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Styrelederen

Konkurranse om Risvollans fineste pepperkakehus
Samtidig reduseres varmeleie for
bruk av varmt vann med 5%.
Styret og administrasjonen har
vært meget bevisst på å holde de
budsjetter som er vedtatt. Det må
man nok fortsette med en stund,
da vi har store påkostninger gjennom de prosjektene vi holder på
med, som for eksempel garasjene.

Hei alle sammen!
Da er adventstiden i gang, en tid
som pleier å være en trivelig tid for
de fleste med tenning av juletrær
på feltene, julestjerner i vinduene,
mange pynter med masse lys både
inne og ute og ikke minst, julegatene i sentrum av Trondheim.

Ellers er vi i ferd med å få etablert en støyskjerm foran deler av
Adolf Øiens vei. Generalforsamlingen vedtok at det skulle gjennomføres som et «testprosjekt».
Dette er et prosjekt som etter
manges mening skulle vært betalt av det offentlige, et syn undertegnede absolutt deler. Det
synes ikke enkelt å få det med
støyskjerming inn på de prioriter-

te offentlige listene over veier som
bør skjermes for støy. Skal vi dekke støyskjerming langs hele den
delen av Utleirveien som berører
Risvollan Borettslag, blir dette et
stort og tungt prosjekt. Vi må i alle
fall prøve så langt det er mulig å få
inn Utleirveien på listen over veier
som har behov for støyskjerming.
Avslutningsvis vil jeg på vegne av
styret takke alle beboerne på Risvollan for et godt samarbeid i året
som snart er forbi. Det samme
gjelder våre ansatte, Representantskapet, Naboutvalg og samarbeidspartnere.

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 år ble det startet en bakekonkurranse og Risvollans fineste pepperkake hus. Dette var et forslag som
kom fra damene i administrasjonen. De hadde vel håpet på flere deltakere enn det ble, men til
neste år så…. 			

kurranse er 1. desember 2017 kl.
15.30.

Av de to husene som var kommet
inn, var ett levert innen opprinnelig frist 1. desember kl 15.30.
Det var familien Rønningen på
E-feltet som hadde lagt ned masse
Det er vel et håp om at dette kan arbeid i et skikkelig fint og fantasibli en tradisjon med mange fine fullt hus. De ble dermed vinnerne
pepperkakehus på utstilling i ju- av årets konkurranse.
lestria. Fristen for neste års kon-

For å gi sjansen til flere å være
med, så åpnet vi for at folk kunne
bruke helga på å lage sitt bidrag.
Det kom inn ett bidrag til som også
var et fint hus. Det var familien
Furu Burkeland fra D-feltet.
Vi takker alle for deltakelsen, premiene kan hentes i resepsjonen.
God jul!

Jeg vil ønske dere alle en riktig god
og fredfull jul, samt et riktig godt
nyttår!
Julehilsen fra
Egil Burkeland
Styreleder

1. premie: Ingrid, Vidar, Eirhild, Helle og Hege (Vilma var også med)

HUSK AT BORETTSLAGET HAR EN LITEN
BILTILHENGER TIL UTLÅN. KANSKJE
KJEKT Å VITE I DISSE JULETIDER?

For styret sin del har høsten vært
brukt til å utarbeide budsjett for
2017 i borettslaget, et viktig arbeid
som har påvirkning for andelseierne gjennom andel fellesgjeld (husleie) og varmeleie.
Nå er det sendt ut brev til andelseierne om hvilke satser som
blir gjeldende fra 1.1.2017. Økning i andel fellesgjeld blir omtrent lik den prisstigningen vi må
legge inn på de kostnadene borettslaget får gjennom kjøp av
tjenester til vedlikehold/påkostninger samt lønn til ansatte etc.

Tekst/foto: Kjell Kjærstad

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR UTLÅN

Borettslaget har en biltilhenger til gratis utlån.
Låntaker må imidlertid betale et depositum på
kr. 500,- for hver gang tilhengeren lånes. Styret har vedtatt egne retningslinjer for bruken
av hengeren, og disse finnes i INFO-håndboken
kap. 5.26, samt at de også finnes på våre hjemmesider.

Foto: Kjell Kjærstad

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

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 hensatt på tilhengerplassen på
C-feltet (Ada Arnfinsensv.).
Eventuelt ytterligere informasjon om saken får
du ved henvendelse til borettslagets ekspedisjon. 73 96 99 55 				
Teknisj sjef

2. premie: Theo og Benedicte

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).
JULEGAVEPAPIR ER RESTAVFALL
Julegavepapir er uegnet til gjenvinning, og skal av
den grunn kastes som restavfall.
I jula er det mer avfall enn normalt, og vi anbefaler
derfor alle om å kaste julegavepapiret ETTER jul. Renholdsverket setter ut en container til julegavepapir på
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon. Det er gratis å
kaste gavepapiret der.
Du kan også sjekke renholdsverket sine hjemmesider
som er: www.renholdsverket.no
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).
Vi kan også ta imot papp til pressing som tidligere
nevnt, og dette må leveres til borettslaget i arbeidstiden (nytt administrasjonsbygg). 			
Teknisk sjef
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K. LUND AS samarbeider med Risvollan Borettslag
Vi har snakket med Øivind Korsnes som er Service og Markedssjef i K. Lund AS
Intervjuer: Kjell Kjærstad Foto: K. Lund AS

STOLT, og disse skal prege alle valg
som tas i bedriften til enhver tid.
RL: Hvor ligger bedriften?
Øivind Korsnes: Vi har kontorer,
lager og verksted på Tempe. Her
har vi holdt til siden 1967 da vi
flyttet fra Dronningens gate (se
gammelt bilde).
I tillegg til rørleggerbedriften, har
vi en rørbutikk i 1.etg. som heter
Tempe VVS Senter.
RL: Hvor mange ansatte er dere
og hvilke oppdrag er det dere tar?
Øivind Korsnes
Service- og Markedssjef hos K. Lund AS

Øivind Korsnes: Vi har 108 ansatte i bedriften, hvorav ca. 85 er
RL: Kan du beskrive bedriften K.
rørleggere og lærlinger. 22 av rørLund AS?
leggerne jobber på serviceavdelingen som vil være de som utfører
Øivind Korsnes: K. Lund AS er en
oppdrag fra Risvollan BL. Siden vi
trøndersk eiet rørteknisk entrehar såpass mange rørleggere tilprenør som årlig utfører om lag
gjengelig, har vi stort spillerom og
4.500 oppdrag i rørfaget for både
kan utføre oppdrag på kort varsel.
privatkunder og kunder innenfor
De 22 rørleggerne har godt utstyr- har tenkt å fortsette med det. Vårt
industri, offentlige bygg og næte servicebiler med det verktøyet fokus ligger i å være faglig dyktig, yte
ringsbygg. Firmaet ble etablert i
og de rørdelene som brukes mest. best service til våre kunder, samt å
1874, og vi har vært en aktiv lærvære en lønnsom, attraktiv og stabil
lingebedrift siden 1908. 		
Vi har også 2 spylebiler som bru- arbeidsplass for de ansatte!
					kes når våre kunder har tette avløp
Omsetningen i 2016 forventes å bli og sluk.
ca. 160 MNOK. Vi eier aksjemajoriteten i Tempe VVS Senter AS, AS RL: Hva slags arbeid kan dere gjøRørlegger, Rørteknikk AS (Stjørdal) re for borettslaget?
og RørTek AS (Steinkjer), og samØivind Korsnes: Vi utfører alt av
let omsetning i konsernet forvenrørleggerarbeid – og siden vi har
tes i år å passere 300 MNOK. Vi er
rørleggervakt kan vi også hjelpe
også én av 11 eierbedrifter i Norsk
folk som har akutte problemer
Rørallianse AS, en innkjøpsallianse
utenom arbeidstid.
bestående av store og selvstendige aktører som oss, som samlet RL: Hvilke planer har dere fremhar en omsetning på om lag 2,7 over for K. Lund AS?
MRD.
Øivind Korsnes: Vi har vært rørVåre verdier er SOLID – SYNLIG – legger i Trondheim siden 1874 og
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Mariell Nerdal - ei flott ”hestejente” fra Risvollan
Mariell Nerdal har drevet med hestesport i mange år. Hun er 14 år og går i 9. klasse på Hoeggen skole. Rislappen har snakket med henne og om sporten hun driver og trives så godt med.
Tekst: Kjell Kjærstad Foto: Børge Furre Overby

TRENGER DU

RØRLEGGER?
Risvollan BL og K. Lund AS har i mange år hatt et
godt samarbeid om rørleggertjenester. Nå har vi
nylig inngått en samarbeidsavtale med TVRisvollan
og Rislappen.
I den forbindelse kan vi tilby beboerne samme
rabatterte pris som vi har med borettslaget.

VI KAN BISTÅ MED:
• Serviceoppdrag

Mariell er 14 år og har drevet med sporten i lang tid.
Hun bor på C-feltet og trives godt
på Risvollan. Nå har de solgt og
kjøpt hus på Stubban og hun er
glad for at de blir boende i samme
området.

–
–
–
–
–

• Tett avløp

Vi har utstyr til å åpne tette avløp (egne priser gjelder)

• Oppussing

Hva synes du om sporten?
Det er en veldig bra sport, men
folk tror at vi bare sitter på hesten
og ikke gjør noe annet. Det er veldig mye arbeid med å ha hest. Jeg
bruker to til tre timer om dagen
med møkking, stell og riding.
Vil du anbefale sporten til andre?
Ja jeg vil gjerne anbefale sporten.
Det er jo ikke så veldig mange som
holder på med ridning så det er
bra om det blir flere.
Mariell har sin ponni hos Bratsberg ride- og treningssenter. Denne sporten høres kostbar ut, men
man trenger egentlig ikke hest eller utstyr for å starte med ridning.
Alt dette får du leid hos de enkelte
sentrene. Etter hvert kan du fortsette som forvert før du eventuelt
anskaffer deg en ponni eller hest.
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Skifte/reparere servantkran
Skifte/reparere kjøkkenkran
Skifte/reparere WC
Skifte varmtvannsbereder
m.m.

Vi kan bistå med oppussing av bad og kjøkken – og vi tar gjerne på oss hele prosessen.
Be oss om tilbud.

Vi hører gjerne fra deg neste gang du har behov for rørlegger!

Ifølge de vi har snakket med er det
et flott og trygt miljø på ridesentrene, og den enkelte jenta eller
gutten får lært mye om å ta ansvar
for dyrene.
Monica Jensen som er PR-ansvarlig for Trondheim Rideklubb, sier
at de har et tett samarbeid med
Torp Ridesenter i Malvik for å rekruttere ponniryttere, og det er
veldig viktig for sporten.

Bratsberg Ride- og Treningssenter ligger omtrent 1 mil utenfor Trondheim, i retning klæbu.
Det er 40 hester i stallen og
det er et moderne anlegg.
Lene Andersen og Nicholai Lindbjerg driver senteret til daglig.
De er begge profesjonelle sprangryttere, og trenere.
Senteret tilbyr oppstalling, treninger, tilridning av hest, og
salg av hester.

K. Lund AS
Tlf.:
E-post:
Internett:
Facebook:
Vakttelefon:

73 93 00 00
firmapost@klund.no
www.klund.no
www.facebook.com/K.LundAS
970 40 840
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Administrasjonsbygget for Risvollan Borettslag nominert
som kandidat til Betongtavlen 2016

(«Utsikten»)

(«Knapphullet»)

Om Betongtavlen
Betongtavlen er en utmerkelse som gis til bygg eller anlegg i Norge, hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og
teknisk fremragende måte. Betongtavlen deles ut etter innstilling av en komite på fem medlemmer. To medlemmer er
oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund og tre fra Norsk Betongforening.
Pir II Arkitekter v /Inger Johanne Rushfeldt er med administrasjonsbygget for
Risvollan Borettslag, en av syv nominerte
til Betongtavlen 2016. Vinneren ble utnevnt på et arrangement i Oslo 29. november hvor daglig leder og teknisk sjef
var til stede som representanter fra byggherren. I tillegg møtte to representanter
fra arkitekt Pir II og en representant fra
entreprenøren.
Juryen skriver følgende om bygget vårt
(Kilde bygg.no) :
Dette er et identitetsskapende bygg for
Norges største borettslag med alt fra
verksteder, administrasjon, storstue til
utleie og eget TV studio. Det er et eksempel på et godt «hverdagsbygg» som er
skreddersydd til brukernes behov og som
lar de forbipasserende stoppe opp og studere byggets fasade i grafisk betong som
framstår som både robust og forfinet.
Risvollan er et særpreget boområde i
Trondheim bygd ut på 1970-tallet, med
tidstypiske modulbaserte lavblokker
kledd med trepanel. Det nye administrasjonsbygget er gitt en form og skala
som svarer til de eksisterende lavblokkene - men som samtidig skiller seg ut med
en annen materialbruk og et annet fasadeuttrykk enn boligblokkene.
Motivene i fasaden er laget ved at
mørkt tilslag i betongen delvis er vasket
fram, samtidig som den i utgangspunktet lyse betongoverflaten er beholdt for
øvrig. Metoden som er benyttet kalles
grafisk betong og gir svært presise ut-
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trykk i overflaten. Grafikken i fasaden
viser abstraherte motiver fra maskinene
i verkstedbygget og naturelementer fra
nærområdet på Risvollan, og gir assosiasjoner til byggets funksjon og omgivelser.
Mønsteret sees som en sammenhengende overflate på avstand, men er samtidig presis og detaljrik når man kommer
tettere på. Byggets 1. etasje er kledd med
matte plater i aluminium som kontrasterer og framhever betongfasaden. Grafisk
betong i kombinasjon med prefabrikkerte
sandwichkonstruksjoner og bæresystem
i betong har gitt en rasjonell byggeprosess og samtidig et uttrykk som bidrar til
å skape variasjon og identitet innenfor et
område med en relativt homogen bebyggelse.

Deltakere i prosjektet:
Tiltakshaver: Risvollan Borettslag
Arkitekt: Pir II arkitekter
RIB: Rambøll Norge
Entreprenør: Betonmast
Leverandør betongelementer: Spenncon

Administrasjonsbygget inneholder både
kontorer, verksteder og garasjer med
støyende aktiviteter, samtidig som det
skal være et tilgjengelig, sosialt og attraktivt representasjonsbygg for borettslaget.

Vi var i meget sterk konkurranse med 6
andre flotte prosjekter. Vi vant dessverre
ikke prisen, men ble blant de fire beste! Førsteplassen ble delt i år mellom
«Knapphullet» og «Utsikten». Begge var
fortjente vinnere. Selv hadde vi mest sans
for «Utsikten» på Gaularfjellet som rett
og slett er spektakulært. Her anbefales et
besøk!

«Storstua» i bygget er tilgjengelig både
for beboerne i borettslaget og andre til
ulike arrangementer og har plass for inntil 80 personer. Den benyttes også til årsmøter og andre viktige arrangementer i
borettslaget. Bygget huser også TV studio
for borettslagets egen TV- kanal.
Administrasjonsbygget på Risvollan er et
hverdagsbygg som brukerne er stolte av,
et bygg som viser hvordan robust og forfinet betong kan benyttes både i fasader og
i interiør og et bygg som er skreddersydd
brukernes behov.

Arkitekt Inger Johanne Rushfeldt holdt
følgende innlegg under arrangementet:
Grafisk betong- hva er det? Hva er ideen
for utforming av Administrasjonsbygget
til Risvollan borettslag?
Samarbeidspartner og underleverandør
Graphic Concrete holdt innlegget: Hvordan skaper vi grafiske uttrykk i betong?
Og hvordan gikk det? Vant vi Betongtavlen 2016?

Vi gratulerer vinnerne med seieren og
takker for nominasjonen av vårt flotte
bygg!
Administrasjonen

Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260

Jurymedlemmer i 2016 er:
Vidar Knutsen, Element Arkitekter AS (NAL), Inger Anne Landsem, Per Knudsen , Arkitektkontor AS (NAL) , Jonny Hermansen,
Skanska Norge AS (NB) , Solveig Sandnes, Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo (NB) og Jan Eldegard Byggutengrenser (NB, juryleder)
Betongtavlen ble første gang utdelt i 1961 og gikk da til Bakkenhaugen kirke i Oslo. Etter dette har i alt 58 bygg og anlegg
rundt i hele landet mottatt den prestisjetunge prisen.
Betongtavlen er et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund, Norsk betongforening og Tekna

KULDE - RADIATORER OG ÅPNE VINDUER
Vi opplever dessverre rett som
det er, at rørene til radiatorene
sprenger lekk grunnet frostsprengning. Dette kan medføre
store vannskader med påfølgende problemer og kostnader
både for dere som beboere og
andre involverte.
Vinduer der du har radiatorer
under, må derfor ikke stå lenge
åpne når det er kuldegrader.
Helst ikke åpnes i det hele tatt
når det er kaldt. Er radiatoren i
tillegg litt ”strypt” vil den kunne fryse sund og røret springer
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 dermed hindre at radiatoren/rørene
ødelegges.
NB! Å la vinduene stå i helt åpen
stilling er også skadelig for vindusomrammingen som da lett blir våt
og blir fuktig,
noe som igjen
fører til at treverket råtner.
Vi har mange
eksempler på
at vi til stadighet må skifte
råttent
treverk. Det er
også kjedelig
for beboerne
nå vinduene
blir
stygge,
men kanskje
ikke så stygge

at de må skiftes umiddelbart. Vær
derfor OBS! på bruken av vinduene
til lufting i vått og dårlig vær, i alle fall
å sette de rett ut (gjelder særlig de
lange smale vinduene).
Teknisk sjef
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NYE FRISØRER HOS AUDS HÅRDESIGN - POINT
Auds Hårdesign har ansatt flere frisører. De heter Tonje Vik
og
Ann Mari Aakerholm.
Begge driver med både herre og
dame frisering, og begge har tidligere vært ansatt på samme salong, så de kjenner hverandre
godt. De samarbeider derfor på en
god måte.
De har holdt på med alle typer frisering og behandlinger, bl.a. oppsett av hår, brudefrisering samt
vipper og bryn. Aud’s kunder kan
nok regne med god service fra den
kanten.
Frisersalongen er 45 år i 2017 så
vi går inn et jubileumsår for Auds
Hårdesign som nå kommer til å
hete Point. Det blir også nye lokaler for salongen i mars/april. Disse
blir der TVRisvollan var tidligere.
Vi ønsker lykke til!

Kulturkafé for seniorerpå Ristunet
allaktivetshus
- Bli kjent med andre seniorer i din bydel. Nytt treffpunkt for våren er Ristunet Allaktivitetshus
En onsdag i måneden inviterer vi seniorer til kaffe, kaker og allsidige kulturtilbud.
Onsdager kl. 12.30–14.30
Følgende datoer:
25. januar, 22. februar, 22. mars,
26. april og 24. mai			
Adresse: Asbjørn Øveraasvei 22,
Risvollan
Pris kr 50,- inkl. enkel servering

Fra venstre: Ann Mari Aakerholm og Tonje Vik

Foto: Kjell Kjærstad

HUSFLIDSMØTER 2017:
28. jan.: Årsmøte med valg. Servering.
22. feb.: Mor Astrup-strikking m/ Ingrid Nordvik
29. mars: Fellesmøte for alle husflidslag i Tr.heim og omegn.
Foredrag m/ Jon Fredrik Skauge om Trønderbunaden på
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
28. april: Bjørkesaft-tapping m/ Gunhild Rem.
31. mai:
Tur til Estenstadhytta.
Juni:
Fellestur, se vår hjemme-side.
2. sept.:
Lørdag, Husflidstur!
27. sept.: Nålepute fra Aust-Agder
m/ Magnhild Kraakmo.
25. okt.: Sengeband m/ Marit V. Rød.
29. nov.: Farging av sopp m/ Anita Eriksson.
TEMAMØTER siste onsdag i måneden kl.19.00 i Røde Kors-huset i
Nardoveien 4B. ALLE ER VELKOMNE!
Mange KURS, UNG HUSFLID annenhver mandag i partallsuker på
Utleira skole, VEVSTUE (på Ringve vgs, i samarbeid med. Midtbyen
hfl), STRIKKEGRUPPE på Steindal skole, SØMGRUPPE (inkl.
BRODERI) på Åsvang skole, Strikkekafé på Sirkus Shopping og
Kafé SAMMENsurium på Røde Kors-huset.
For mye mer info se vår Hjemmeside: www.husflid.no/strinda

Ung Husflid
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Nøstepinne/Rødlisteprosjekt
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INNLEGG FRA BEBOERNE
Hva skjer med Adressa ?

Jeg har i perioder registrert at
Adressa flere ganger blir levert for
seint på Risvollan.
At det skjer i blant pga sykdom
o.l. må aksepteres. Omfanget har
etter hvert blitt så stort at her må
det ligge noe annet bak. Og det
må kunne forventes at Adressa da
er i stand til å iverksette tiltak.
Jeg har tatt opp spørsmålet rundt
for sein avislevering med Adressa flere ganger. Fra Kundeservice
kommer det bare ulne tilbakemeldinger om at de jobber med saken, at de forsøker å finne bedre
løsninger, og så henviser de til at
jeg jo kan lese avisen på nettbrett
eller mobil.
Det siste er nå greit nok, selv om
jeg er tilhenger av å kunne bla i
avisen til morrakaffen før jeg hiver
meg på bussen.
Jeg registrerer at det bortfallet av
avis skjer i perioder. Og da er den
ikke for sein bare en dag, men flere dager i slengen. Er det ikke litt
merkelig at problemet skal være
såpass gjentakende – uten at avishuset klarer å finne en løsning? Og
jeg provoseres av at de ikke kan si
hva som er årsaken?
 Er avisbudet som betjener
Risvollan en døgenikt som
ikke klarer å komme seg
opp om morran?
 Har de lagt om policyen
med avisbudene, har hvert
bud nå fått flere ruter å betjene?
 Er dette en test, et skjult
forsøk på å dreie oss over
på digitale plattformer, å
gjøre oss vant med andre
medier?
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 Eller er dette et innsparingstiltak i Adressa, det
er jo varslet nedskjæringer
der?
Hvis ikke så må man lure på hvordan
et så stort avishus kan være så udugelige på logistikk.
Det må kunne forventes at de er i
stand til å formidle hvorfor de ikke
klarer å rette opp dette. Ut fra svarene fra Kundeservice høres det ut som
at Risvollan er et problemområde?
Jeg skrev et leserinnlegg, hvor jeg etterlyste forklaring – det kom aldri på
trykk.

jeg tror også det ble lagt strøm til de
hvor det ikke var fra før. Det ble også
markert med hvit maling på asfalten
der bussen stopper. Dette var en nødvendig og pålagt forbedring, etter jeg
jeg kan huske å ha lest.

STØYSKJERMINGSTILTAK LANGS UTLEIRVEGEN
Som de fleste sikkert har sett,
arbeides det med etablering av
støyvoll og støyskjermende tiltak langs Utleirvegen ved Adolf
Øiensv. (A-feltet). Støyskjermingen skal bidra til at hoveduterommet for de berørte eiendommene
oppnår en så ”stille” side som mulig.

Det er jo to buss-stopper på Risvollveien mellom Hoeggen kirke og krysset Utleirveien. Den som vel heter Asbjørn Øverås vei ble jo utbedret i fjor.
Den som ligger nærmest meg, Søndre
Risvolltun, ble derimot ikke gjort noe
med.
Jeg har jo lest for ikke så lenge siden
at det skal legges ned en del busstopper i Trondheimsområdet. Kan vi frykte at Søndre Risvolltun ligger utsatt til
? Kan det være at denne er vedtatt
nedlagt ? Var det derfor at det ikke
ble gjort noen utbedring på denne ?

Det monteres absorbente skjermer sammen med jordvoller. Ved
kombinasjon av skjerm og voll
vil tiltaket virke mer tilpasset til
området, og man får begrenset
skjermhøydene. Vollhøydene varierer fra 0-2,0 m og skjermhøyder
fra 1,5-2,5 m ut fra det som er beskrevet og beregnet.

Kan dette være noe for dere å sjekke
opp i og evt meddele oss gjennom
Rislappen ?

Skjermene utføres i tre, og vi mener dette harmonerer med boligområdene våre.

Frode Dalsvåg
F-feltet

Vennlig hilsen
Frode Dalsvåg

Svar fra Adresseavisen:

Vi har fått følgende svar fra
AtB:

De store grantrærne i området
måtte dessverre fjernes, men jordvollen skal dekkes med jord, tilsås
og det skal plantes i området til
våren/sommeren neste år. Hvilke
planter/trær som skal etableres,
vil vår gartner vurdere og komme
med forslag på i løpet av vinteren.

I stedet har jeg to ganger opplevd å
bli kompensert med å få forlenget
abonnementet gratis med 2 x 1 uke.
Det skal ikke være slik – da burde alle
på Risvollan få denne kompensasjonen uoppfordret, og ikke bare de som
klager?

Hege (Kundeservice)
28. nov., 15.26 CET
Hei igjen,
her er kommentaren fra Adressa Distribusjon:
Vi er klar over at vi har hatt perioder
med forsinkelser i området, og har
iverksatt tiltak som vil gi resultater.
Vi beklager de problemer dette har
skapt for beboere og lesere.
Adressa Distribusjon AS
Lars Holthe
BUSSLOMMER OG ATB			
Det er en ting jeg har spekulert litt på.
I fjor så dreiv jo AtB, tror jeg det var,
og fikk noen entreprenører til å fikse
på diverse busslommer. Et arbeide
som pågikk i lang tid, over hele Trondheim, så vidt jeg husker.
Det ble laget skikkelige busslommer
med kantstein, ny asfalt ble lagt og

Vi har nå mottatt tilbakemelding fra vår
driftsavdeling angående holdeplassene:
”Det er Trondheim Kommune som til sist bestemmer hvor holdeplasser skal ligge. Dette
i dialog med AtB selvfølgelig. Likedan er det
også Trondheim Kommune som avgjør hvilke
holdeplasser som skal oppgraderes/vedlikeholdes. Jeg har undersøkt hos oss i AtB og hos
riktig vedkommende i Trondheim Kommune
og det er ingen planer om å legge ned denne
holdeplassen. Når det er sagt ligger holdeplassen veldig nært Asbjørn Øverås veg så det
er ikke utenkelig at det kan komme en endring
her på sikt.”
Med vennlig hilsen
Trine
Kundebehandler
AtB AS

TV-Bingoen begynner igjen 11. januar
2017 kl. 20.00. Vi starter opp med 		
kr. 35.000,- hvis ikke jackpotten går til
jul. Går den så starter vi med kr 8.000,i potten. 				
Redaksjonen ønsker alle en GOD JUL!

Arbeidene med støyskjermene
skal således være ferdigstillet til
våren/sommeren 2017.
Foto: Kjell Kjærstad

FREMDELES KAN DU KJØPE PORTÅPNER – RIMELIG!
Nye portåpnere får du kjøpt til kr. inn/ut før porten har kommet helt
540,- pr. stk. ved å henvende deg til opp, bryter du fotocellen, og porten
borettslaget. Dette gjør til at det blir
enklere og lettere å parkere inne i garasjen.

met 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.

Vi selger også batterier til portåpnerne – pris kr 50,- pr. stk.

Teknisk sjef

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

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 kom-
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VI HAR FLOTTE MØTE – OG SELSKAPSLOKALER TIL UTLEIE!

MANGLENDE KONTROLL AV BRANNSLUKNINGSAPPARATER

Har du behov for å leie lokale for mindre eller større arrangement?

Vi har pr dd avtale med firma
NOHA Norway AS om kontroll og
veldikehold av brannslukningsapparater i leilighetene, i våre fellesgarasjer og i gangene i Høyblokka.
Kontrollen går på omgang til hvert
felt med jevne mellomrom (hvert
4. år skal apparatene kontrolleres
og hvert 10. år skal de byttes). Etter at kontrollene er gjennomført,
får vi en rapport som viser om
kontroll er blitt utført, eller ikke,
og hvorfor den i så fall ikke er blitt
utført.

Møterommet «Blakli» har plass for opptil 25 personer og egner seg godt til møtevirksomhet.
Møterommet er godt teknisk utstyrt og har tilhørende minikjøkken. 				

Vi ser av rapporten at det er flere som tydeligvis ikke har pulverapparat i leilighetene, dvs. det
anmerkes følgende: Apparat IKKE
FUNNET 2016. Det kan være hund
i leiligheten og da går ikke kontrollørene inn, det kan stå en alarm
på eller at det er satt inn en annen
lås (kodelås) mm. Da står det i anmerkningene: IKKE KONTROLLERT
2016 – HUND, ALARM ETC.

(Blakli)

For selskapeligheter og større arrangement har vi «Risvold» med tilhørende vrimleareal og
storkjøkken. Lokalet er flott med nydelig utsikt over byen. Det er mulig å dekke til 80 personer
i dette lokalet.
Ved interesse og informasjon om priser ta kontakt med administrasjonen på tlf: 73 96 99 55
eller se vår hjemmeside: www.risvollan-borettslag.no.
Administrasjonen

Før hver kontroll, sendes det ut
brev med informasjon om hvor
apparatene skal settes dersom
folk ikke er hjemme, og hvordan
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(Vrimleareal)

Det er borettslaget som har ansvar
for at brannslokkere og røykvarslere er intakt, selv om det er beboerne selv som har ansvar for å varsle
fra dersom dette ikke finnes, apparatene er defekt eller mangler.
Når våre kontrollører kommer og
enten ikke finner/får apparatet
kontrollert pga at det er hunder,
alarmer eller fordi det er satt på
annen lås i leiligheten (noe som
for øvrig ikke er tillatt), medfører
dette at borettslaget ikke får gjennomført et lovpålagt tiltak med de
konsekvenser dette kan medføre.

2. Dersom andelseier unnlater
å møte opp slik at apparatet
ikke blir kontrollert, går administrasjonen til innkjøp av nytt
brannslukningsapparat
for
andelseiers regning”.

Borettslagets styre har derfor i sak
074/16 i møte av 20.10.2016 fatVi anbefaler derfor alle husstantet følgende enstemmig vedtak:
der i Risvollan Borettslag om å
1. ”De husstander som ikke gjør etterkomme de skriv og den inforbrannslukningsapparatet til- masjon som gis i forbindelse med
gjengelig i henhold til varslet kontroll av brannslokningsapparakontroll, blir innkalt til boretts- ter. Både for egen sikkerhet og for
lagets administrasjon i eget borettslagets ansvar. 		
skriv.
Teknisk sjef

HAR DU forslag til HVA VI KAN GJØRE FOR Å REDUSERE RESTAVFALL I 		
FORBINDELSE MED UTSETTING AV CONTAINERE PÅ RISVOLLAN? - OG HAR DU ET TIPS
TIL HVORDAN VI KAN FÅ GJENBRUKT TING ISTEDEt FOR Å KASTE DE?
CONTAINERSERVICE 2017

(Risvold)

beboerne skal forholde seg i forbindelse med kontrollen.

gjøre som du vil dele med oss?
Send oss da gjerne noen ord på
I juni hvert år har vi utsetting av Det er laget en egen info-sending vårt kontaktskjema som du fincontainere for innsamling av di- på TV-Risvollan med en represen- ner på våre hjemmesider, en mail
verse avfall. Metall, trematerialer, tant fra vaktmesterne og en fra til risvollan.bl@risvollan.no eller
restavfall, oppsamling av brukte Norsk Gjenvinning. Dette for å in- stikk innom borettslaget en dag.
dekk, el-materiell, hvitevarer etc.
formere om hva som kan kastes i
Frist for innsending av forslag:
restavfallet og ikke.
Det arrangeres innsamling på alle
15.01.2017Forslagene som komfelt, og vaktmesterne bidrar i ar- Det kastes dessverre også mer for mer inn vil bli vurdert av Renobeidet.
hvert år som går, og det er ikke bra vasjonsutvalget i forkant av neste
års containerservice.
sett i et miljø-perspektiv.
Dessverre har vi store kostnader
på grunn av at det kastes veldig Kan vi gjøre noe for å redusere På forhånd takk for hjelpa.
mye i restavfalls-containerne som mengden som kastes? Kan det
ikke skal kastes der. Dette kan være som er brukbart gis bort isteden- Teknisk sjef
dekk på felg, gipsplater, sykler, for å kastes?
el-avfall m.m. I tillegg er mye av det
som kastes fullt brukbare ting som Har DU en idè/forslag til hva vi kan
kanskje andre kunne hatt nytte av.
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ta kontakt med lederen i nabout- Vi har mange trange og smale veger og plasser, gater, garasjer og
valget ditt.
gangveger som skal brøytes på
Etter hvert står vinteren for tur, Det nevnes ellers at de beboerne kort tid, og det blir brøytet i hht.
da bl.a. med snømåking og sand- som bor i 2. og 3. etasje må ha gjeldende brøyteinstruks som
strøing. Her må vi be alle om å bi- mulighet for å bli kvitt snøen fra dere finner i INFO-håndboken kap.
dra, og særlig de som bor i felle- terrassene sine, slik at de må kun- 5.15. Vi ber om forståelse for at
sinnganger. Det skal ikke være en ne lempe snø over rekkverket og ting tar tid, og særlig da ved store
person alene som skal utføre alt ned til etasjen (terrasse/platting/ snøfall. Det er derfor bra dersom
arbeidet når det er flere som de- hage) under. Denne snøen må de dere bidrar selv ved å holde det
ler inngangsparti. Dere må bli enig naturlig nok gjøre avtale med be- ryddig rundt containere, rundt
dere imellom om hvordan dere boer i etasjen under om, dersom søppeldunker (måke snøen slik at
organiserer dette arbeidet. Dette den skal kunne bli liggende der, renholdsverket kommer greit til),
gjelder også for strøing dersom ellers må den fjernes derfra også. måke fram under garasjeporteSamarbeid og samsnakk mellom ne (for de som har egen garasje i
det blir glatt i inngangspartiet.
naboer må derfor til!
rekke), ikke parkere slik at brøyteBorettslaget har satt ut strøsandmannskapet vårt blir hindret og at
kasser rundt om på feltene som MÅKING VED/PÅ SØPPELevt. det ikke blir brøytet fordi biler
dere kan benytte til å ta sand fra. DUNKENE:				
står i vegen etc. etc.
INFO-håndboken kap. 6.1 – Or- Vi nevner også at renholdsverket
densregler, pkt. 3 tar for seg regler setter pris på at det blir måket Alt som letter vårt arbeid, kommer
om snømåking og sandstrøing i ved og oppå søppeldunkene (for beboerne til gode i form av ennå
borettslaget, og kap. 9.5 har infor- de som har dette). Det blir lettere bedre utført arbeid!
masjon og kart som viser plasse- for alle dersom dunkene er frie for
snø og det måkes/strøs rundt de. Vis tålmodighet og forståelse – og
ringen av alle strøsandkassene.
vær gjerne konstruktive og bidra
Til orientering har de fleste na- BRØYTING/STRØING:			
helst litt selv!
boutvalgene spader, koster etc til Vinteren kommer – etter hvert
utlån dersom du ikke har selv, så - med tilhørende snøbrøyting/ Teknisk sjef Laila Pedersen
sandstrøing!
MÅKING/STRØING AV FELLESINNGANGER:

TO GANGER VERDENSMESTER I SKOTTLAND
Tekst: Kjell Kjærstad

Foto: Bodil Mostad Olsen

lag som gartner, så deltar han
også i verdensmesterskap i
koking av grøt og tilberedning
av retter basert på havre.
Helt tilfeldig ble han med på
dette og har vunnet 1. prisen i
spesialretter to år på rad.

Thorbjørn foran kløvbroen i Carrbridge

Thorbjørn Kristensen er en mann
som spiller på mange strenger. Foruten å være ansatte i Risvollan Boretts-

Nyinnflyttet og interne flyttinger 06.06. - 05.12.2016
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
INGEBORG AAS' VEG
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
MARIE SØRDALS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
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1
1
2
2
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
14
14
14
4
4
6
6
9
9
9
9
11
15
15
16
20
2
2
2
2
6
6
11
11
11
16
16
1
1
7

F
F
A
A
D
B
B
C
C
E
E
F
F
G
D
D
B
C
I
G
G
D
D
A
A
D
D
D
B
B
A
H

B
B
G
H
H
B
B
C
C
C

Marø Kjell-Erik
Engseth Linn Catrine
BROVOLD EIRIK
Blekken Bente
Græsli Nina
Johansen Lene
Skancke Terje
Strugstad Simen
Muhle Marthe
Fossen Greta Karin
Fossen Per
Olsen Lene Therese
Fossum Ketil
Indergård Marius Christoffer
BROVOLD EIRIK
Blekken Bente
Strand Rita
Bratlie Emil
Borgos Sven Even Finborud
Gynnild Erlend Reppe
Warø Lene
Kjosavik Fredrikke
Kjosavik Andreas
Ydstie Markus Blåsmo
Aune Martine
Skaret Linda Therese Reitan
Flasnes Andreas Færøy
Flatås Eirik
ANDERSEN SIV
ANDERSEN STEINAR
Lien Thomas Andre
Hansen Sigurd Kildal
Anti Valeriya
Andersen Bente
Hindkjær Christer Løkås
Hindkjær Anne Løkås
Krakeli Marius
Thunestveit Aina Elisabeth
SOLENES RAGNHILD
Hassel Wenche
Vangen Tord
Nilsen Tommy
Nilsen Jorun Helen
Moe Ingrid
Nergaard Per Gunnar
Hansen Geir Tore

15.09.2016
15.09.2016
01.12.2016
01.12.2016
15.08.2016
28.07.2016
28.07.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.08.2016
15.08.2016
25.11.2016
25.11.2016
10.06.2016
29.08.2016
29.08.2016
29.09.2016
06.06.2016
01.12.2016
07.07.2016
07.07.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.11.2016
05.11.2016
30.09.2016
30.09.2016
15.08.2016
08.06.2016
08.06.2016
11.08.2016
20.10.2016
01.07.2016
01.08.2016
01.07.2016
01.07.2016
30.09.2016
30.09.2016
06.06.2016
15.09.2016
15.09.2016
30.06.2016
30.06.2016
10.06.2016
10.06.2016
09.06.2016

NORDRE
NORDRE
NORDRE
NORDRE

RISVOLLTUN
RISVOLLTUN
RISVOLLTUN
RISVOLLTUN

13
13
13
13

B
B
D
D

NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
RISVOLLVEGEN
RISVOLLVEGEN
RISVOLLVEGEN
RISVOLLVEGEN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET

15
15
15
15
6
6
6
6
12
14
14
3
3
4
22
28
28
28
28

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

Wassås Karianne
Breivik Olav Reppen
Kjøsnes Maren Stene
Pleym Kristoffer
Hansen Eldrid Martha
Veggumsløkken
Hansen Morten
Karlsen Mette Berg
Karlsen Kjetil
Nordahl Marie
Kolstad Magne
Skog Kristian
Vatslid Ida
Iversen Harriet
Andreassen Mats
Hisdal Jorun-Marie
Nordvik Anders
Sletnes Malin
Axelsen Hawkilara Kathrine
Jacobsen Torbjørn
Normann Kristian
Eggen Marit
Rønning Ragnhild
Bukten Even

18.11.2016
18.11.2016
14.10.2016
14.10.2016
20.10.2016
20.10.2016
06.06.2016
06.06.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.12.2016
05.12.2016
18.07.2016
01.11.2016
01.11.2016
02.09.2016
02.09.2016
19.09.2016
26.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
27.07.2016
31.08.2016

Åpningstider julen 2016 for RBL
Jule- og nyttårsaften er stengt
Tirsdag 27.12
09.00-15.00		
Onsdag 28.12
09.00-15.00
Torsdag 29.12
09.00-15.00
Fredag 30.12
09.00-15.00			
God jul!

Første gangen laget han vafler
av havregrøt og kombinerte
denne med vaniljekrem, nøtteblanding, fruktblanding etc.
Denne falt dommerne for og
restaurantkritikeren i The Herald uttrykte at denne kunne
vært servert på de fineste restauranter.

Thorbjørn i god stil på kjøkkenet

I år laget han nok en spesialrett der
han tok tak i det skotske landskap,
årstid, lynne og smaker. Han lager så
en historie bak hver rett og historien
denne gang var at kjøkkenet var tomt,
butikkene var stengt og det kom gjester. Hva gjør du da? Jo du tar det du
har og det var grøt fra i går, en skvett
gammel egglikør, noen mandler og
valnøtter, epler og salt.

han da også årets 1. pris i knivskarp
konkurranse med konkurrenter fra 8
nasjoner.

Med retten ”The Unexpected” vant

Se også Torbjørn på TVRisvollan der
han tilbereder retten sin

Neste år gjør han et nok et forsøk på å
ta tittelen. Han er den første som har
vunnet to år på rad, og da er spørsmålet greier han den tredje?
Lykke til Thorbjørn!

FM-stasjoner i kabelanlegget
I disse tider går diskusjonene stort
om FM-nettet skal slukkes eller
ikke. Det er i hvertfall bestemt at
FM-signalene skal bort, og allerede i januar begynner man slukkingen i Nordland.
Hva skjer med FM-signalene i vårt
kabelnett?
Vi spurte fagfolk i Get og de kunne si at i første omgang skjer det

ikke noen slukking i kabelnettet, men de vet
ikke hvor lenge vi kan få
signalene. Disse produseres i stor grad av Get
selv på basis av IP-signaler fra NRK.

for vårt kabelanlegg, men det er
behov for mere plass til bredbåndet så vi får se hvor mange som vil
Dette betyr at i utgangspunktet bruke et slikt tilbud, sier en i det
kan Get produsere FM-signaler tekniske apparatet hos Get. kk

TVRisvollan sender på kanal 155
Informasjonskanalen på kanal 156
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PROA Eiendomsmegling
- Risvollanmegleren -

Tore Resell fra Proa Eiendomsmegling tar et tilbakeblikk på 2016			
Vi tok oss en prat med Tore Resell som er daglig leder i Proa Eiendomsmegling, borettslagets 		
eiendomsmegler.		
Intervjuer: Kjell Kjærstad Foto: Proa
RL: Hvordan har 2016 vært for
boligmarkedet i Trondheim og for
PROA Eiendomsmegling spesielt?

• Borettslagets samarbeidspartner
siden 2008

Tore Resell: Det er solgt 66 boliger
i Risvollan Borettslag så langt i år.
Selv om året ikke er over, ser det
ut til å bli en del færre omsetninger enn i 2015 hvor det ble solgt
85 boliger. I toppåret 2014 ble
hele 105 boliger solgt. En forklaring på dette kan være at det er
flere felt hvor uteområdene rundt
boligene ikke er ferdigstilt og hvor
anleggsvirksomhet pågår. En annen forklaring kan være at mange
flyttet i 2014 og 2015. Vi forventer
derfor et større antall salg i 2017.
Så langt i 2016 har vi i PROA Eiendomsmegling solgt 34 boliger som
utgjør 47% av alle salg. Vi har derfor mange kunder som ikke fikk
kjøpt i år, men som fortsetter jakten neste år. For de som vurderer å
selge neste år, er det lurt å komme
i gang med planleggingen i god tid.
Prisene har steget jevnt i løpet av
året. Det siste året har økningen
vært ca. 7,5% (tall for Trondheim).

• 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

RL: Dere har jo vært borettslagets
Tore Resell, daglig leder Proa Eiendomsmegling
eiendomsmegler i noen år nå, er
det stor forskjell på det å jobbe det lettere for oss å lage gode pro- kjøper lurer på. Dette medfører
med et borettslag i forhold til pri- spekter og annonser. Det er til for- trygge salgsprosesser, gode salgspriser og fornøyde kunder.                                                                                                                     
del for både kjøper og selger.
vatboliger?
TR: Vi har vært borettslagets samarbeidspartner siden 2009 og kjenner borettslaget svært godt. Mye
av jobben er den samme, men vi
må være nøye ved innhenting og
gjennomgang av dokumentene vi
får fra borettslagene. Spesielt med
tanke på økonomi og fremtidige
vedlikeholdsplaner. Det er svært
stor forskjell på borettslagene og
ikke alle har like god kontroll. I den
sammenheng er vi heldig som har
dette samarbeidet. Risvollan Borettslag har full kontroll og gjør
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RL: PROA har inngått ny avtale
med borettslaget. Hva betyr denne for PROA og den enkelte beboer
som skal selge leiligheten sin her
i borettslaget. Hvilke fordeler har
beboerne av dette?

RL: Hvordan ser fremtidas boligmarked ut, kan vi vente oss store
endringer, prisstigninger eller?

Vi forventer en prisøkning også i
2017, men noe lavere enn i 2016.
Det bygges for lite tilsvarende boTR: Beboerne får for det første liger i området og Risvollan oppsvært gode betingelser ved salg. leves som et stadig mer attraktivt
Det som er minst like viktig er at vi alternativ for mange.                                      
er 4 dedikerte meglere som kjenner borettslaget svært godt. Vi kan Vi ønsker å takke for året som har
derfor gi svært gode råd til de som gått og ønsker alle en riktig god jul!
skal selge og kan svare på alt en

Odd Olav Berg

Steinar Skaanes

Tore Resell

Lisbeth Kristengård

EIENDOMSMEGLER MNEF

EIENDOMSMEGLER MNEF

EIENDOMSMEGLER MNEF

MEGLER MNEF

970 59 225

970 59 239

970 59 222

480 07 480

Verdiskapende megling
WWW.PROA.NO

• Ring oss for
en hyggelig
boligprat
og en gratis
verdivurdering
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Usikker på
? hvilken strømavtale
du bør ha?
?
?

?

Prøv strømkalkulatoren på www.nte.no
og få svaret på 1-2-3!
www.nte.no
Tlf. 07400
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