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Styrelederen
”Ellers er jo våren en tid hvor alle felt
skal avholde allmøter og det begynner å
nærme seg ordinær generalforsamling i
borettslaget.”

Hei alle sammen.
I skrivende stund er det solskinn og ganske varmt ute, og
værmeldingen fremover sier
at det skal bli vår i Trondheim.
Det er det sikkert mange som
setter pris på og noen som håper at vinteren holder seg litt til
i fjellet, i alle fall med tanke på
påsken som er om en måneds
tid.

begynner å nærme seg ordinær
generalforsamling i borettslaget. Det er sendt ut fra administrasjonen melding til beboerne
om frist for innmelding av saker.
Dette er den viktigste seansen
for styret i løpet av en periode.
Det er her vi må stå til ansvar
for våre prioriteringer og avgjørelser gjennom året, og det
er her beboerne kan si hva de
mener om de saker som er til
behandling.

valgte å trekke seg ut av dette.
Vi håper at resultatet blir bra
til slutt selv om det skjer en del
ting i en byggeperiode som ikke
er like trivelig for alle berørte
parter.
Vil til slutt ønske alle sammen
en riktig god påske når den tid
kommer, og nyt våren.

Med vennlig hilsen

Ellers ser vi at det begynner å Egil Burkeland
skje ting i nabolaget. Det er ombygginger på senteret som nok Styreleder
er til litt bry for de nærmeste
berørte andelseierne, men vi
håper jo at det som begynner
å ta form er noe av det som vi
beboere forventet at skulle skje
når vi solgte senteret.

Våren er jo en tid hvor mange
trekker ut igjen etter «vinterdvalen» og det blir som regel
mye mer liv i borettslaget. Man
vil ha vekk vinterens etterlatenskaper som sand og grus, pakke Det jobbes jo ellers med en ny
reguleringsplan på senteromut hagemøbler og nyte våren.
rådet etter at det forrige samEllers er jo våren en tid hvor alle arbeidet om regulering/utbygfelt skal avholde allmøter og det ging strandet ved at kommunen
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AT DU ER
FORNØYD ER
VÅR GARANTI
La oss starte med å gi deg følgende
forsikring – hos oss er megler selv ansvarlig
for utarbeidelse av alt grafisk materiell,
gjennomføring av visning og ikke minst for
gjennomføring av budrunden. Vi har erfart at
endel meglere benytter visningsassistenter
og til og med sender informasjon kun på sms
underveis i budrunden. Det har ingenting med
god megling å gjøre. Vi gir deg derfor en
garanti på at vi forplikter oss til å forvalte dine
verdier på best mulig måte, og at meglers
personlige erfaring og kompetanse er det
eneste som skal benyttes i prosessen.
Vi elsker å megle og håper og tror at det er
et godt grunnlag for å skape gode resultater
for deg. Det skal være trygt og effektivt, med
best mulige pris som resultat.

God megling gir gode resultater.
Den beste meglingen gir det beste resultatet.

Vi garanterer
Alltid megler på visning
Alltid megler i budrunde
Alltid megler i kontraktsmøte
Alltid representant tilstede på alle overtakelser
Aldri kun sms i budrunder istedenfor å ringe
interessenter
Salgsgaranti – Intet salg, ingen kostnad!
Vi garanterer at du kommer til å oppnå en
pris du er fornøyd med. Skulle du velge å ikke
selge dekker vi alle omkostninger. Intet salg,
ingen kostnad – heller ikke markedsføringskostnader eller andre utlegg.
Ingen fullmakter
Vi jobber også helt uten fullmakter slik at du
til enhver tid er med på å ta alle avgjørelser
i dialog med megler. Det sikrer at vi får
benyttet vår kompetanse og synliggjort
grunnlaget for trygge og gode valg.
Vi gir alltid
Gratis og helt uforpliktende verdivurdering
og deretter fremsettelse av salgsstrategi
om ønsket.

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 og administrasjonen.		
Luftfoto forside: Olav Jensen
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.
Proa Moholt Brøsetveien 168, Trondheim,
Tlf.: 73 20 26 50, E-post: moholt@proa.no,
www.proa.no

Eierskifteforsikring leveres av

Forebygging av legionellasmitte FREMDELES KAN DU
2017:					PORTÅPNER – RIMELIG!

KJØPE HUNDEBÆSJ

Nye portåpnere får du kjøpt til
kr 540,- pr. stk. ved å henvende deg til borettslaget. Dette
gjør til at det blir enklere og forhåpentligvis lettere å parkere inne i
garasjen.
Vi selger også batterier til portåpnerne – pris kr 50,- pr. stk.
Borettslaget vil heve temperaturen
på tappevannet den 26., 27. og 28.
april 2017.

Til slutt minner vi om at inn/utkjøring av garasjene ikke må skje før
porten har kommet helt opp og
I løpet av disse dagene er det opp til det er klart til inn/utkjøring. Derbeboer selv å tappe varmtvann i mi- som du kjører inn/ut før porten
nimum 3-5 minutter på hvert tappe- har kommet helt opp, bryter du
sted.
fotocellen, og porten blir stående
mye lenger oppe enn nødvendig.
For nærmere informasjon om fore- Porten er programmert til å gå
bygging av legionellasmitte, se Inopp/igjen til faste intervaller, og
formasjonshåndboken kap. 5.20
- ”Retningslinjer for forebygging av kjører du inn/ut før porten har
legionellasmitte i varmtvannsanlegg”. kommet opp, bryter du intervallene og feil på porten kan oppstå
For dere beboere - vær spesielt opp- som følge av dette. Dette er noe
merksom på kap. 5.20, pkt. 3.03 (2. som kan medføre merkostnader
avsnitt), 3.05 og 3.06 og vi ber dere for borettslaget og irritasjon for
gjennomføre tiltak i hht. dette.
dere som brukere.
Har du spørsmål om dette, ta kontakt
med vår arbeidsleder Roger Kvam på
tlf. 73 96 99 57/ 90 97 93 91.

Våre sommervikarer som klipper
grøntarealene våre opplever av og
til at når de bruker kantklipperen,
at de kommer borti hundebæsj.
Det er ikke moro når en får slikt
over seg/på seg. 		
Det samme gjelder faktisk når
våre vaktmestere kommer og
skal inspisere/utbedre ødelagte
hagevannskraner etc, for ofte kan
det ligge hundebæsj på verandaene og ved inngangen. Dette gir
ikke et godt inntrykk eller et OK
arbeidsforhold.

GJENNBRUK

VURDER FØR DU KASTER - KANSKJE DU KASTER NOE ANDRE KAN HA NYTTE AV
søke muligheten for å gi det bort
eller selge det.
Vi oppfordrer til å legge slike ting
ut på for eksempel finn.no/torget: https://m.finn.no/bap/browse.html eller på Facebook- siden
«Kjøpe, selge, bytte eller gi bort i
Trondheim». Begge deler er gratis.
Brukbare klær kan gis bort til Fretex i egne bokser som er plassert
rundt om i Trondheim.
Tenk så flott det er om andre kan
dra nytte av det du ønsker å kaste?

Vi ber om at hundeekskrementer
fjernes omgående på betryggende
måte.
Husk: Når hunder gjør fra seg på
borettslagets område, skal ekskrementer omgående fjernes og deponeres i utplasserte hundetoaletter, dette gjelder sommer som
vinter. Rydd opp!		
					
Teknisk sjef

Det er dessverre slik at mange av ikke trenger det lenger eller har
oss kaster ting som er fullt brukba- kjøpt nytt.
re. Enten fordi vi er gått lei av det,
Istedenfor å kaste bør vi under-

Administrasjonen

Teknisk sjef

Teknisk sjef

Den 20. og 21.mars mellom kl. 14.00 – 21.00 vil tv og internettleverandør Get komme på besøk til
beboerne på Risvollan. Get vil sette opp et kundemottak i det nye administrasjonsbygget, der de vil
være tilstede med personale som vil hjelpe til å svare på eventuelle spørsmål, samt vise fram og
demonstrere nyheter som kommer.
Vi vil også ha teknikere på plass som har mulighet til å være med hjem til den enkelte dersom noen
har problemer og behov for hjelp.
Vi håper så mange som mulig vil komme innom å ta en prat med oss disse dagene.

Med vennlig hilsen
Get Midt – Norge
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Skreddersydd
megling eller bare
formidling:
Tør du å la tilfeldighetene styre
boligsalget ditt?

Megling går i realiteten ut på å bruke
kompetansen vår
til å finne rett kjøper til hver eiendom. Ikke en kjøSkreddersydd megling eller per, men den rette
bare formidling: Tør du å la til- kjøperen. Megling
feldighetene styre boligsalget er å definere kjøditt?
pergruppe, kvalifisere innenfor kjøDet er forskjell på advokater,
pergruppen
og
fotballspillere, leger og elektristimulere ved å
kere. Sånn er det med oss mesynliggjøre de retglere også. Noen løper fortere,
te
menneskene
noen løfter tyngre og noen megode grunner til
gler bedre. Vi tenker, trener og
at de skal strekhandler. Vi skaper ulike veier
ke seg litt lenger.
frem mot mål og dermed ulike
Megling kan aldri
resultater.
reduseres til at tilfeldigheter
Vi vet også at mennesker ser skal avgjøre utfallet. Megling
verden med ulike øyne. Vi har skal være skreddersøm, spesiulik bakgrunn, ulik økonomi, altilpasset hver enkelt selger og
ulik smak og ulike behov. Noen eiendom i jakten på den perfekdrømmer om det ene, noen om te kjøperen.
det helt andre.
Megling skal være gratis. Det
Megling blir ofte forvekslet med er meglerens kompetanse man
formidling av eiendom. Noen skal betale for, evnen til å starte
går så langt som å si at eien- en prosess etter en strategisk
dommen kan være så bra at linje som leder til den beste
den «selger seg selv». Dersom prisen, det tryggeste salget og
dette er riktig så betaler du en ikke minst sikre effektivitet. Inmegler for prosessen – ikke for gen eiendommer har en gitt
resultatet. Da betaler du for pa- pris. Eiendommen vil for 100
pirene og timene som legges forskjellige interessenter ha
100 ulike oppfatninger av verdined.
en. Meglerens jobb er som sagt
Megling eller formidling? I et ikke å finne en kjøper, det er å
slikt scenario blir meglingen finne den rette kjøperen.
som fag fullstendig borte. Da
er det ikke lenger megling, da Megling skal være en investeer det kun formidling. Da spiller ring – ikke en kostnad. En god
det ikke noen rolle hvem som megler skal sørge for at det ligmegler, hvor mange som ser ger en merverdi i å gjøre ting på
annonsen, kvaliteten på bilde- rett måte slik at det ikke bare er
ne og tekstene, hvor godt vis- gratis å bruke megleren. Det
ningen er forberedt og hvordan skal være lønnsomt.
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INNSAMLING AV HAGEAVFALL – PÅ ALLE FELT

potensielle kjøpere blir behandlet
underveis.

Kassene settes ut etter at årets
vårdugnad er ferdig.
I fjor var det et prøveår for å se om
kassene som ble satt ut fungerte
som vi hadde tenkt. Stort sett ser
vi at de fungerer bra, og at de tømmes ved behov. Blir de for fulle
uten at vi ser det, ta kontakt med
borettslagets administrasjon.
Men vi ser at det likevel kastes ting
i kassene som ikke skal dit, bl.a.
sorte søppelsekker etc. Det skal
IKKE kastes plast i kassene, kun
hageavfall. Heller ikke jordklumper eller steiner.

Du betaler for meglerens kompetanse, som leder til det beste
resultatet. Dette er vi så sikre
på at vi tilbyr full salgsgaranti –
intet salg, ingen kostnad. Dette
har vi gjort for kundene våre i
15 år. Ring oss i dag for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

Med vennlig hilsen
for PROA Eiendomsmegling,

Tore Resell
Eiendomsmegler MNEF / Daglig
leder
Mobil (+47) 97 05 92 22
E-post: tr@proa.no

Vi har også måttet forsterke kassene i sidene, da de ble noe utsatt
ved kjøring med våre maskiner.

Dersom dere har synspunkter til
ordningen, ta gjerne kontakt med
borettslaget. Vi vil tilstrebe at dis-

se kassene blir en gunstig ordning
for oss alle framover, så da må alle
forsøke å bistå oss med det.

KATTEHOLD

øvrige beboere ved bråk, lukt,
aggressivitet eller på annen måte
(f.eks. ved å forårsake allergiske
reaksjoner),og minnelig ordning
med klagerne ikke oppnås, kan
borettslagets styre pålegge dyrets
eier å skille seg av med dyret.

fra dyr skal pakkes godt inn før
det deponeres i henhold til gjeldende kildesorteringsrutiner.

Risvollan Borettslag får inn en del
klager på katter som gjør fra seg
i sandkassene, ødelegger blomsterbed og kommer inn i andres
leiligheter.
Løse katter er til betydelig plage
for mennesker som er allergiske,
og at katter gjør fra seg i områderhvor små barn leker er direkte
helseskadelig, samt også i inngangspartier og under terrasser,
noe som resulterer i sjenerende
lukt etc.
I Risvollan Borettslags infohåndbok, kap. 6.1 ordensregler pkt. 8
dyrehold står følgende:
Det er ikke tillatt med dyrehold
som innebærer sjenanse/ulemper
for øvrige beboere.
Dersom dyrehold forårsaker berettigede klager om at dyr sjenerer eller er til ulempe for naboer/

Hunder og katter som har fast
tilhold i borettslaget, skal registreres. Registreringsskjema fås
ved henvendelse til borettslagets
kontor. 			
Manglende registrering er å forstå som brudd på ordensreglene.

Borettshaveren er ansvarlig og erstatningspliktig for eventuelt påført skade som følge av dyrehold.
Vi ber beboerne om å respektere
dette.

Andelseier av den leilighet hvor
dyret har sitt tilhold, er ansvarlig
for at bestemmelsene i ordensreglene overholdes, også i det
tilfelle at bruken av leiligheten er
overdratt til andre.
Katter skal til enhver tid holdes
under betryggende kontroll og
ikke under noen omstendighet
slippes løs på borettslagets område. Kattesand og annet avfall
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Kjøring inne på
områdene:
Vi har fått melding om at kjøring
og parkering inne på områdene
(tunene) har tiltatt.
Med bakgrunn i dette, nevner vi at
den kjøringen dere MÅ foreta inne
på områdene, må være så sjelden
som mulig, samt at den må foregå
særdeles VARSOMT og HENSYNSFULLT. Parkering inne på områdene er IKKE tillatt med unntak av de
som har bevis for å stå der (utstedt
av kommunen). Parkering for av/
pålessing er tillatt i kortere perioder, men vi ber våre beboere da å
parkere/hensette biler for av/pålessing slik at andre biler/folk kan
passere.
Kjøring på gang- og sykkelvegene i
borettslaget:
Er naturligvis ikke tillatt, og kan
medføre bøtelegging. Slik kjøring
kan også meldes til Politiet da det
er de som forvalter og håndterer
slike tilfeller. Det er også nevnt
noe om dette i INFO-håndboken
kap. 6.1. Teknisk sjef

for store og små, i Utleira IL. Det
er voksentrening for ungdommer
fra 15 og oppover til godt voksen
alder, hver torsdag kl 21.30-23.00
i Utleirahallen. Lavterskeltilbud.
Det er gratis å prøve noen ganger.
Vi trenger flere aktive deltakere.

Håper å se deg der. Det er også tilbud for 1.- 4. trinn på fredager kl
16.30-17.30. Det er gratis å prøve
noen ganger her også. Dette ville
vært fint med flere nye medlemmer.

Åpen kiosk på onsdag
formiddag

Vil du bli med på laget?

Parkering:
Vi må igjen minne de beboerne
som har garasjeplasser om å parkere inne i garasjene slik at dere
ikke opptar flere plasser enn nødvendig. Tenk på at andre også skal
komme til og parkere. Står du da
parkert utenfor garasjen, ja da er
du med på å hindre andre i å finne en ledig parkeringsplass (vel og
merke dersom plassen din inne i
garasjen er ledig da).
Videre henstiller vi til de som har
besøkende, firmabiler, arbeidsbiler etc. til ikke å parkere utenom
merkede områder. Det skal ikke
parkeres inne på tunene verken av
arbeidsbiler, firmabiler, hengere
eller andre kjøretøy. Det skal heller
ikke parkeres utenfor asfaltkanten
slik at plenområdene våre ødelegges. INFO-håndboken kap 6.1 ”Ordensregler” sier noe om borettslagets parkeringsregler i tillegg til
trafikkregulering, og her står det
hvordan privatbiler kan parkere,
og at det ikke skal parkeres annet
som opptar unødig/uberettiget
plass, bilvrak, avskiltede biler etc.
Vi anbefaler våre beboere å lese
dette, og merke seg gjeldende
regler, og naturligvis etterkomme
disse. Hele INFO-håndboken finnes på våre hjemmesider.

Fra nyttår har vi åpen kiosk på onsdager kl. 11.00-13.00. Vi ønsker
alle hjertlig velkommen til en god
lunsj, kaffe og noe søtt å bite i. Her
vil du treffe andre å prate med og
få litt info om status i idrettslaget.
er mange pensjonister som
Klesinnsamling til støt- Det
benytter tilbudet allerede. Vi håper på flere barselgrupper. Vi har
te for Utleira IL
barnestoler, boltreplass og stelle- Teknisk sjef
I samarbeid med Renotec har Ut- bord. Vi ønsker alle velkommen på
leira Il utplassert innsamlingsbok- nyåret.
ser for klær, sko og tekstiler. Dette gir viktig bidrag til Utleira IL og
Utleira IL - hjerte for
Barnekreftavdelingen på St. Olav.
Du finner bokser ved Utleirahal- lokalmiljøet
len, Bunnpris Stubban, i Risvollan Nylig ble Utleira IL kåret til Norges
Borettslag ved Adolf Øiens vei og nest mest populære klubb i kårinflere steder i nærmiljøet. Se etter gen Klubben i mitt hjerte. Utleira
de grå innsamlingsboksene med IL er er stolt over dette. Vi er glad
Utleira-logo. vi takker for støtten.
Pål B. Wahl
Innebandy - en nær- Daglig Leder

Barn som vokser opp på Utleira
har gode muligheter til å oppleve
idrettsglede, fellesskap og mestring. Vi har et flott idrettsanlegg,
ivrige unger og engasjerte voksne som bidrar til å skape et godt
oppvekstmiljø. Slike forhold kommer ikke av seg selv, vi trenger
også deg med på laget.
Gjennom samarbeid og engasjement har vi bygd et flott anlegg, vi
har en god økonomistyring og fantastisk medlemsvekst.   
Mye har skjedd de siste årene, og
mye er på plass foran en ny runde med rekruttering til styreverv i
de sportslige avdelingene. Vi kan
trygt si at verv i Utleira IL byr på
spennende oppgaver i et veldrevet idrettslag. Utleira IL har 2 ansatte, daglig leder og driftsleder
gjør mange oppgaver og legger
til rette for at avdelingene kan
ha fokus på den enkelte idrett.
Foreldres engasjement er imidlertid den viktigste suksessfaktoren
for å videreutvikle klubben. Med
verv i Utleira IL blir du bedre kjent
med store og små i nærmiljøet.
Når mange deler på oppgavene

blir det mindre belastning på den
enkelte. Det er en morsom oppgave å ha tillitsverv, du vil komme inn
i et miljø med mange ressurspersoner. Et miljø som ønsker akkurat
din kompetanse og ditt engasjement for ungene våre.
Vi søker personer med gode verdier, et ønske om å bidra til utvikling av idrettslaget. Personer
som er opptatt av å skape idrettsglede. Vi søker etter vanlige folk
som ønsker å bidra til klubben sin.
Dette er mye viktigere enn spesial-

kompetanse.
Interessert i en plass på laget og et
ekstra pluss på din CV?
Hvis du har spørsmål eller rett og
slett vil vite litt mer, kan du ta kontakt med valgkomiteens leder Per
Hangerhagen: per.hangerhagen@
gipling.no
Pål B. Wahl
Daglig Leder
Telefon 930 45 500

PARKOUR PÅ RISTUNET
Parkour er en bevegelsesidrett der man skal kunne komme seg fra A til B på den mest effektive måten. En traceur (en utøver av
parkour) som møter på et gjerde, vil ikke lete etter en port, men lete etter den mest mulig effektive måten å overkomme hinderet
foran ham på. Parkour er heller ikke en konkurranse, og skal derfor ikke defineres som en sport der konkurranse er essensielt. Det
handler om å konkurrere med seg selv og ingen andre. Den grensen man har, skal man bryte for å kunne bli enda bedre i det man
driver med.
Disiplinen Parkour ble opprettet av franskmannen David Belle og flere av hans barndomsvenner. De gikk andre veier enn David
Belle. En av disse, Sebastien Foucan, begynte den lignende disiplinen freerunning. (Wikipeda)

miljøaktivitet

Telefon 930 45 500
Det er mulig å spille innebandy E-post leder@utleira.no
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SLIK BLIR FASADE ØST AV SENTERET		
Skisser: REN Risvollan as / tekst: Svendsen/KJærstad		
Foto: Kjell Kjærstad

I følge eiendomssjef Tore Svendsen i REN Risvollan er arbeidet godt i gang og man venter
å kunne flytte apotek og frisør ned i uke 13, mens Capri flytter ned i månedskiftet april/
mai.
Deretter starter arbeidene i 1. etasje som forventes ferdigstilt høsten 2017. Det pågår
detaljeringsarbeid hvor tannlege, legesenter, bibliotek og helsestasjon inngår.

Mye arbeid som må gjøres før leietakerne skal flytte inn
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Skulpen treskjærerklubb er et gjeng med entusiaster som har treskjæring som
hobby. Vi holder til i Sunnland skole sin sløydsal, hvor vi møtes hver mandag kveld i
sesongen og skjærer, prater, drikker kaffe og koser oss. Vi holder kurser i skjæring,
lasering og stell av verktøy. Vi hjelper til praktisk og økonomisk med å skaffe jern,
emner og tegninger. Vi arrangerer turer og sosiale sammenkomster for
medlemmer og ledsagere. Vi sponser alle aktiviteter, og betaler en symbolsk
kontingent pr. år. For det meste har medlemmene vært pensjonister, og vi har hatt
litt frafall pga. sykdom og alder, så derfor har vi god plass til nye medlemmer. Vi
har også en del yngre av begge kjønn.
Er du interessert, så ta kontakt med en av oss, eller stikk innom på Sunnland
mellom kl 18 og 21 en mandag- i sesongen.
Per Rømmen, formann:
Bjørn Nordland :
Thor Haave:
Marna Solberg :
Per Arne Larsen:

95887879
91546202
93036953
95931250
90657299

Her noen eksempler på hva vi lager:

PROA Eiendomsmegling
- Risvollanmegleren • Borettslagets samarbeidspartner
siden 2008
• Svært fordelaktige betingelser ved
salg av bolig på Risvollan
• Vi har flest prisrekorder i Risvollan
Borettslag
• Vi tilbyr gratis og uforpliktende
verdivurdering til beboerne
• Våre meglere bor og jobber i
nærområdet
• Vi har en samlet erfaring på 50 år
i bransjen
• Vi sitter på lister med kjøpere på
alle typer leiligheter og rekkehus

• Ikke la
tilfeldigheter
avgjøre prisen
på din bolig

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

• Ring oss for
en hyggelig
boligprat
og en gratis
verdivurdering

Verdiskapende megling
WWW.PROA.NO
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VAKTMESTER

2+
3
1

2+
3

5/5

ÅPNINGSTIDER I
PÅSKA 2017

Tirsdag 11. april kl. 09.00 - 15.00
Onsdag 12. april kl. 09.00 - 12.00
GOD PÅSKE!
Borettslagets vakttelefon 940 13 260

Trondheim, 1. mars 2017

H1-15

H2-20

D

B

HØ

C

A

G

F

Mandag 10. april kl. 09.00 - 15.00

Kost ikke sammen sanden i hauger

1
2+
3
2+
3
1
2+
3
1
2+
3
1
1
2+
3
2+
3
1
2+
3
1
1
E

Fei frem sand fra innerhjørner o.l slik at vi kommer til med feiemaskin

2+
3
1

4/5
3/5
2/5
28/4
27/4
26/4
25/4
24/4
21/4
20/4
19/4
18/4
DATO

FELT

3 = FEIING MED TRAKTOR
1 = KVELDSDUGNAD MED TRAKTORBISTAND FRA BOSERVICE. 2 = HENTING AV RASK.

VÅRDUGNAD 2017
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KULTURKAFE FOR SENIORER PÅ RISTUNET EN ONSDAG I MÅNEDEN

Utsikt nordover fra Ristunet

HUSK AT BORETTSLAGET
HAR EN BILTILHENGER TIL
UTLÅN
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 retningslinjer for
bruken av hengeren, og disse finnes i INFO-håndboken

kap. 5.26, samt at de også finnes
på våre hjemmesider.

blir deretter utlevert lånetaker.
Hengeren står parkert på tilhengerplassen på C-feltet, og plassen
skal være avlåst (med kjetting og
nøkkel). Nøkkel får du utlevert når
du betaler depositum.

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 ekspe- Ytterligere informasjon om saken
disjon (i kontortiden) for å fylle får du ved henvendelse til borettsut avtale om utlån og for å betale lagets ekspedisjon.
depositum. Vognkort og tilhenger
Teknisk sjef
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Onsdag 29.mars kl 20 holder Liturgisk Kor konsert i Hoeggen kirke.

SOMMERVIKARER 2017

Borettslaget ønsker å knytte til seg flere sommervikarer til plenklipping og stell av våre
grøntarealer.

Sammen med musikere og
kvartett og orgel.
solister fremfører vi denne
kvelden i fastetida musikk av Gabriel Faurè : «Messe Basse» for damekor og orgel.
kjente komponister. 		
					Louis Vierne: Andante fra
På programmet står:
symfoni nr 1 for orgel Felix
Joseph Haydn : «Kleine
Mendelssohn-Bartholdy:
orgelmesse» for kor, stryke- «Hear my Prayer» for kor,

solist og orgel.
Fri entrè – Kollekt ved utgang.
				
Velkommen til en time med
vakker musikk!

Plenklippingen foregår hovedsakelig med
traktorklipper og det er derfor ønskelig at
søkeren har bilsertifikat. For en eller to av
søkerne er det ønskelig med tiltredelse allerede fra mai av, samt at arbeidet går litt ut i
september. For de øvrige kan tiltredelse være
fra skoleslutt til skolestart.
Vikariatet avlønnes etter tariff.
Søkere bosatt i borettslaget har fortrinnsrett.
Vi oppfordrer både pensjonister og skoleungdom til å søke. I søknaden er det viktig å føre
opp de ukene dere kan jobbe, samt når det er
aktuelt å ta ut ferie. Husk å oppgi det telefonnummeret dere kan treffes på.
Søknad sendes/leveres borettslagets kontor
innen 25. april 2017.
Har du spørsmål til arbeidsoppgavene, ta
kontakt med gartner Thorbjørn Kristensen på
tlf. 73 96 99 54 eller teknisk sjef Laila Pedersen på tlf. 73 96 99 53.
Send søknaden til Risvollan Borettslag, Postboks 3611, 7431 Trondheim. Evt. så kan du
komme innom borettslagets kontor som ligger i Asbjørn Øveråsv. 1, eller du kan sende
søknaden på mail til: laila@risvollan.no

Teknisk sjef
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Solsikkekonkurranse				

Klarer du å dyrke den største solsikken i Risvollan Borettslag?
Vi ønsker at små og store barn og unge prøver seg som gartnere og ser hvor mange og hvor høye vi klarer å dyrke.
Vinneren premieres med ett visa gavekort på kr 500,Solsikken er en av de blomstene som er lettest å få til, de er
svært synlige, fins i forskjellige farger og størrelser og i tillegg kan du glede fuglene, insekter eller du kan spise de selv.
Tips til dyrking:
Solsikker blir ofte best om man direktesår dem på våren når
jorden begynner å bli temperert. OBS! Har man problemer
med snegler er det nødvendig å så de inne. Snegler elsker virkelig solsikkeskuddene!
Det kan være en idé å så noen frø i et minidrivhus. Om noen
av solsikkefrøene som ble direkte sådd ikke skulle spire kan
man erstatte ”tomrommet” med en av de andre plantene. Solsikker foretrekker en solfylt plassering i mer eller mindre ly
for vind. De trenger en hel del næring og vann for å bli store
og fine.

Konkurranseregler:
12.september er fristen for å melde på til konkurransen send inn bilde med solsikke og målbånd ved siden av til
e-post: risvollan.bl@risvollan.no innen fristen.
Vinneren vil bli kåret fredag 20. september 2017, og reportasje kommer i Rislappen i desember.
Har dere spørsmål, ta kontakt med borettslagets administrasjon.
SPILL TV-BINGO MED TVRISVOLLAN ONSDAGER KL 20.
En koselig kveld med TVRisvollan med familie og venner.
Premier hver onsdag på nesten kr 5.000,- i tillegg spiller
vi med jackpot på opp til kr 34.000,-. I år har vi betalt ut
en jackpot på kr 34.000,- og en på kr 24.000,-. Dette er
penger som du som spiller har vært med å bygge opp.
Du kan kjøpe deg blokker hos TVRisvollan eller på Litt av
hvert i Risvollan Senter
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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
–
–
–
–
–

Nyinnflyttet og interne flyttinger 05.12.2016 til 15.02.2017
RISVOLLVEGEN
RISVOLLVEGEN
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA

6
6
14
4

C
C
B
C

BLAKLIHØGDA
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
UTLEIRTUNET
ASBJØRN ØVERÅS VEG

4
11
9
1
1
10
3
3
16
16
14
6
15

C
C
D
F
F
B
A
A
D
D
N
D
C
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Skog Kristian
Vatslid Ida
Tørstad Jorid
Olsen Audun Flor
Andresen Marte
Strand
Hansen Wenche
Holberg Stig Rune
Ekker Katrin
Sehm Harald
Dragåshaug Erik
Edvardsen Kjartan
Wisth Mona
Skjetne Erlend
Walsø Vilde C.
Hansen Petter
LE HOA VAN
Pedersen Børge

05.12.2016
05.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
15.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
31.12.2016
16.01.2017
16.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
01.02.2017
06.02.2017
15.02.2017

Skifte/reparere servantkran
Skifte/reparere kjøkkenkran
Skifte/reparere WC
Skifte varmtvannsbereder
m.m.

• Tett avløp

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

• Oppussing
• Vakt

Vi kan bistå med oppussing av bad og kjøkken – og vi tar gjerne på oss hele prosessen.
Be oss om tilbud.
Vi har rørleggervakt utenom arbeidstid hele året. (egne priser gjelder)

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

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

DAB+RADIO
PÅ KJØPET!

Spesialavtaler
for beboere i Risvollan Borettslag
Vi setter stor pris på å være valgt som Risvollan Borettslags strømleverandør.
For deg som er beboer i borettslaget betyr det at du også får tilgang til gunstige
strømavtaler fra oss, som er tilpasset ditt behov!
------------DAB+RADIO MED PÅ KJØPET!
Bestiller du strømavtale fra NTE nå,
så får du med en DAB+radio med på kjøpet fra Komplett!

Billigst over tid
Innkjøpspris
+ 35 kr/mnd

Topp 5 garanti
Alltid
blant de gunstigste
strømavtalene

Les mer og bestill på nte.no/risvollan.

