RISLAPPEN
-beboernes egen avis

!
r
e
m
m
o
s
God

2 2017

Styrelederen

HEDRENDE OMTALE TIL 		
ADMINISTRASJONSBYGGET

”Årets generalforsamling er unnagjort, en seanse som
samlet ca 100 beboere i Risvold. Det gikk ganske rolig
for seg i år, og det var en del saker som man ønsket
behandlet der”

Trondheim kommunes BYGGESKIKKPRIS 2017
gikk til bydelsprosjektet Moholt 50/50. 		
Administrasjonsbygget til Risvollan Borettslag fikk
hedrende omtale. Juryen sier ”Administrasjonsbygget har blitt et inkluderende sted for beboerne og et sted for felles møter. Dette er med på å
legge grunnlaget for et godt bomiljø og videre for
en helsefremmende utvikling av boligområdet”.
Videre nevnes stedstilpasningen, og at bygget gir
borettslaget identitet. Grafisk betong, kvalitet og
miljøambisjoner.
Det var daglig leder Henriette Kvam og teknisk
sjef Laila Pedersen som mottok prisen på vegne
av borettslaget.				

Hei alle sammen.
I skrivende stund er det noe som
minner om sommer og varme og
det er en god følelse etter en lang
vinter.
Når sommermånedene kom mer,
begynner man å se at folk kommer ut igjen.
Folk begynner å rydde i hager,
plener klippes, sommerblomstene
plantes og ikke minst, ungene begynner å høres igjen.
Det som jeg synes er fint å se, er
at de nye aktivitetstunene vi har
bygd opp, brukes flittig av både
unge og eldre.
Her om dagen hadde allidrettavdelingen til Utleira IL avslutning
for sommeren på et av tunene,
og det var sikkert 40-50 stk, både

Foto: Gunnar Osvold

store og små som koste seg. Det
er veldig hyggelig å se at det vi
bruker en del penger på for å
oppgradere uteområdene våre,
virkelig brukes.
Årets generalforsamling er unnagjort, en seanse som samlet ca
100 beboere i Risvold.		
Det gikk ganske rolig for seg i
år, og det var en del saker som
man ønsket behandlet der.
Revisor hadde en presentasjon
av utviklingen i økonomien i borettslaget og sammenlignet oss
med et annet borettslag som
var relativt lik Risvollan.
Dette gikk i stor grad på kost-
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nadsutvikling og andel felleskostnader (husleie) i forhold
til de større prosjekter vi har
gjennomført og holder på med.
Håper denne presentasjonen var
opplysende og forståelig for dere
beboere.
Til slutt vil jeg på vegne av styret
ønske dere alle en riktig fin og god
sommer, så kommer vi sterkt tilbake på høsten.
GOD SOMMER!
Sommerhilsen fra
Egil Burkeland, 			
styreleder

Redaksjonens besøksadresse er:
TVRisvollan, Asbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim.
Telefon: 73 96 64 13 / 92 09 66 44
www.risvollan-borettslag.no
E-post: tvr@tvrisvollan.no
Foto: Kjell Kjærstad, Gunnar Osvold, illustrasjonsfoto og administrasjonen.		
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.
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FORSIKRING AV BYGNINGSMASSE, INNBOFORSIKRING OG EGENANDELER
Kr. 10.000,- for vannskader Forsikring av innbo og løsom skyldes oppussingsar- søre må imidlertid tegnes
og betales av den enkelte
beider i leilighet
andelseier. Man står fritt til å
Kr. 10.000,- for vannskader i velge det selskap som gir det
innredet kjeller
beste tilbudet. Vi oppfordrer
alle om å tegne slik forsikring.
Kr. 5.000,- for øvrige bygDersom uhellet skulle være
ningsskader
(brann,
innbrudd
Når det gjelder selve bygute, kan det være kritisk å stå
m.v.)
ningsmassen i Risvollan Bouforsikret.
rettslag er denne for tiden
forsikret gjennom Sparebank
1 forsikring. Det er boretts- Det ble behandlet 21 for- Med hilsen
laget som sådan som tegner sikringsskader i 2016, mot 9
slik forsikring og betaler den- saker året før. Alle var vann- Administrasjonen
skader. 14 var vannskader
ne.
fra tappevann/fjernvarme, 1
Vi minner om våre egenande- var vannskade grunnet frostler:
sprengning og 6 vannskader
fra avløp.
Kr. 8.000,- for vannskader
RL 1-2017 3

LÅSESYSTEM RISVOLLAN BORETTSLAG
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 det er noe vi må
undersøke og må låse oss inn. Nytt
låsesystem kan da allerede være
montert og tatt i bruk uten at vi er
informert.

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.
Vi har opplevd at enkelte av våre
beboere ønsker seg et annet låsesystem enn våre systemlås/ nøkler.
Låsesystemet er da allerede blitt
montert og tatt i bruk hos vedkommende. Dette er en uvanlig praksis
og vi mener det kan være både til
hinder og medføre vansker for oss
å bedrive vår virksomhet, jfr det
som er nevnt over.

I borettslaget har vi systemnøkler/
låser som gir våre vaktmestere tilgang til leilighetene, fellesbodene, kjellerbodene, utebodene og/
eller parkeringskjellerne dersom
det skulle være særlig behov for
det. Vi legger til at vi ikke låser oss
inn uten at det av en eller annen
grunn er helt påkrevd og/eller det Det ble derfor behandlet en sak om
dette i styret, i møte 16.06.2016,
er gitt tillatelse til dette.
sak 050/16. Følgende vedtak ble
Bodene i parkeringskjellerne er da enstemmig fattet (utdrag av
unntatt systemlåsene. Det skjer vedtaket og som ikke omhandler
relativt ofte at vi har behov for å vedkommende søknad):
undersøke saker og ting, både i
”Styret vedtar at eksisleilighetene, i bodene og fellesterende ordning med syskjellerne, samt at vi kan få tips/intemnøkler/låser fortsetter
formasjon om bl.a lekkasjer, alarog vil være gjeldende for
mer, brannvarslere som er utløst
FREMDELES KAN DU KJØPE PORTÅPNER – RIMELIG!

Nye portåpnere får du kjøpt til kr.
540,- pr. stk. ved å henvende deg
til borettslaget. Dette gjør til at det
blir enklere og forhåpentligvis lettere å parkere inne i garasjen.
Vi selger også batterier til portåpnerne – pris kr 50,- pr. stk.
Til slutt minner vi om at inn/utkjøring av garasjene ikke må skje før
porten har kommet helt opp og
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det er klart til inn/utkjøring. Dersom du kjører inn/ut før porten
har kommet helt opp, bryter du
fotocellen, og porten blir stående
mye lenger oppe enn nødvendig.
Porten er programmert til å gå
opp/igjen til faste intervaller, og
kjører du inn/ut før porten har
kommet opp, bryter du intervallene og feil på porten kan oppstå
som følge av dette. Dette er noe
som kan medføre merkostnader
for borettslaget og irritasjon for
dere som brukere.

alle beboere på Risvollan.
Informasjonshåndbokens
retningslinjer kap. 5.10
ajourføres til å omfatte
denne informasjonen.
Administrasjonen informerer om dette i neste utgave
av Rislappen”.
Det ble informert om dette for ett
år siden, men vi mener det kan
være grunn til å informere om dette igjen. Vi må derfor be 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 tips.
Har du/dere spørsmål til saken, ta
kontakt med borettslagets administrasjon.

beboer gjerne ringer til Trondheim
Parkering som da kommer og evt.
ilegge bøter, evt. taue bort feilparPARKERING OG KJØRING PÅ FELTENE
kerte biler. Trondheim Parkering
treffes mellom kl. 08.00 – kl. 16.00
Parkering:
dette, og merke seg gjeldende på mobiltlf. 952 63 202. Fram til kl.
regler, og naturligvis etterkomme 21.30 i uken og delvis også i helgeVi må igjen minne de beboerne disse. Hele INFO-håndboken fin- ne er de tilgjengelig for tips på tlf.
som har garasjeplasser om å par- nes på våre hjemmesider.
72540910.
kere inne i garasjene slik at dere
ikke opptar flere plasser enn nød- Kjøring inne på områdene:
Det samme gjelder også for kjøvendig. Tenk på at andre også skal
ring og hensetting av MC/scooter.
komme til og parkere. Står du da Vi har fått melding om at kjøring Her skal det heller ikke parkeres/
parkert utenfor garasjen, ja da er og parkering inne på områdene hensettes MC/scootere utenfor
du med på å hindre andre i å fin- (tunene) har tiltatt.
der det er avmerkede plasser. Det
ne en ledig parkeringsplass (vel og
Med bakgrunn i dette, nevner vi at kan da gis bøter også for MC/scoomerke dersom plassen din inne i
den kjøringen dere MÅ foreta inne tere. Ved hensetting av MC/scoogarasjen er ledig da).
på områdene, må være så sjelden ter inne på ”eget” område, må
naboer kunne godkjenne slik henVidere henstiller vi til de som har som mulig, samt at den må foregå setting. Dette også med tanke på
besøkende, firmabiler, arbeidsbi- særdeles VARSOMT og HENSYNS- bruken av området som i utgangsler etc. til ikke å parkere utenom FULLT. Parkering inne på område- punktet er et fellesområde, samt
merkede områder. Det skal ikke ne er IKKE tillatt med unntak av de sett i forhold til støy/lyd/rusing av
parkeres inne på tunene verken av som har bevis for å stå der (utstedt motorer.
arbeidsbiler, firmabiler, hengere av kommunen). Parkering for av/
eller andre kjøretøy. Det skal heller pålessing er tillatt i kortere perio- Kjøring på gang- og sykkelvegene i
ikke parkeres utenfor asfaltkanten der, men vi ber våre beboere da å borettslaget:
slik at plenområdene våre ødeleg- parkere/hensette biler for av/påges. INFO-håndboken kap 6.1 ”Or- lessing slik at andre biler/folk kan Er naturligvis ikke tillatt, og kan
medføre bøtelegging. Slik kjøring
densregler” sier noe om boretts- passere.
kan også meldes til Politiet da det
lagets parkeringsregler i tillegg til
Alle som ser slik unødvendig kjø- er de som forvalter og håndterer
trafikkregulering, og her står det
ring/parkering kan sende skriftlig disse tilfellene. Det er også nevnt
hvordan privatbiler kan parkere,
klage til sitt naboutvalg, og legg noe om dette i INFO-håndboken
og at det ikke skal parkeres annet
gjerne med bilder (som viser hvor kap. 6.1.
som opptar unødig/uberettiget
det er parkert, samt bilnummer).
plass, bilvrak, avskiltede biler etc.
Vi anbefaler våre beboere å lese Ellers anbefaler vi at den enkelte
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.
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 beta-

le depositum. Vognkort og tilhenger 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. Ytterligere
informasjon om saken får du ved
henvendelse til borettslagets ekspedisjon.
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SAMARBEIDSAVTALE MED FIRMA FIRESAFE AS
KONTROLL AV MANUELT SLOKKEUTSTYR			
Risvollan Borettslag har fra 2017
inngått avtale om årlig kontroll av
manuelt slokkeutstyr med firma
Firesafe AS (tidligere har vi hatt
et annet firma til å utføre dette).
Ny avtale tilsier at dere beboere/
andelseiere kan kjøpe slokkeutstyr
til rimelige priser i hht denne avtalen.
Pr nå kan dere kjøpe et ekstra 6
kg pulverapparat til kr 275 + mva.
Dersom dere har mer enn ett apparat i leiligheten, eller apparat
til hytte, båt etc, kan dere få kontrollert dette ved å betale kr 75 +
mva. Dere må da henvende dere
til firma Firesafe AS. 			
De har tlf. 73 82 04 00 og adr.: Osloveien 129, 7018 Trondheim.

ter som i så fall må forseres ved
rømning, og dette er ikke tillatt.
Det er satt krav til brannsikkerheten ved rømning, og derfor kan
ikke styret godkjenne en slik fast
installasjon.
Styret kan heller ikke godkjenne at det kjøpes inn slike utrullbare brannstiger som en godkjent
rømningsveg, med bakgrunn i det
samme som er nevnt over. Men
borettslaget har innhentet priser
for utrullbare brannstiger fra vårt
samarbeidsfirma Firesafe AS. Stigene kan kjøpes og benyttes av
våre beboere uten borettslagets
særskilte godkjenning og/eller
medvirkning og er dermed borettslaget uvedkommende med
tanke på godkjenning til rømning
og framtidig vedlikehold.

Kjøp av ekstra 6 kg pulverapparat, Stigene EL45S skal være sterke og
kontrolleres ikke av borettslaget lett å bruke. De kan rulles ut uten
på de ordinære kontrollene, men sammenfiltringer og er 4, 5 mevil i så fall være noe som utføres
og bekostes utenom av beboerne selv. Nye apparater blir derfor
merket særskilt for å holde disse
adskilt dersom det skulle være
mer enn ett apparat pr leilighet
ved vår kontroll.
KJØP AV BRANNSTIGER
Risvollan Borettslag har fått henvendelse fra beboere som ønsker
å montere brannstiger. Vi har
derfor undersøkt saken med type
brannstiger, krav til dette, og hva
borettslaget dermed kan godkjenne, og hva vi kan bidra med.
Vi har innhentet priser og sett på
nettet hva som tilbys av slikt i markedet. Fastmonterte brannstiger
kan styret dessverre ikke godkjenne som rømningsveg. Dette med
bakgrunn i at det under leilighetene i 2. og 3. etasje alltid finnes
vinduer i underliggende leilighe-
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ter lang. Stigen kan holde opptil
150 kg, leveres komplett og montert, og er enkel og klar til bruk.
Med bakgrunn i at borettslaget
ikke kan stå for kostnader til slike
rømningsstiger, kan vi heller ikke
betale for de, men vi kan ta imot
bestillinger fra beboerne, få de
tilsendt og levere ut stigene til de
som har sendt inn bestilling til oss.
Prisen vi har fått er kr 532 + mva pr
stige. I tillegg kommer frakt, men
dersom vi samler opp bestillinger,
vil frakten pr stk bli lavere. Fraktkostnader kan derfor ikke oppgis
på nåværende tidspunkt.
Tilbakemelding til borettslaget
settes til 1. september 2017. Det
er nok å sende inn deres bestilling
på e-post til borettslagets e-postadresse, eller fyll ut meldingsskjema og send inn via vår web-mail.
Har dere spørsmål, ta kontakt med
oss.

INNSAMLING AV HAGEAVFALL – PÅ ALLE FELT
Kassene settes ut etter at årets vårdugnad er ferdig, og er nå plassert
rundt om på Risvollan.
Etter et prøveår i forfjor, ble det vedtatt denne ordningen for innsamling
av hageavfall. 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, jord etc. Det skal IKKE
kastes plast i kassene, kun hageavfall.
Heller ikke jordklumper eller steiner.
Vi ber beboerne bidra til at denne
ordningen kan fortsette med å etterkomme krav til hva som kan kastes
opp i kassene.

RETNINGSLINJER FOR OPPSETTING AV PAVILJONGER/PARTYTELT:
Styret har i møte 13.12.2012, sak
098/12 vedtatt retningslinjer for
oppsetting av paviljonger/partytelt. Disse finner dere i INFO-håndboken kap. 5.25, og de skal være
tilnærmet lik de retningslinjene vi
har for oppsetting av trampoliner.
Se derfor også INFO-håndboken
kap. 5.23. INFO-håndboken med
sine kapitler finner dere på borettslagets hjemmesider.
Retningslinjene vil således ligge til
grunn for behandling av ulike ty-

per saker tilknyttet oppsetting av
paviljonger/partytelt. Til orientering er paviljongene ikke tre-paviljonger, men paviljonger der stoff/
duk benyttes – noe à la partytelt,
så derfor benyttes også ordet partytelt som skal være et kjent begrep.
Dersom det er spørsmål til dette,
ta kontakt med borettslaget v/teknisk sjef for ytterligere informasjon.

På Nordre Risvolltun er rehabiliteringen ferdig og nå er det meste av arbeidet med plattinger etc. gjort. Etter det RL har hørt har
beboerne gått sammen om felles løsning og har fått en god pris på dette. Det blir jo bra og se på også!
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RETNINGSLINJER FOR TRAMPOLINER

REGISTRERING AV KATTER OG
HUNDER

Informasjonshåndboken kap. 5.23
Vedtatt av styret 24.09.2009, sist
endret 07.04.2016

tid. Trampolinen skal festes til underlaget.

1.

4.

Trampoliner kan kun monteres på areal som disponeres av
den enkelte andelseier, og ikke på
borettslagets fellesareal.
2.
Det skal søkes skriftlig om
oppsetting av trampoline, og søker
skal i søknaden bekrefte at andelseier påtar seg alt ansvar som måtte følge av bruken. Skriftlig nabosamtykke
fra minimum 2/3 av tilstøtende naboer skal vedlegges søknaden. Hvem
som anses å være tilstøtende naboer,
vurderes av administrasjonen i hvert
enkelt tilfelle.

3.
Andelseier skal sørge for at
trampolinen er forsvarlig montert i
henhold til leverandørens spesifikasjoner og er sikker i bruk til enhver

Voksne skal vurdere ferdighet og følge med når barn hopper.

5.
Trampolinen skal fortrinnsvis benyttes av en person om
gangen, dels av hensyn til brukerens
egen sikkerhet, og dels for å unngå
uønsket støy.
6.

For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er
tilstede, skal den gjøres utilgjengelig
med lås, presenning eller på annen
egnet måte.

8.

Trampoliner som er satt
opp uten styrets samtykke, er ulovlige og kan kreves fjernet. dersom
andelseier ikke etterkommer kravet
innen fastsatt frist, vil borettslaget
etter fristens utløp kunne fjerne
trampolinen uten ytterligere varsel.
9.

Eventuelle klager som ved-

går brudd på gjeldende rutine, rettes
til borettslagets administrasjon.

Ved bruk av trampoline skal
det utvises hensyn til nærliggende
naboer, og trampoline skal under
ingen omstendighet benyttes etter
kl. 21.00.

Vi ber de ansvarlige ta opp etter
hundene sine. På Risvollan er vi så
heldig å ha montert opp flere flotte
”kasser” for å kaste hundeekskrementer i. Bruk disse, sommer som
vinter. Mange er flinke til dette,
men det finnes alltid ”unnasluntnere”. Kanskje hunden din også
har tatt seg en tur på egenhånd!
Men følg med – følg opp!

I hht. INFO-håndboken kap. 6.1 –
Ordensregler, pkt 8 skal alle katter
og hunder på Risvollan registreres.
Vi ber de beboerne som har katter
og/eller hunder, fylle ut slikt skjema. Dette finnes på våre hjemmesider under INFO-håndboken og
kap. 6.1, pkt 8, eller henvender
du deg til administrasjon så får du
skjema.

GRILLING

Beboerne anmodes om ikke å gjøre dette, fordi det trekker til seg
mus og/eller rotter i området, og
det ønsker vi jo ikke å ha. Se bilde
av en død rotte, som nesten er like
stor som en halvliter brusflaske!
Noe å tenke på? Rotten på bildet
kom dessuten fra ett felt på Risvollan.
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Til tider får vi henvendelse om
beboere som rister gulvtepper,
matter, dyner og lignende fra balkonger, vinduer og/eller utvendige
trapper.

Tenk også på vinduspussingen til
dine naboer!!

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.

matavfall i WC og/eller i kjøkkenvasken. For vi vil jo ikke ha mus og
rotter i borettslaget så sant vi kan
Borettslaget har avtale med fir- unngå det. Se bilde av en død rotma Anticimex AS om skadedyrs- te, som nesten er like stor som en
bekjempelse. Men for ikke å fôre halvliter brusflaske! Noe å tenke
mus og rotter, må du ikke kaste på? Rotten kom dessuten fra ett

RISTING AV GULVTEPPER, MATTER O.L.

Vi ber om at det ikke gjøres på den
måten, fordi støv og rusk da kommer til naboen under, eller ved
siden av, og ingen liker jo det! Gå
ned på bakkenivå og rist, evt. bruk
bankestativet for de som har det.

7.

IKKE MAT FUGLER PÅ BAKKEN

IKKE KAST MATAVFALL I WC OG/
ELLER KJØKKENVASKEN

HUNDEBÆSJ

felt på Risvollan, og vi vet at det
er flere og vi trenger ikke å fôre de
opp!

Foto: Frode Dalsvåg

Borettslaget har foreløpig ikke
nedlagt forbud mot grilling, verken i hager, på terrasser eller balkonger. Men bl.a. sett i forhold
til den store brannen vi har hatt i
borettslaget, må vi be beboerne
våre utvise særdeles forsiktighet
med plassering av grillen dersom
det benyttes grillkull.. I tillegg til
brannfaren dersom den benyttes
på terrassene/verandaene må
dere huske på at det oser/lukter
og enkelte kan være allergisk/føle
ubehag overfor dette. Det bør hel- når den ikke er i bruk/om vinteren. lers på at det på enkelte felt, bl.a.
ler ikke grilles rett ved der det er Den skal ikke være lagret i kjelle- H2-20 (Blaklihøgda) og på A-feltet
ren.
(Adolf Øiensv) er det montert opp
hengt opp klær til tørk.
store fine griller til felles benyttelUtvis varsomhet og vær aktsom se. Husk da: retningslinjer for bruk
dersom du benytter grill. Dette og rydd opp etter deg slik at det er
Det er også viktig å vite at du må gjelder også for bruk av grill på pent og rent til nestemann!
lagre propanbeholderen korrekt fellesområdene våre. Vi minner elRL 2-2017 9

Heldige barnehager

Bli medlem:

Bor du på Risvollan eller der omkring
..og trenger bil bare av og til…...
------------------------Bilkollektivet er nå på plass med to biler sentralt på Risvollan:
Krysset Asbjørn Øveråsvegen/Risvollvegen (på taket på parkeringshuset). Vi har også 2 biler på Nardo.

Som medlem disponerer du alle våre 85 biler på totalt 25 plasser i Trondheim. Store- og små varebiler og personbiler.

I borettslagets nærområde h a r
vi flere barnehager: Risvollan-,
Sollia-, Spiren- og Stubban barnehage. 		
Felles for disse er
at de har tilgang til et fantastisk
friområde på Risvollan. Barnehager og skoleklasser er flinke til å
benytte de flotte uteområdene
vi har. Ofte ser vi glade barn i aktivitetstunene, ved gapahukene
og ved de ulike banene. 		
Som beboere på Risvollan
bør vi være stolte og glade for at

vi har lagt forholdene til rette for å
kunne skape aktive og spennende
dager for våre minste.

Aktivitetstunene gir gode muligheter for
lek og moro

trekker å vandre rundt og la humBarnehagenes bruk av våre grøn- la suse og høre fuglene synge.
tområder kan også være en god
inspirasjon for oss alle til i større
grad å benytte de unike område- Tekst og foto:
ne. Her er noe for de fleste: Trim- Gunnar Osvold
løype, aktivitetstun, minigolf, frisbeegolf, tennisbaner,
bordtennis, volleyballbane, fotballbaner. Eller om en helst fore-

Tilgjengelig døgnet rundt.
For ytterlige info og innmelding: se vår hjemmeside

Telefon 480 27 080 www.trondheim-bilkollektiv.no info@trondheim-bilkollektiv.no
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ÅRETS NABO PÅ G-FELTET
Årets nabo
”På årsmøtet ble Hans Bjørgum (14 C) tildelt tittelen
”Årets nabo” på G-feltet.
Han fortjener en oppmerksomhet fordi han på eget initiativ har stelt godt med sine
naboer i mange år. 		
Tidlig som seint har han måket snø og strødd når det har
vært glatt, samt at han har
gjort en del malearbeid.
Han er alltid tilgjengelig og
omsorgfull. Han har aktivt bidratt til glede for mange naboer på feltet, noe som har
ført til et godt samhold.”

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

Beboerne på G-feltet
v/ Naboutvalget

Solsikkekonkurranse
størrelser og i tillegg kan du glede
fuglene, insekter eller du kan spise
de selv.

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 15.
september 2017, og reportasje
kommer i Rislappen i desember.

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
Klarer du å dyrke den største sol- nødvendig å så de inne. Snegler
sikken i Risvollan Borettslag? elsker virkelig solsikkeskuddene!
Vi ønsker at små og store barn og Det kan være en idé å så noen frø Har dere spørsmål, ta kontakt med
unge prøver seg som gartnere og i et minidrivhus. Om noen av sol- borettslagets administrasjon.
ser hvor mange og hvor høye vi sikkefrøene som ble direkte sådd
ikke skulle spire kan man erstatte
klarer å dyrke.
”tomrommet” med en av de andre
Vinneren premieres med ett visa plantene. Solsikker foretrekker en
solfylt plassering i mer eller mingavekort på kr 500,00
dre ly for vind. De trenger en hel
Solsikken er en av de blomstene del næring og vann for å bli store
som er lettest å få til, de er svært og fine.
synlige, fins i forskjellige farger og
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Det er like store forskjeller på kjøpere
av eiendommer som det er på andre
mennesker. Det du elsker er for mange
helt uinteressant. Det du synes er
rimelig mener noen er altfor dyrt.
Opplevelsen av verdi vurderes
åpenbart ulikt. Noen vil ha utsikt,
andre garasje, noen vil ha et ekstra
soverom og andre vil ha svømmebasseng.

Ikke tro at alle følger boligmarkedet på nettet,
potensielle kjøpere kommer fra mange flere steder –
og det er alltid den ene ekstra-betalingsvillige-kjøper
som løfter budrunden fra et godt til et fantastisk
salg. Disse perfekte kjøperne leter vi etter med alle
tilgjengelige midler. Noen kommer fra nettsider,
andre fra avisannonser- gjennom annonse får vi
eksponert eiendommen din for mange hundretusen
mennesker; flotte bilder og gode tekster gjør at
rett kjøper kommer på rett visning.
Vi sørger for optimale resultater for kjøperne – ved
å lete frem rett kjøper til rett bolig. Noe som igjen gir
optimale resultater for selger – rett kjøper betaler
alltid litt ekstra for eiendommen din.

Forutsetning for å få til et godt salg
er at så mange riktige kjøpere som
mulig ser at eiendommen er for salg.
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Mangel på rydding etter arrangement.
Beboere, barnehager, lag og
foreninger bruker ofte uteområdene på Risvollan til
ulike arrangement. Dette er
med å skape et godt og positivt miljø. Men det forventes
selvsagt at de som benytter
området rydder etter seg. Ingen ønsker at det skal ligge
mange engangsgriller igjen
etter at noen forhåpentligvis
har hatt et hyggelig lag. Det
er ikke hyggelig for de som
kommer dagen etter.
NU i A-feltet

ÅRETS FLAGGBLOKK
Risvollan er et vakkert område. Ekstra fint er det her når
gresset blir grønt og lauvet
springer ut på trærne, sola
skinner og himmelen er blå.
Dette er rammen vi ønsker
å ha på vår nasjonaldag, 17.
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”Gjenglemte” engangsgriller fra arrangement i aktivitetstunet på A-feltet.

Ei flott flaggrekke ved Blaklihøgda 8 og 10

mai. Et ekstra krydder på dette vakre bildet er alle flaggene som blir heist opp, og de
som blir satt ut på de mange
verandaene i borettslaget.
Dette er beboerne på Risvollan flinke til. Men de flinkeste

i flaggklassen på årets 17. mai
var kanskje beboerne i Blaklihøgda 8 og 10. Hipp, hipp,
hurra!!!
Tekst og foto:
Gunnar Osvold
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DAB+RADIO
PÅ KJØPET!

Spesialavtaler
for beboere i Risvollan Borettslag

Lev grønnere...

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

Har du lyst til å leve grønnere, men er usikker på hvordan du skal gjøre det?
Her finner du syv enkle klimatips fra borettslagets strømleverandør NTE, som alle kan være med på!
1

Kast mindre mat
Hver nordmann kaster nærmere 50 kg fullt brukbar mat hvert år. Hvis vi blir flinkere til
å planlegge innkjøpene våre, kjøper inn mindre porsjoner og bruker matrestene, kan vi
redusere matsvinn.

2

Tenk deg om før du kjøper noe nytt!
Er du glad i dippedutter? Mange av apparatene til både kjøkkenet og hobbyrommet
er energikrevende både å produsere og å distribuere, og mange av dem bruker
strøm eller batterier. Kanskje den elektriske sausrøreren, sjokoladesmelteren eller
potetskrelleren koster mer for miljøet enn du får igjen av det?

3

Bruk effektive apparater
Vaskemaskin og oppvaskmaskin brukes mindre energi og vann enn om du vasker for
hånd. Tørketrommelen derimot, kan du gjerne la hvile, og la luft og sol tørke klærne.

4

Gjenbruk og gjenvinning
Gi bort, selg og kjøp brukte ting. At ting brukes av flere og dermed får lengre levetid,
sparer både klima og penger. Plast, glass og papir kan du resirkulere eller gjenvinne.
Da brukes råstoffet om igjen, ofte i helt andre produkter. Selv klær som er gått i stykker,
kan brukes igjen. Den ødelagte genseren din kan for eksempel brukes som fyll i puter
eller gjøres om til kluter.

5

Sorter søpla
Hver gang du sorterer avfall eller leverer til gjenbruk eller gjenvinning i stedet for å
kaste i restavfall, bidrar du positivt.

6

Bruk spesialavfalls-kassen
Elektriske apparater, ledninger og ladere, fjernkontroller, radioer og verktøy er spesialavfall og skal leveres til gjenvinning. Det gjelder også leker, klær og sko som blinker!
Også maling, beis og olje er spesialavfall.
Lyspærer og batterier skal også leveres sammen med elektrisk avfall.
Alle butikker som selger slike varer skal ta imot retur på varene.

7

Må bilen være med?
Ta beina fatt, sleng deg på sykkelen eller ta bussen hvis det er et godt kollektivtilbud der
du bor. Samkjør med naboen til jobben eller til fritidsaktivitetene til ungene.
Alle monner drar!

Les mer og bestill på nte.no/risvollan.

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
01.03.
tilGABNR
06.06.2017
ADR_NR
ADR_BOKSTAV
NAVN
INNFLYTT_DATO

ADR
ADA ARNFINSENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
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
RISVOLLVEGEN
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
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8
10
7
12
12
14
18
18
5
11
2
2
8
8
9
9
10
20
20
9
6
6
18
14

D
F
D
C
C
F
B
B
A
D

F
F
C
C
C
C
C
C
A
G
C
D

H0101
Evans Donald Malcolm
H0101
Lindberg Tove K
H0101
Christensen Line Tiller
H0101
Hegvik Hanna Belise
H0101
Jonassen Torbjørn S
H0101
Bruvoll Kjersti
H0101
Karlsen Linda
H0101
Dankertsen Thomas
H0101
Tørset Trude
H0201
Backe Stian
H0603
Isaksen Hermann
H1205
Kristiansen Stian
H0201
Jensen Kristin
H0201
Næss Eskild Johansen
H0201
Meisler Inge Andre
H0201
Meisler Vigdis
H0201
Torbergsen Jonas H.
H0201
Manzi Annociatha
H0201
Moses Manzi
H0101
Vaagsether Mads
H0101
FJORDEN SOLVEIG
H0201
Liao Taohong
H0101
Sandum Silje Furuhaug
H0101
Ervik Eva Jorun

01.04.2017
10.03.2017
20.03.2017
01.03.2017
01.03.2017
01.06.2017
16.03.2017
16.03.2017
01.04.2017
06.06.2017
18.04.2017
07.04.2017
15.05.2017
15.05.2017
07.04.2017
07.04.2017
22.05.2017
30.05.2017
30.05.2017
13.03.2017
07.04.2017
30.03.2017
06.04.2017
01.06.2017

–
–
–
–
–

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
Her kan du hente informasjon:
TVRisvollan kanal 155, web-tv, Facebook og www.tvrisvollan.no.		
Informasjonskanalen kanal 156		
Rislappen 4 ganger pr. år
www.risvollan-borettslag.no		
Risvollan Borettslag på Facebook.
				
TVRisvollan lager mange reportasjer
og legger ut informasjon på Informasjonskanalen daglig.
Onsdager fra august til juni sender
TVRisvollan TV-Bingo. Her kan det
være jackpotter opp til kr 34.000,Vi tar gjerne i mot tips til saker å
belyse her i våre kanaler.
God sommer!
Red.

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

