommer!
Vi er ydmyk overfor den støtte vi ble vist på
generalforsamlingen og det gir inspirasjon
til arbeidet videre, mvh 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 er det godt og
varmt i Trondheim, mye tyder
på at sommeren er på full fart til
Trøndelag.

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
Foto: Kjell Kjærstad, Gunnar Osvoll og private
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

bygge parkeringsplasser) uten å
ha behandlet det i generalforsamling. Dette er begrunnet med at
borettslaget har hatt medvirkning
fra Naboutvalg i plasseringer / utforminger, og derigjennom er godt
forankret demokratisk. Det andre
er at borettslaget eier så store
områder og gjør så mye i løpet av
et år som nok hadde krevd generalforsamlingsvedtak i et mindre
borettslag (1-2 blokker for eksempel). Hvis alle endringer borettslaget foretar seg skal behandles i
generalforsamling, ville det vært
mange generalforsamlinger i løpet
av et år. Dette har vår advokat forklart ved flere anledninger. Styret
og administrasjonen følger lover
og regler, og innhenter betenknin-

I ettertid har styret fått en del
kommentarer på
hvorfor
enkelte
andelseiere kan
Rehabilitering garasjer/grunnmur A-feltet
stå å si at «styret i borettslager fra vår faste advokat og andre
get gjør ulovligheter», uten å kunhvis vi er i tvil om saker. Alle vedne dokumentere noen av disse
tak som fattes av styret kontrollepåståtte ulovlighetene. Videre at
res av vår revisor, og av borettsla«borettslaget stjeler fra andelseigets representantskap.
erne» var en annen påstand.
Det samme gjelder beskyldningeRisvollan Borettslag er et av få bone om at «borettslaget stjeler fra
rettslag som mange ganger har
andelseierne» når borettslaget
hatt advokat til stede på generalskal rehabilitere fellesgarasjene.
forsamlinger, for å forklare hvorDette er helt ubegrunnet. Også
for Risvollan Borettslag kan gjøre
her er det innhentet juridiske
en del endringer (for eksempel

råd fra den fremste advokat på
området. Det er ikke tvil om at
borettslaget må få tilgang til å
utføre nødvendig vedlikehold på
blokkene/garasjene. Alle får mulighet til å fjerne det man eventuelt vil ha/skal gjenbruke i god tid
før det fjernes. Hvis det ikke fjernes, må entreprenøren og borettslaget ha mulighet til å fjerne det
for at planlagt og nødvendig vedlikehold skal gjennomføres. Dette
er absolutt ikke tyveri. Man glemmer at man faktisk får en rehabilitert og virkelig oppgradert garasje,
en virkelig standardheving.
Vi i styret og administrasjonen
ønsker at slikt vedlikehold skal utføres så hurtig som mulig, og til
minst mulig sjenanse for beboerne. Styret skjønner at ikke alle er
like fornøyd når noe man selv har
bekostet må fjernes, men av og
til blir det slik. Alle vi i styret bor
i dette borettslaget, og det er ikke
slik at styremedlemmer aldri blir
berørt av det styret vedtar. Det
kan like godt gå utover noen i styret, men sånn er det å bo i et borettslag.
På vegne av styret ønsker jeg alle
sammen en riktig god sommer.
Med vennlig hilsen
Egil Burkeland
Styreleder
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Bruk av områdene i
Stordalen - oppfordring om å vise hensyn
Vi ser med glede at områdene i
Stordalen brukes flittig av store og
små, spesielt nå når kveldene blir
lysere. Det er gøy å se at anleggene er i bruk og at det er aktivitet i
dalen.
Vi har ingen «ordensregler» for
bruk av Stordalen og det er heller
intet ønske om å innføre det. Vi
har imidlertid en generell regel i
borettslaget om at det skal være
ro mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.
Vi ber derfor om at man viser hensyn dersom man oppholder seg i
Stordalen etter kl. 23.00. Husk at
det ligger barn (og voksne) og sover, ofte med åpne vinduer nå om
sommeren :- )
Administrasjonen

Endring av retningslinjer for oppsett av
trampoliner

-

Det må søkes skriftlig til
administrasjonen om oppsett av trampoliner

-

Med søknaden må det
følge skriftlig samtykke fra
2/3 av tilstøtende naboer

-

Det er krav om forsvarlig
montering slik at sikkerheten ivaretas

-

Man skal vise hensyn til
naboer og unngå unødig
støy

For mer informasjon se retningslinjene i sin helhet.
Administrasjonen
IKKE MAT FUGLER PÅ BAKKEN
Mange beboere syns det er trivelig å mate fugler, og særlig på bakken. Uansett om det er på bakken
eller på brett, så detter det ofte
smuler/frø ned på bakken.
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.

IKKE KAST MATAVFALL I WC OG/
ELLER KJØKKENVASKEN

Det er foretatt en endring av retningslinjen for oppsett av trampoliner, etter innspill fra naboutvalgene.
Retningslinjene finnes i Informasjonshåndboka pkt. 5.23. som
ligger ute på borettslagets hjemmeside.
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selgere ønsker at dere skal foreta
målinger, må dette gjøres for egen
regning. Styret er informert om de
nevnte verdiene og har vedtatt i
møte 17.03.2016, sak 025/16 at
dersom beboerne ønsker å få utført/gjennomført målinger av Radon, må dette utføres og bekostes
i sin helhet i beboernes regi.

Hovedreglene er gjengitt under:

Borettslaget har avtale med firma
Anticimex AS om skadedyrsbekjempelse. Men for ikke å fôre
mus og rotter, må du ikke kaste
matavfall i WC og/eller i kjøkkenvasken. For vi vil jo ikke ha mus og
rotter i borettslaget så sant vi kan
unngå det. Se bilde av en død rotte, som nesten er like stor som en
halvliter brusflaske! Noe å tenke
på? Rotten kom dessuten fra ett
felt på Risvollan, og vi vet at det
er flere og vi trenger ikke å fôre
på de!

Foto: F. Dalsvåg

RADON
I ”ny og ne” får vi spørsmål om
hvordan det stiller seg med Radon
og om det er høye radonkonsentrasjoner (måleverdier)her på Risvollan. Det har også vært skrevet i
Rislappen om dette tidligere.
Det nevnes likevel på nytt at den
gang kommunen hadde barnehage bak senteret (Risvollan barnehage),
foretok kommunen
målinger i denne barnehagen, og
resultatet fra disse målingene fikk
vi den gang kopi av. Det viste seg
da at det ikke var noen fare for
høye becquerelverdier (radon måles i becquerel pr kubikkmeter luft,
(Bq/m³)). De målte verdier lå altså
langt under kravet. Det er ellers
nylig foretatt målinger av Radon i
noen av våre tilfeldige utvalgte leiligheter, så også her viste resultatene at verdiene ligger langt under
kravet. Høyeste målte verdi var på
57 Bq/m³, og kravet er at verdiene
alltid skal være lavere enn 200 Bq/
m³. Snittverdien av radonkonsentrasjon (målingene) i de tre leilighetene ligger på 34 Bq/m³.
Radon finnes i stor grad i alun-skifer og annet berggrunnsmateriale, men lite i leire, som det jo er
mye av på Risvollan. Så selv om

Målinger ble utført med et slikt
måleinstrument, en såkalt sporfilm, men det finnes i dag flere typer og i ulike prisklasser.
Teknisk sjef

TRENGER DU VED TIL VINTEREN? – KOM OG HENT – DET
ER BLANDINGSVED!
Risvollan Borettslag har en god del
kappede trær i alle størrelser og
slag (dvs blandingsved) liggende
på området bak Risvollan senter
(den gamle barnehagetomten, og
er der vi lagrer div. annet utstyr).
Vi ønsker nå å kvitte oss med dette. Har du bruk for noe, eller kjenner noen som kan trenge ved – ta
kontakt med borettslaget så får du
hentet ved. Veden må hentes i borettslagets åpningstider, da området ellers er låst og avstengt.
Veden gis bort gratis – ved henting. Men husk: Dere må ha med
dere tilhenger, eller annet å frakte
veden i, da det ligger trær der i ulik
størrelse (lengde).

Ønsker du å utgjøre
en forskjell?
Det er deilig å kjenne følelsen av
mestring og god samvittighet.
Det er godt å ha et stort sosialt
nettverk i nærmiljøet og møte
anerkjennende blikk og nikk på
butikken. Det er ingenting som er
bedre enn å bidra til barn og unges oppvekst, og se deres utvikling og idrettsglede.
Jeg tror de fleste av oss ønsker å bidra og utgjøre en forskjell. Spesielt
om dette gjelder å utvikle oppvekstmiljøet for våre barn. Jeg tror også
mennesker flest ønsker gode sosiale
nettverk, annerkjennelse i nærmiljøet, oppnå mestring, utvikle og utfordre seg selv.
Når vi i Utleira IL søker etter styremedlemmer i ulike sportslige avdelinger,
søker vi etter personer som har gode
verdier. Vi søker etter de som ønsker
å bidra til utvikling av idrettslaget og
aktivitetene. Vi søker etter de som
er opptatt av å skape idrettsglede.
Vi søker etter vanlige folk som er engasjerte og som ønsker å utgjøre en
forskjell. Dette er mye viktigere enn
spesialkompetanse.
Utleira IL er en suksesshistorie i
idretts-Norge. Klubbens utvikling de
siste årene blir en del av årsrapporten til Norges Idrettsforbund. Trondheim kommune, Håndballforbundet,
Idrettskretsen og ti-talls idrettslag fra
fjern og nær har kommet for å høre
vår historie.
De kommer
for å lære.
Ikke for at vi
er så himla
gode, men
fordi vi har
oppnådd
gode resultater, gjennom
anleg gsutbygging, økonomi og samarbeid.

andre, uansett kompetanse og bakgrunn. Vi spør ofte andre om råd. Vår
målsetning er å samarbeide og bli
best mulig sammen. Da må vi bidra
til samarbeid og utveksling av kompetanse.
Utleira IL har voksesmerter, fordi utviklingen i anlegg, årsomsetning og
medlemsvekst går fortere enn vi klarer å skrive nye rutiner tilpasset vår
nye hverdag. Vi er ikke en sertifisert
kvalitetsklubb. Vi har mange utfordringer som alle andre idrettslag. Vår
største utfordring pr i dag er at svært
mange tror at man må være overmenneskelig for å ta på seg et styreverv i idrettslaget. Dette stemmer
selvfølgelig ikke.
De frivillige som har bidratt de siste årene har gjort en prisverdig innsats, men deres utgangspunkt var det
samme som ditt. De var foreldre som
ønsker det beste for oppvekstmiljøet,
var engasjert og som ville utgjøre en
forskjell.
Våre avdelingsstyrer er pr i dag ikke
fulltallig. Det er her vi håper at du kan
bidra. Som styremedlem i en av de
sportslige avdelingene er du med på
å videreutvikle avdelingen og tilbudet
til dine barn. Mange sier at de gjerne
vil bidra til laget, men jobben som gjøres i avdelingene er ofte den viktigste
jobben for lagene. Vil du utgjøre en
forskjell, er det nå du har muligheten!
Ta kontakt med valgkomiteens leder
Per Hangerhagen, per.hangerhagen@
gipling.no

Har du spørsmål, ta kontakt med
teknisk sjef.
Vi har mye
å

lære

av
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Håkon Melsæter Worren, født i
Ålesund i 1941, nestleder i styret.
Bodd på Risvollan ca 40 år.

Kari Morken, styremedlem
Bor: Utleirtunet 26B.
Bodd i borettslaget siden 2000.

Utdannet innen markedsføring, jobber som salgskonsulent hos Clausen
& Keller AS. Hobby er idrett med spesiell lidenskap for fotball

Tillitsverv fra 12 årsalderen, var bla
aktiv i speider, skolekorps, fotball.

Kommer opprinnelig fra Mo i Rana.
Har bodd i Trondheim siden 1989.
				
Gift.
Har 2 jenter på 11 og 15 år.
Nestleder ved IT-tjenesten i Trondheim kommune.

Jeg har hatt verv i borettslaget siden
2001. Noen vil sikkert si alt for lenge.

Utdannet i Oslo som lærer; tok etterpå
4-5-års videreutd i Tr.h.

Interessant å være med å utvikle organisasjonen Risvollan Borettslag.

Har jobbet bla som rådgiver i Trondheim kommune i 45 år. Hatt en rekke tillitsverv bla som: lærerlagsleder,
medl i bystyre, fylkesting, fylkesskolestyre,kulturstyre,
musikkskolens
utv, barnehagenemnd. Spilte aktiv
håndball og fotball til jeg var 60 år.
Kjæreste hobby: korsang. Forøvrig
sterkt samfunnsengasjert. Vært 4 år
styreleder i Rbl, 4 år ordfører - og siste 10 år styrets nestleder.

Hva ønsker du å bidra med i styret?
God kjennskap til bydelen og organisasjonen Risvollan Borettslag gjennom mange års erfaring i styret. Stadig «sulten» på å være med å utvikle
lokalmiljøet og forbedre store og små
ting i borettslaget. I og med at antall
styremedlemmer nå ble halvert, tror
jeg at det kan være greit å ha med
personer som har lang erfaring i alle
fall i en periode.

Jeg synes det er en hovedoppgave
som styremedlem å bidra til et bofellesskap som gir alle generasjoner en
opplevelse av godt nærmiljø. Det betyr at vi må ha utearealer som gir plass
både til sladrebenker og aktivitetstun.
Forutsigbare fellesutgifter basert på
sunn økonomistyring. Ha tydelige
mål- og strategiplaner som verktøy
både for styret , naboutvalgene og ansatte.

Å sitte i styret i borettslaget er interessant arbeid og ikke minst er det interessant å være med å utvikle denne
bydelen og det har vært en enorm
utvikling i bydelen, ikke bare på Risvollan, men i hele bydelen.

Line Jeanette Breivik, styremedlem
Bor: Marie Sørdals veg
Bodd i borettslaget siden 2012
Utdannet statsviter. Jobber i dag i
NAV, men skal arbeide med samferdsel i fylkeskommunen fra høsten av.
Var varamedlem i styret 2015-2016
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Trim/trening for å holde meg litt i
form. Liker godt å sykle om sommeren og gå på ski om vinteren. Bruker
den flotte Estenstadmarka mye.
Har vært 4 år i styret. Valgt inn for 2
nye år i år.
Jeg ønsker å bidra til fortsatt god utvikling av det flotte bomiljøet vi har
her på Risvollan.
Hva ønsker du å bidra med i styret:
Jeg har med meg erfaring med økonomistyring, ledelse og it fra min jobb
i Trondheim kommune. Jeg ønsker å
bidra til at vi fortsatt skal ha forutsigbarhet og trygghet for våre boliger og
vårt bomiljø.

og ble valgt inn som styremedlem
på generalforsamlingen nå i mai.
Hvorfor ta på seg et slikt verv? Fordi det er lærerikt og spennende å
få være med å følge og påvirke den
utviklingen som skjer i borettslaget.
Jeg vil være med å bidra til at Risvollan Borettslag er et flott og attraktivt
sted å bo.

Det nye styret valgt av generalforsamlingen 2016

Egil Burkeland, styreleder
Bor: Adolf Øiens vei 5E
Bodd i borettslaget siden 1993

Roger Hagestuen, styremedlem.
Bor: Asbjørn Øveråsvei 7A
Bodd i borettslaget siden 1993

Navn: Martha Lomsdal Strand
Bor: Marie Sørdalsvei
Bodd i borettslaget siden august
2002 		
			

Oppvokst på Støren i Midtre Gauldal
kommune. Er gift og vi har 2 voksne
barn. 					
Har jobbet 23 år i Posten, den gang
Postverket. Gjort alt fra postbud,
sortering, sjåfør. Var tillitsvalgt, verneombud og hovedverneombud i
noen år. Deretter jobbet jeg med
intern opplæring, lederutdanning og
var opplæringsleder før jeg de siste
7 årene i Posten var distribusjonssjef
(avdelingsleder for postbudene).
Begynte i 2007 i Maske Gruppen AS
hvor jeg var logistikksjef for region
nord, fra Sandane på nordvestlandet
og til Finnmark. I 2010 begynte jeg
i Trondheim kommune som avdelingsleder for renhold i Trondheim
eiendom. Var der inntil høsten 2015
da jeg gikk over til Trondheim bydrift
som avdelingsleder der.

Distriktshøyskolen Lillehammer,
Ledelse for mindre og mellomstore
bedrifter. Jobbet 25 år i Industrigulv-bedrift med administrasjon og
økonomi. Fra 2015 kontorleder hos
Karl-Ove Bjørnstad AS, med lønn,
regnskap, eiendomsforvaltning.

På fritiden så er det familie og venner, turer på hytta på Viksjøen ved
Skatval/Stjørdal og trening (sykkel,
ski og turer i skog og mark) som tar
tiden i tillegg til verv i borettslaget.
Hadde flere verv i Utleira IL i den tiden barna var aktive, men ga meg
når de ikke var aktive der lenger.

Med vennlig hilsen
Martha

Har stort sett hatt verv helt siden 1995/96. Har vært leder for
naboutvalget på H2-20 i flere år,
medlem i valgkomiteen, leder av
valgkomiteen, medlem i naboutvalget på D-feltet, varamedlem
og fast styremedlem mange år.
Hvorfor ta på seg et slikt verv:
Jeg er interessert i utviklingen i bo-

Har vært 2 perioder i Rep.skapet som
medlem, 1 periode som vara+ 1 år
som medlem igjen, for så å gå over i
Styret i mai 2016.
Hvorfor ta på seg et slikt verv: Det er
meget interessant å være en del av og
bidra til Styrets arbeid for at vi skal bo
trygt og godt og med ”godt tak” over
våre hoder.

Navn: Roger Kvam, ansattesrepresentant.
Bor: Nidarvoll
Ansatt i borettslaget som arbeidsleder.
Jeg er nytt styremedlem av året og er
valgt inn i styret av de ansatte ved borettslaget som ansatterepresentant.
Er utdannet rørlegger og hadde det
som yrke i 10 år før jeg begynte i
Trondheim Eiendom ( trondheim
Kommune) hvor jeg var ansatt i 20 år
ved boligforvaltningen.
På fritiden er jeg mosjonssyklist, en
sånn en med gul jakke som de fleste
bilister irriterer seg over. I helgene
dra jeg som oftest til huset mitt på
Kvanne nordmøre hvor det blir mye
dorging etter laks og sjøørret.

Hva ønsker du å bidra med i styret:
Både administrativ og økonomi bakgrunn vil nok være en god ballast i
viktige saker for borettslaget.

Som medlem av styret i Risvollan borettslag ønsker jeg å bidra til en fortsatt fornuftig drift og forvaltning av
borettslagets eiendom, og bidra til å
sikre de arbeidsplassene borettslaget
produserer.

rettslaget og nærmiljøet. Vil gjerne
bidra med det jeg kan, og de kontakter jeg har, for at borettslaget skal
være et godt og trygt sted å bo for
både unge og gamle.

fremover. Vi har meget flinke ansatte,
god styring og et kjempeflott boområde. Det er det viktig å ta vare på.

Hva ønsker du å bidra med i styret:
Ønsker å bidra med min kompetanse
innen
ledelse,
økonomi
og
økonomistyring og vil bidra til at vi
har et vel fungerende apparat som
skal ta vare på boliger og området

Vil rose administrasjonen og alle frivillige i de forskjellige organ vi har
(naboutvalg, komiteer, rep.skap, styret osv) for en fantastisk jobb. Det er
alle disse som sørger for at vi har det
så bra her på Risvollan.
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Nyinnflyttet og interne flyttinger pr. 1. juni 2016
Adresse
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
INGEBORG AAS' VEG
INGEBORG AAS' VEG
INGEBORG AAS' VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET

7
7
9
4
4
8
8
8
8
15
15
18
18
2
2
2
1
7
7
7
7
22
9
9
15
15
15
15
15
15
15
2
2
4
12
12
15
15
24
24

Sommervikarer

C
C
D
E
E
B
B
E
E
D
D
C
C

B
C
C
E
E
I
C
C
A
A
C
F
F
H
H
C
C
C
E
E
A
A
A
A

Her er de siste ankomne
sommervikarene.
Fra venstre:
Andrea Sørås
Mia Sørhaug
og Mortein Furuberg
Disse vil du også se rundtom for å sørge for at det
ser pent og nyklipt rundt på
borettslagts 500 mål.
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Navn
Leikvam Roger
Elverum Linn V.
Iversen Thoril
Normann Marius
Grydeland Malin
Thoresen Roger
Nordtiller Lillian
Olsen Anders Selbekk
Selbekk Agathe
Osvoll Guro
Langnes Mats
Simonsson Carl Erik Joakim
Simonsson Beate Irene
Amalyar Sefatullah
Takala Helene Vatn
Slapø Fredrik
Saksvik Siri Kristin Paasche
Straume-Dagestad Helle
Straume-Dagestad Edvin
Gundersen Lindis Marie
Myhre Ulrich Solli
Brønner Jan
Brouwer Roger Sætervik
Hyldbakk Elisabeth
Hatmyr Tonje
Gaustad Edvin Isak
Sazwari Farooq
Solli Marita
Sataslåtten Sindre
Bjørgum Hege Cecilie
Brusevold Tine
Weidemann Maren
Kulvik Steffen
Weidemann Rita
Skogstad Marte
Rasmussen Martin
Lauritzen Sissel
Wiik Robert
Markovic Egil
Markovic Hege Aalberg

Innflyttet
21.03.2016
21.03.2016
15.03.2016
31.03.2016
31.03.2016
29.02.2016
29.02.2016
22.02.2016
22.02.2016
18.03.2016
18.03.2016
22.02.2016
22.02.2016
14.03.2016
06.05.2016
06.05.2016
14.03.2016
06.05.2016
06.05.2016
01.03.2016
01.03.2016
16.03.2016
01.04.2016
01.04.2016
02.05.2016
02.05.2016
01.04.2016
01.06.2016
01.06.2016
20.04.2016
20.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
22.02.2016
30.04.2016
30.04.2016
13.05.2016
13.05.2016
01.04.2016
01.04.2016

Løsning kryssord 1-2016 og vinnere

Dugnaden 2016
Tekst og foto: Gunnar Osvoll

Et sikkert vårtegn på Risvollan er
dugnadene i de ulike felt. Tiltaket
har flere funksjoner:
* vi får fjernet skrot og søppel nærmiljøet blir penere

1. Premie 5 Flaxlodd
Sonja Veksetmo, Asbjørn Øverås veg 9C
2. Premie 3 Flaxlodd
Astrid Øian, Marie Sørdals veg 16 E
3. Premie 2 Flaxlodd
Inge Formo, Marie Sørdals veg 9G
Gratulerer!

Rekordpotte i TV-Bingoen

Det har i vår vært rekord stor jackpot i
TV-Bingoen på TVRisvollan. Mange har
spilt, særlig i innspurten, men potten ble
ikke tatt og dermed starter vi 31. august
med kr 34.000,- i jackpoten innen 55
trekk. Vi bygger også opp en bakpott som
vil være på kr. 10.000,- slik at vi har noe å
starte på når jackpoten går.
God sommer og vel møtt til spennende
TV-Bingo til høsten!

* motiverer for å ta ansvar for fellesskapet
* vi treffer naboer - blir bedre
kjent med hverandre
* får fysisk aktivitet og frisk luft
* de fleste feltene serverer mat og
drikk - vi får et sosialt aspekt

Kevin, Herman og Jonas samarbeidet godt.

I løpet av våren har
det vært en del skriverier om dugnad
i mange av landets
aviser. De fleste er
av den oppfatning
at ordningen er vel
verdt å ta vare på. I
tillegg til alt det poEgil var en av 30 aktive
Rolf har etter mange år Aleksej, 3 år, deltok for
sitive som blir gjort Kari serverte saft til
deltakere på årets dunad.
tørste deltakere.
utviklet en effektiv kos- første gang.
for fellesskapet, har
teteknikk.
det blitt seriøst hevdet at man blir lykkeligere av å del- ca 30 store og små deltakere. Det fullført dugnad ble det i henhold
ble raket løv, kostet grus og pluk- til tradisjonen, servering og sosialt
ta på dugnad.
ket søppel. Dette ble så fjernet av samvær i grillbua.
På vårens dugnad i A-feltet var det et effektivt vaktmesterkorps. Etter

Sommervikarer
Fra venstre har vi Mia, hun bor i
borettslaget og syns jobben er trivelig. Neste er Thorbjørn Kristensen som er gartner og arbeidsleder
for sommervikarene. Han synes
dette er en trivelig gjeng og sier at
det kommer tre til litt senere. Nr.
3 fra venstre er Helge og han har
jobbet her et par somre før og han
liker jobben godt. Bedre å jobbe
ute enn å sitte på et kontor sier
han. Årets senior sitter på maskinen helt til høyre og liker jobben,
dagene går fort. Han bor også i borettslaget. Her blir det sikkert mye
bra plenklipping utover sommern.
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PROA Eiendomsmegling
- Risvollanmegleren «Et godt salg
starter alltid med
en god markedsføring.»

• 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

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.

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.

• 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
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• Ring oss for
en hyggelig
boligprat
og en gratis
verdivurdering

MEDSTRØMS MED NTE
– et lønnsomt energivalg for bedrifter

Energiledelse
Kraftforvaltning

Energioversikt
og energistyring

Riktig strømavtale
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nte.no/medstroms

