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STØRSTE UTBETALING NOENSINNE I TV-BINGOEN –
KR 35.000,- PÅ KVELDENS SISTE 3-REKKER

Styrelederen
Personlig synes jeg høsten er en trivelig tid på
året selv om fasiten sier at neste stopp er vinter.

Onsdag 14. september 2016 ble
den største jackpoten noensinne i
TV-Bingoens historie vunnet av en
av våre faste spillere Lisbeth Knutsen i Marie Sørdals vei.
Fra i januar 2016 er det satt av kr
2.000,- pr uke til jackpoten. Dette
er penger som den enkelte spiller
har vært med på å bygge opp. Da
kan potta bli maks kr 34.000,- og
når den er full så bygges det opp
en bakpotte inntil jackpoten blir
vunnet. Vi hadde bygget opp en
bakpotte på kr 14.000,- slik at onsdag 21. september starter vi med
en jackpot på kr 16.000,- innen 50
trekk.
TV-Bingo på TVRisvollan er et meget sosialt tiltak. Det er mange
som har takket oss for at familie
og venner samles i stuene på onsdagskvelden og har det hyggelig
sammen.
Dersom du ønsker å bli med på
TV-Bingo er det så enkelt at du
bare kjøper en blokk som inneholder 4 ark/spill og slår på TVRisvollan kanal 155 kl. 20.00. Når

Bingoverter: Atle Anker Ruud og Robert Haugen

spillet begynner leses det opp tall
som du også ser på skjermen. Disse tallene ringer du rundt med en
tusj-penn og du er i gang. Ved bingo ringer du inn til studio på 73 96
64 13 og der får du rettet bongen
din.

vegne av alle.

Hvis du synes det er litt ekkelt å
ringe inn så gjør som mange andre, samle naboer og venner og
da kan en være den som ringer på

TV-Bingo spilles onsdager kl
20.00 på kanal 155 eller på
vår nett-tv www.tvrisvollan.no
som kan spilles over alt.
Kjell Kjærstad

TVRisvollan, Informasjonskanalen, Facebook, Rislappen og
borettslagets nettside bringer siste nytt
Borettslaget forsøker å orientere om
det som skjer eller skal skje i mange
kanaler.
På www.risvollan-borettslag.no finner du masse informasjon om borettslaget samt nyheter.
Det samme gjør man på Facebook
der borettslaget har en side. Her er
det stort sett beskjeder og info som

du finner der. Informasjonskanalen
på 156 på kabel har informasjon også
fra organisasjoner og lag i tillegg til
ren info fra borettslaget.
Rislappen kommer ut 4 ganger pr. år
med varierende stoff.
TVRisvollan er i hovedsak en kanal
for informasjon fra borettslaget, men

Rislappen utgis av Risvollan Borettslag.
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Asbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim
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I alle spillene er det pengepremier,
kr 1.000,- i hvert av de 3 første spillene, og kr 1.800,- i 4. spill. Dessuten har vi en del pausepremier gitt
av sponsorer.

her kan også du foreslå og delta. Vi
bringer en del ting på hva som skjer
i nærområdet og i byen. Kanalen er
155 på kabel og www.tvrisvollan.no
for å se på nett-tv.		
Vi vil snart sette en ny programvare
i drift, en såkalt ”playout”, som vil
gjøre sendingene vår lettere og mer
tilgjengelig. Dette kommer vi tilbake
til.

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: Forside: Laila Pedersen
Andre foto: Kjell Kjærstad og arkivfoto.
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

Hei alle sammen.
At høstfargene har begynt å komme på trærene og nattetemperaturen er på vei nedover, er et godt
tegn på at sommeren er over og
høsten har satt inn. Personlig synes jeg høsten er en trivelig tid på
året selv om fasiten sier at neste
stopp er vinter.

ge vedlikeholdsoppgaver og utbedringer som skal gjennomføres i
løpet av et år. Derfor er det viktig
at vi involverer alle i dette arbeidet
sammen med administrasjonen.

I borettslaget pleier høsten å være
en travel periode med budsjettarbeid og planlegging av neste års
aktiviteter. I de senere år har styret oppnevnt et budsjettutvalg
som har lagt frem forslag til budsjett. I år involveres hele styret i
prosessen. 			
Dette har flere årsaker, den ene er at
vi har redusert/halvert antall styremedlemmer og det er viktig at
de nye styremedlemmene får en
god innføring i hva borettslaget utfører og gjør. 			
Dette får man god innsikt i når
man utarbeider et budsjett. Her
skal virksomhetsplaner utarbeides og da får man virkelig se hva
borettslaget bruker beboernes
husleie på. Det er ikke bare nedbetaling av gjeld, men det er man-

Ellers har vi jo et stort prosjekt gående med rehabilitering av fellesgarasjene på F-feltet og A-feltet.
Her er vi i rute i henhold til fremdriftsplanene, men vi har forståelse for at en del beboere synes det
går litt tregt. Vi skjønner at beboerne ikke synes det er trivelig å ha
store anleggsmaskiner i hagene
gjennom sommeren, og at hagene
ikke kan benyttes, men det er helt
nødvendig at vi gjennomfører dette og alle involverte gjør så godt de
kan for at man skal være til minst
mulig bry for beboerne, men enkelt er det ikke. 			
Alle de som er berørt av dette skal
i alle fall har ros for at de er tålmodige og svært samarbeidsvillig
med våre ansatte og entreprenørene som utfører arbeidet for oss.

Foto: Laila Pedersen

Avslutningsvis vil jeg ønske alle
beboerne og ansatte en riktig fin
høst, så er det bare å håpe at vi går
en fin vinter i møte.
Med vennlig hilsen
Egil Burkeland
Styreleder
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INFORMASJON OM FORSIKRING AV BYG- Forebygging av legionellasmitte, høsten 2016:
NINGSMASSE OG INNBOFORSIKRING
				

		

Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet den
26., 27. og 28. oktober 2016.
I løpet av disse dagene er det
opp til beboer selv å tappe
vann i minimum 3-5 minutter
Når det gjelder selve bygningsmassen i Risvollan Borettslag er denne for på hvert tappested.
tiden forsikret gjennom Sparebank 1 forsikring. Det er borettslaget som
sådan som tegner slik forsikring og betaler denne.

For nærmere informasjon
om forebygging av legionelForsikring av innbo og løsøre må imidlertid tegnes og betales av den lasmitte, se Informasjonsenkelte andelseier. Man står fritt til å velge det selskap som gir det
håndboken kap. 5.20 - ”Retbeste tilbudet. Vi oppfordrer alle om å tegne slik forsikring. Dersom
ningslinjer for forebygging
uhellet skulle være ute, kan det være kritisk å stå uforsikret.
av legionellasmitte i varmtMed hilsen
vannsanlegg”.
Administrasjonen

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
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:

KULDE - RADIATORER OG ÅPNE
VINDUER

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
dermed hindre at radiatoren/rørene
ødelegges.

Vi opplever dessverre rett som det

Teknisk sjef

4 RL 3-2016

Har du spørsmål om dette, ta
kontakt med vår arbeidsleder
Roger Kvam på tlf. 73 96 99 57.
Teknisk sjef

Kontroll av alle garasjene på Risvollan
Vi har testet effekten på motorvarmeruttakene på ett av våre
felt. Og vi ser at de ikke er stilt
inn på 600 W (som tidligere antatt), så de kan ta ut inntil 2000
W. Om dette også er tilfelle i andre garasjer/felt vites ikke foreløpig. Vi mener imidlertid det er
viktig å finne ut av dette, slik at
vi må gå inn i hver garasje for en
kontroll.

Bakgrunn for at det er forskjellig effekt på enkelte uttak på
Risvollan, er at beboerne i sin
tid fikk velge mellom 600 W og
2000 W. Dette for å ha muligheten for å bruke motorvarmer eller kupevifte og annet strømførende utstyr som krever effekt
på mer enn 600 W. Dermed betaler beboerne enten kr 50,- pr
mnd for 600 W eller kr 225,- pr
mnd for 2000 W. Kr 225,- pr mnd
er også det samme beløpet de
betaler de som har uttak for lading av EL-bil/hybrid-bil dersom
de betaler et fast beløp pr. mnd.
Noen få har installert internmåler eller har intern-måler tilhørende parkeringsplassen. Disse
får faktura etter målt forbruk,
jfr styrevedtak i sak 041/15.

Av flere årsaker er ikke det bra
at de som skulle ha en effekt
på 600 W bruker sin kontakt til
lading av EL-bil/hybrid-bil. Herunder for eksempel:

1) Kostnadsmessig blir det-

te for lite sett i forhold til
bruken.
2) Likhetsprinsippet for øvrige uttak på Risvollan.
3) Flere benytter uttakene
på ett av våre felt til lading av EL-bil/hybrid-bil,
noe som går ut over effekten samlet sett på
hele strekket og samlet
for den gjeldende garasjen eller gjeldende for
samlet rekke garasjer.
4) Det er fare for å ødelegge ladekabelen til
bilen og for brannfaren
for brente stikkontakter,
varmegang etc. Kontinuerlig lading over land tid
i de uttakene (kontaktene) vi har uten spesielt
vern, kan være både farlig og skadelig og er faktisk ulovlig.

Dette er bakgrunn for at styret
i møte 01.09.2016, sak 056/16
fattet følgende enstemmig vedtak (utdrag av vedtaket som er
allment gjeldende):

”Styret godkjenner at
administrasjonen/vaktmestere og elektriker får
uhindret tilgang til alle
enkeltstående garasjer
på Risvollan for kontroll
av effekten på montert
uttak og kontroll av
eventuelle uttak. Slik
kontroll utføres for alle

garasjene på Risvollan
så snart som mulig, og
resultatet munner ut i
en rapport. Rapporten
legges fram for styret til
vurdering/behandling.
Dersom det viser seg å
være avvik fra det som
er montert, det som blir
betalt og det som blir
benyttet vil dette bli
vurdert da.

De som bruker motorvarmeruttakene/stikkontaktene til lading av EL-bil/
hybrid-bil skal etablere
en egen ladestasjon med
jordfeilvernbryter klasse B. De som ønsker det,
kan bekoste installering
av egen internmåler for
avlesing av forbruk i tillegg”.
Når det nærmer seg tid for gjennomføring av kontroll, kommer
vi tilbake til den enkelte med
et eget skriv/brev som angir et
tidspunkt for befaring. Vi ber da
om at garasjene i nevnte tidsrom ikke låses, slik at våre folk
kan komme uhindret på befaring slik det framkommer i vedtaket.
Har dere spørsmål i forkant av
befaringen, ta eventuelt kontakt med administrasjonen.
Teknisk sjef
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HAR DU PLANER OM
Å PUSSE OPP?

UNØDIG STØY OG BRÅK

IKKE MAT FUGLER PÅ BAKKEN

Fra tid til annen får borettslaget informasjon om at det til tider kan være
støy av motoriserte kjøretøyer rundt
om på Risvollan. Vi anmoder alle om
å utvise respekt for andre beboere
og ikke ruse motor unødig, enten det
gjelder MC, scootere, biler eller annet
motorisert kjøretøy.

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
De beboerne som blir plaget av unø- mus og/eller rotter i området, og
dig støy, kan eventuelt henvende seg det ønsker vi jo ikke å ha. Se bilde
av en død rotte, som nesten er like
til politiet og anmelde forholdet.
stor som en halvliter brusflaske!
HAGEAVFALL
Noe å tenke på? Rotten på bildet
Det er slutt på henting av hageavfall kom dessuten fra ett felt på Risvolfra og med 1. november. Dette for- lan.
di vi ikke får levert hageavfallet etter

Vi viser til nytt pkt. 5-3 i boretts- denne datoen, og det er ikke ønskelagets vedtekter, vedtatt på ge- lig/mulig å lagre slikt på vårt område.
neralforsamling i mai 2016, som
utvider andelseiers ansvar og ved- Informasjon om spyling av
ringledning:
likeholdsplikt i visse tilfeller.
Det vises også til endring av retningslinjenes pkt. 7.1 vedrørende
samme forhold.
For at eventuelle skader skal dekkes gjennom borettslagets forsikring, er det krav om å benytte autoriserte fagfolk.
Går du i tanker om å pusse opp leiligheten, må du sette deg godt inn
i regelverket.
Er det spørsmål knyttet til dette,
vennligst ta kontakt med administrasjonen.
Administrasjonen

SKADE PÅ eller ØDELAGTE
SØPPELDUNKER
Har søppeldunken din en skade,
enten det er på lokket eller på
selve dunken, ta kontakt med borettslagets administrasjon. Du kan
gjerne sende inn et WEB-skjema
som du finner på hjemmesiden
vår. Da sørger vi for at du får en ny
dunk.

6 RL 3-2016

IKKE KAST MATAVFALL I WC OG/
ELLER KJØKKENVASKEN

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
RYDDIG PÅ FELLESOMRÅDER OG rotter i borettslaget så sant vi kan
I FELLESNEDGANGER (KJELLER) unngå det. Se bilde av en død rotFra tid til annen får vi informasjon te, som nesten er like stor som en
om at beboere setter fra seg en halvliter brusflaske! Noe å tenke
mengde fritidsutstyr i fellesinn- på? Rotten kom dessuten fra ett
gangene/kjellernedgangene. Det- felt på Risvollan, og vi vet at det
te er ikke akseptabelt fordi disse er flere og vi trenger ikke å fôre på
områdene skal kunne benyttes av de! 				
alle i inngangspartiet, gjerne til
felles glede og bruk. Det er ikke
en alene som her skal ”ta seg til
rette”. Bli enig om hvordan dere
ønsker å ha det i fellesinngangene/kjellernedgangene. Snakk med
hverandre om forholdet på en god
og ryddig måte. Be beboerne bruke bodene, for bodene er til – for
nettopp - hensetting av fristidsut- Foto: Frode Dalsvåg
styr. Diverse papp kan leveres borettslaget som har egen pappres- det lagres diverse skrot og søppel
se.
der.
I løpet av høsten/senhøstes kan vannet ved noen anledninger bli misfarget. Dette skyldes at BOSERVICE
foretar spyling av ringledningene. Beboerne kan bli berørt ca. 1 – 2 timer
den dagen det blir spylt.

Husk: brannfaren som kan oppstå
ved at det lagres brennbart materiale på disse stedene. I tillegg,
husk: fare for mus og rotter ved at

Slik ønsker ikke vi å ha det på Risvollan, så hjelp hverandre å holde
orden i fellesområdene.
Teknisk sjef Laila Pedersen

ORDFØRER I REPRESENTANTSKAPET - SØLVE HORRIGMOE
Navn: Sølve Horrigmoe
Bor: D-feltet, A.Ø. v 20A
Bodd i borettslaget siden: 2008
(flyttet inn fra lillebror Sollia).
			
Bakgrunn – jobb – (hobby): Jeg
er en IT-nerd som jobber i HR en forferdelig selvmotsigelse.
Jeg jobber i et av landets største
energiselskaper, en strengt regulert industri, der jeg har et ansvar
for strategisk utvikling og bruk av
de IT-systemer vi benytter for å
tilby og levere opplæring, samt
dokumentere kompetansen til
våre medarbeidere og ledere.
Jeg er opprinnelig født i Trondheim (EC Dahls stiftelse) og tilbragte min første fire-fem år på
Kolstad og Sjetnemarka. Etter mye
flytting (USA/ Trondheim/ Narvik
- hovedgrunnen til at jeg har en
helt ubestemmelig dialekt) endte jeg opp som student på Gløshaugen i 1994. Jeg forelsket meg
i byen (og så min frue) og vi bestemte oss for å stifte familie her.
Når jeg ikke er på jobb benytter jeg sammen med flere av
feltets småbarnsfedre den nylig anlagte frisbeegolf-banen i
en av borettslagets flotte, grønne lunger. Disse må vi verne om,
samtidig som vi må innse at bruken av dem endrer seg over tid.

Foto: Privat

enhver bidra - alt fra å blande
saft og steke vafler på dugnader
til den flotte og betydelige
innsatsen våre styremedlemmer
utfører. Spekteret er hvidt! Jeg
har en enorm respekt for det
arbeidet som gjøres i våre NaboUtvalg og av andre frivillige i
borettslaget! De er den daglige
motoren i samspill med administrasjonen, og det reelle kontaktpunktet mellom en stor organisasjon og de enkelte andelseierne.

Hvor lenge sittet i verv i borettslaget: Jeg hadde først en kort periode som vara i styret før jeg kom
inn i Representantskapet. Dette
er min andre periode i repskapet. Hva ønsker du å bidra med i repskapet: Jeg håper jeg evner å brinHvorfor ta på seg et slikt verv: Det ge med meg noe av min erfaring
blir ikke bedre enn hva man gjør fra arbeidsliv, foreningsarbeid og
det til selv. Jeg har alltid ment lokalpolitikk. Representantskapet
at man må bidra etter evne og har en slags Controller-rolle i bomotta etter behov. I et så stort rettslaget, og vil i sin natur ofte
fellesskap som RBBL kan alle og oppfattes som en motpol, men

også sparringspartner for administrasjon og styret. Vi skal være sikkerhetsventilen, men vi skal også
kontinuerlig være kritiske til *hvordan* ting gjøres - samtidig som vi
ikke skal henge oss for mye opp i
*hva*. Det er en krevende øvelse: Vi kan personlig være rasende
uenige i styrets beslutninger, men
det er hvordan de er fattet og ikke
konklusjonene som vi skal vurdere.
”Representantskapet er et kontrollerende organ underlagt
generalforsamlingen og skal
føre tilsyn med at borettslagets
formål fremmes i samsvar med
lovgivningen, vedtektene og
generalforsamlingens og representantskapets egne beslutninger.”
Infohåndboka
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Løv og hageavfall på belegningsstein og vedlikehold av stein/steinbelagte områder:

INFORMASJON

Det nærmer seg vinter og kuldegrader. Vi må minne beboerne om
å stenge av hagevannet.

Løv og hageavfall som blir liggende på belegningssteinen må fjernes om høsten for at steinene skal holde
seg pen.

UTBEDRING AV KRYSSET ASBJØRN ØVERÅS VEG OG RISVOLLVEGEN

Da gjør du følgende:

Spyl området (steinene) et par ganger i året for å hindre at det legger seg groe, mose og/eller spirer av
gress etc. mellom steinene. Dette også for å holde steinene pene og rene. Løv som detter ned og samles
der det er lagt belegningsstein, må i alle fall fjernes slik at det ikke blir liggende. Vi ser at det allerede begynner å gro til med mose, groe etc. på enkelte områder der det er lagt belegningsstein. Kokende vann kan
benyttes mellom steinene for å fjerne mose, groe etc, eller litt salt (men dette tærer på steinene, så her må
du utvise forsiktighet). Du kan også bruke litt utblandet eddik (35%).
Dersom dere har behov for etterfylling av fugesand, ta kontakt med borettslaget så får dere litt. Det trengs
ikke mye av slikt, så om du har et lite spann/glass er det nok. Men dette er vel mest aktuelt å gjøre til våren, så ta en henvendelse hit til våren/forsommeren så ordner vi det da.

STENG AV HAGEVANNET

RISTING AV GULVTEPPER, MATTER O.L.
Risvollan Borettslag ber om at
gulvtepper, matter, dyner og lignende ikke blir ristet fra balkonger
eller vinduer og trapper.

-

Steng av innekranen

-

Åpne alle
hagevannskranene ute

-

Ta ut tømmepluggen på
innekranen, og la vannet
renne ut. Dette kan ta 1-2
minutter

-

Hvis det ikke slutter å renne, skru i tømmepluggen
igjen og kontakt Risvollan
Borettslag i arbeidstiden.

Det har en stund vært dårlig
dekke og store vannansamlinger
i Asbjørn Øverås veg. Trondheim
kommune har nå tatt fatt i det og
krysset er nå ferdig til asfaltering.

Dette fordi støv og rusk da kommer til naboen under eller ved siTeknisk sjef
den av og ingen liker det.
Tenk også på vinduspussingen !!

Bildene viser eksempler på gjenliggende høstløv – som må fjernes før vinteren setter inn. Foto: Roger Kvam

Teknisk sjef
RENGJØRING I FELLESGARASJENE

re/oppbevare i garasjene.

Det vil bli utført rengjøring innvendig i garasjene også i høst.
Tidspunkt er ikke endelig bestemt,
men det vil bli hengt opp lapper i
hver garasje som viser når rengjøring vil skje. Antatt tidspunkt er
høsten/senhøstes.

NB! Dekk, batteri, bildeler etc skal
IKKE kastes utenfor garasjeporten.
Det ser ikke fint ut og kan være
farefullt at ligger der, dessuten er
det ikke borettslagets vaktmestre
som skal rydde opp i dette (etter
deg).

Vi henstiller ellers alle om å kjøre
ut biler, motorsykler og evt. scooterne sine denne dagen slik at vi
får rengjort hele garasjen på en
god måte. Dersom disse ikke kjøres ut når garasjene skal rengjøres, vil bilene naturligvis bli skitne,
samt at det hindrer borettslagets
arbeid.Det vises samtidig til INFO-håndbokens kap. 6.1 pkt. 4 og
5 som bl.a. omtaler parkerings-forhold og hva som er forbudt å gjø-

HUSK AT BORETTSLAGET HAR EN
BILTILHENGER TIL UTLÅN
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INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR
UTLÅN

Det er kjøpt inn en biltilhenger i
borettslagets regi, og styret har
vedtatt at denne kan lånes ut til
våre beboere gratis. Men låntaker
må betale et depositum på kr.
500,- for hver gang tilhengeren
lånes. Styret har vedtatt egne ret-

igjen noe papp/papir på utsiden
av våre lokaler, men det skal leveres oppi kassen merket dette formålet.

ningslinjer for bruken av hengeren, og disse finnes i INFO-håndboken kap. 5.26, samt at de også
finnes på våre hjemmesider.
Hengeren er av merke 1099 EBECO
og modell NOR-TRAILER, og den
kan ta en nyttelast på inntil 640 kg.
Våre beboere kan henvende seg til
borettslagets ekspedisjon (i kontortiden) for å fylle ut avtale om
utlån og for å betale depositum.
Da får du også utlevert nøkkel.
Vognkort og tilhenger blir deretter
utlevert lånetaker. Hengeren står
parkert på tilhengerplassen på
C-feltet (Ada Arnfinsensv.). Eventuelt ytterligere informasjon om
saken får du ved henvendelse til
borettslagets ekspedisjon.
Teknisk sjef Laila Pedersen

BORETTSLAGET HAR EGEN
PAPPRESSE SOM VÅRE BEBOERE OGSÅ KAN BENYTTE
SEG AV

HUNDEBÆSJ
Våre sommervikarer som klipper
grøntarealene våre har opplevd
av og til, at når de bruker kantklipperen så kommer de borti hundebæsj. Det er ikke moro når en får
slikt over seg/på seg.

Husk også at: Papp/papir etc ikke
skal mellomlagres utenfor inngangsdørene eller under trappenedganger (bl.a. på grunn av
brannfaren).
Vi håper mange av beboerne vil
benytte seg av dette tilbudet. Dette tilbudet er også med og sparer
miljøet og bedrer tilgjengeligheten
på containerne ved at det ikke blir
så fullt i disse når store pappdunger presses i stedet for å stappes
ned i papp og papir-containerne.

Vi ber om at hundeekskrementer
fjernes omgående på betryggende
Beboerne kan få fjernet/presset
måte.
papp og papir i pressen, men da
Husk: Når hunder gjør fra seg på bo- må dere komme til borettslaget
rettslagets område, skal ekskremen- med det som skal presses. Det setter omgående fjernes og deponeres tes ut en egen kasse på utsiden av Teknisk sjef
i utplasserte hundetoaletter, dette bygget på dagtid. Vi må presisere
at det ikke skal legges igjen/settes
gjelder sommer som vinter.

RL 3-2016 9

Nyinnflyttet og interne flyttinger fra 06.06.-31.08.2016

Hva skjer med senteret?
Dette spørsmålet er det mange som
stiller seg her på Risvollan. Rislappen har
vært i kontakt med REMA om dette, men
de ber oss vente til desemberutgaven
da de venter på skikkelige tegninger av
fasaden.
I følge de næringsdrivende i senteret sier
de at flere av virksomhetene i 1. etasje
skal flytte ned på gateplan. Dette får vi
en nærmere redegjørelse på til neste
nummer av Rislappen.
Kjell Kjærstad
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HAR DU KLÆR - SKO ELLER TEKSTILER DU SKAL KVITTE DEG MED, DA
SKAL DU VITE AT UTLEIRA IDRETTSLAG HAR SATT OPP ET MOTTAK PÅ
DEN NYE PARKERINGSPLASSEN PÅ A-FELTET VED RISVOLLVEIEN.
Da er det blitt flere valg om hva du vil gi til. Du ser av bildene hvem som støttes i tillegg til Utleira.
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LÅSESYSTEM RISVOLLAN
BORETTSLAG

Bjørkmyrmartnan
2016
LERFLATEN GÅRD

Avkjøring fra Bratsbergveien til Øvre Leirfoss

Åpningstider
Lørdag 1. okt. kl 10-16 • Søndag 2. okt. kl 11-16
Gratis inngang

Husflid, håndverk og kultur
i nærmiljøet for 7. år på rad
Kreative og dyktige håndverkere
presenterer sine produkter.
Musikkinnslag hver hele time.

NYTT!

Salg av lokalt produserte
grønnsaker. Besøk av dyr fra
Voll gård m.m.

Arrangør: Bjørkmyr kulturforening «Håndverk og kultur i nærmiljøet» - www.bjkult.no

I ny og ne får vi hint om at enkelte av våre beboere har skiftet
lås fra systemlås/nøkler til kode/
brikkelås. Ja, av og til oppdager
vi dette selv når vi skal undersøke og låse oss inn på aktuelle
steder. Nytt låsesystem kan da
allerede være montert og tatt i
bruk uten at vi er informert.
I borettslaget har vi systemnøkler/låser, og vi mener at vår
ordning fungerer greit og er
tilfredsstillende.
Gjeldende
systemnøkler/lås gir våre vaktmestere tilgang til leilighetene,
fellesbodene,
kjellerbodene,
utebodene og/eller parkeringskjellerne dersom det skulle være
behov for det. Vi legger til at vi
ikke låser oss inn uten at det av
en eller annen grunn er helt påkrevd.
Bodene i parkeringskjellerne er
unntatt systemlåsene. Det skjer
relativt ofte at vi har behov for å
undersøke saker og ting, både i
leilighetene, i bodene og felleskjellerne, samt at vi kan få tips/
informasjon om bl.a lekkasjer,
alarmer, brannvarslere som er
utløst etc som må undersøkes.
Da låser vi oss inn. Når det gjelder innlåsing i leilighetene går
vi alltid to og to, for å unngå
problemer i ettertid. Slik innlåsing i leilighetene bør foregå
uten ugrunnet opphold.

hos vedkommende. Dette er
en uvanlig praksis og vi mener
det kan være både til hinder og
				
medføre vansker for oss å bedriFormiddagstreff: Hoeggen
ve vår virksomhet, jfr det som er
nevnt over.
Det ble derfor behandlet en
sak om dette i styret, i møte
16.06.2016, sak 050/16. Følgende vedtak ble da enstemmig fattet (utdrag av vedtaket og som
ikke omhandler vedkommende
søknad):
”Styret vedtar at eksisterende ordning med systemnøkler/låser fortsetter og vil være gjeldende
for alle beboere på
Risvollan. Informasjonshåndbokens retningslinjer kap. 5.10 ajourføres
til å omfatte denne informasjonen.
Administrasjonen informerer om dette i neste
utgave av Rislappen”.

Høst 2016

27. september kl 12
Petter Myhr, olavsfestdagene: 				
Mammon - penger, begjær grådighet og makt. Erfaringer etter
Olavsfestdagene

25. oktober kl 12
Bente Heggvik:
Krigsseilerne
				

Med dette som bakgrunn må
vi be de andelseierne/beboerne
som har byttet ut våre systemlås/ nøkler til kode/brikkelåser
om å skifte tilbake til systemlås/nøkler i overskuelig framtid.

			
			
			
Borettslaget vil måtte kunne
			
ta en kontroll/tilsyn og påtale
saken ved behov, mistanke eller 29.november kl 12
Vi har nå opplevd at enkelte av tips.
Gunvor Helgetun
våre beboere ønsker seg et annet
låsesystem enn våre systemlås/ Har du/dere spørsmål til saken,
nøkler. Låsesystemet er da alle- ta kontakt med borettslagets
rede blitt montert og tatt i bruk administrasjon.
Teknisk sjef
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Underveis –
egne tekster og visuelle uttrykk
RL 3-2016 13

MEDSTRØMS MED NTE
– et lønnsomt energivalg for bedrifter

Energiledelse
Kraftforvaltning

Energioversikt
og energistyring

Riktig strømavtale
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nte.no/medstroms

JUBILEUMSTILBUD
Ved salg av din bolig

KONTAKT
OSS I DAG FOR
JUBILEUMSTILBUD

Jubileumstilbudet gjelder for de som skal selge de neste
6 månedene. Vær rask for tilbudet gjelder bare for avtaler
signert innen 30.09.2016

DU FÅR IKKE UTEN VIDERE EN GOD PRIS FOR BOLIGEN DIN.

Det kommer som resultat av riktig strategi. I sjakk er det alltid den med flest gode og
gjennomtenkte trekk som vinner til slutt. Slik er det også med eiendomsmegling.
Ditt første trekk er å velge megler, så sørger vi for de gode resultatene.

Jubileumstilbud med salgsgaranti
Hvis du ikke får solgt din bolig til en pris du aksepterer dekker vi
meglerjobben, boligstylist, annonsering, trykk av salgsoppgaver,
visninger og alle andre lovpålagte kostnader. Det eneste du skal
betale for, er boligsalgsrapporten fra takstmann og opplysninger
fra kommunen.

