RISLAPPEN
-beboernes egen avis

Riktig god jul
og et godt nytt
år!

4 2017

Styrelederen

Konkurranse om Risvollans fineste pepperkakehus
Tekst/foto: Kjell Kjærstad

”... som vi har sagt tidligere, har styret et ønske om å ha en forutsigbar husleie med økning
stort sett rundt prisindeksen...”

Hei alle sammen!

Julen 2017 nærmer seg med
raske skritt og det er i skrivende stund meldt om masse snø til den første adventstiden.
Det er trivelig å gå rundt på
Risvollan å se på lysene som
pynter opp terrasser og vinduer med julelys og juledekorasjoner. Mange gjør en god
del ut av dette og skaper hygge og glede av denne tiden
for seg selv og andre.
I borettslaget er budsjettet
utarbeidet for 2018 og brev
om andel felleskostnader er
sendt ut fra administrasjonen
og som vi har sagt tidligere,
har styret et ønske om å ha
en forutsigbar husleie med
økning stort sett rundt prisin-

deksen og vi endte vel rundt
der i år også. Når det gjelder
varmeleien vil den bli økt en
god del, noe som tidlig i høst
ble varslet. Dette skyldes flere
grunner, men vi ser at forbruket av varmtvann øker og det
må vi prøve å gjøre beboerne
bevist på og evt prøve å finne ut hvordan vi kan redusere
forbruket. Det er noe hver og
en må gjøre seg noen tanker
om, hvordan kan jeg prøve
påvirke så vi ikke bruker mer
varmtvann enn nødvendig.

møtes i litt mindre formelle
former og kan ha den hyggelige samtalen uten at det alltid
handler om borettslaget.
Til slutt vil jeg på vegne av
styret i Risvollan Borettslag
takke alle beboerne, ansatte,
tillitsvalgte og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2017 og ønske dere alle
en riktig god jul og et godt
nyttår.

1. plass i bakekonkurransen gikk til:
Ingrid, Eirhild og Helle W. Rønningen

2. plassen gikk til: Johannes, Lars og Erik
Torske - Raknes

3. plassen gikk til Hermann og Jonas
Pøsinger

Julehilsen fra
Tradisjonen tro holder vi også
julebord for våre ansatte, og Egil Burkeland
det er en hyggelig stund hvor Styreleder
vi gjør litt stas på de som hver
dag gjør sitt for at vi som bor
på Risvollan skal ha en best
mulig dag når vi er i hjemmene våre. Det er hyggelig å

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

2 RL 4-2017

I årets bakekonkurranse om kake hus, kom det inn 4 fine er bestemt å flytte fristen til
Risvollans fineste pepper- hus. Det kan se ut som om en dato da folk er mer i juledet er litt tidlig frist, så det modus. Derfor blir fristen for
neste års konkurranse den
17. desember 2018 kl. 15.30.
Vi takker alle for deltakelsen,
premiene kan hentes i resepsjonen. God jul!

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

Forsidefoto: A-feltet
Foto: Medarbeidere Gunnar Osvoll, Kjell Kjærstad,
illustrasjonstegninger og arkivfoto.
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.
RL 4-2017 3

VI KÅRER VINNERNE AV SOLSIKKEKONKURRANSEN OPPUSSINGSBRÅK
Da konkurransen ble utlyst i juniutgaven av Rislappen, var vi nok
noe utydelig. Det stod: «klarer du
å dyrke den største solsikken i
Risvollan borettslag?»
Hva er så størst? Er det den lengste
eller den med størst blomst?

Martine og Andreas Langsnes for Ved kjøp av leilighet og oppussing/
solsikken «Solfrid»
restaurering i Risvollan Borettslag, vil
3. plassen gikk til:
Mie Høvik-Tøndel og Melvin
Høvik-Tøndel        		

Det var to som kjempet om førsteplassen og siden vi hadde vært litt
utydelig, valgte vi å gå for delt 1.
plass.

det føre med seg en del støy. Det er
vel og bra at leilighetene oppgraderes,
både for beboerne og borettslaget.
Det oppfordres til å varsle sine naboer når det startes med arbeid/oppussing. Unngå for eksempel boring i mur,
banking etc. på søndager, helligdager (røde dager) og sent om kvelden.
Da kan maling, tapetsering og andre
småting gjøres.
Så er det stenging av vann. Noen kan
ha vaskemaskin eller oppvaskmaskin i
bruk. Andre kan stå innsåpet i dusjen
og det kommer ikke vann.

Delt 1. plass gikk til:
Sara Baratali og Lilli Hoplen og

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.

Vennligst ta en prat med naboene, da
går alt så bra for alle.

Jonas og Hermann Pøsinger og

Vil med dette ønske alle god jul og godt
nyttår!

• Serviceoppdrag

Hva er livet? En ny programserie på TVRisvollan
i 2018

• Tett avløp

Begge vinnerne av førstepremienfår et Visa-gavekort på kr. 500,-. Knut Victor vil fortelle om sine egne
Det ble også trøstepremie til 3.
undersøkelser, eksperimenter og oppplassen. (kino-kort)
levelser, forholdet mellom vitenskap
og religion, mellom vitenskap og alterTakk for flotte bidrag og gratulerer nativ behandling, og vurdere hva den
til vinnerne!
enorme elektriske og elektroniske utviklingen betyr for vår fremtidige helse.

Vi håper enda flere tar utfordrinDe kommer også inn på mange andre
gen neste år:- )
Administrasjonen

VI KAN BISTÅ MED:

Hilsen beboer på Risvollan

I 2018 begynner en ny programserie på TVRisvollan. Denne har fått navnet ”Hva er livet”.
Programleder er Roald Bolme, og den
han intervjuer – samtaler med, er den
selvlærte forskeren, healeren og ”spøkelsesjegeren” Knut Victor Eklund. Han
har snart i 40 år forsket og eksperimentert for å forsøke å avdekke ny viten om
hva Livet, Sinnet og Bevisstheten virkelig er, og hvorfor noen naturlover trolig
må endres noe.
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TRENGER DU

–
–
–
–
–

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

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

• Oppussing

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!

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

områder som vi kan komme tilbake til
på TVRisvollan.
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BRØYTING
BORETTSLAGET HAR PAPPRESSE
SOM VÅRE BEBOERE OGSÅ KAN BENYTTE SEG AV
INFORMASJON OM BOMÅPNERE
Vi vet at det finnes beboere som
har bevis for bevegelseshemming,
og at det kunne vært behov for å
kjøpe bomåpnere.
Styret har derfor i sak 012/10 i
møte pr. 18.02.10 gjort følgende
vedtak for dette:
”Styret godkjenner at det
kan leveres ut automatiske bomåpnere til beboere
på Risvollan på følgende
vilkår:
1. Beboerne må ha og
fremlegge for borettslaget
gyldig bevis for
bevegelseshemming
(HC-bevis).
2. Beboerne må betale gjeldende kostpris for bomåpneren.

Batterier kan være brannfelle - Slik kan du bidra
til at brann ikke oppstår:
Er du en av mange tusen som skal
bytte batterier i røykvarslerne
hjemme 1. desember? Eller som
jobber i en virksomhet hvor det
kastes batterier fra tid til annen?
Vi håper du er klar over at batterier ikke skal kastes i restavfallet. Og
at de kan være potensielle brannfeller. Du kan enkelt bidra både til
å redusere brannrisiko, og til et
bedre miljø.
I gjenvinningsbransjen utgjør batterier på avveie - altså de som ikke
blir sortert ut og håndtert korrekt
- en sikkerhetsrisiko. Ett eneste lite
batteri er nok til å starte en brann,
og det kan ofte være vanskelig
å oppdage små batterier som er
blandet med restavfall.

3. Beboerne må betales et de- Hvordan oppstår slike branner?
positum på 1 x kostpris ved
kjøp av bomåpneren.
Selv om det ofte informeres om
4. Når åpneren ikke benyttes at batterier og annet farlig avfall
lenger, må den leveres inn skal leveres separat, vet vi at enigjen og depositumet tilba- kelte tar snarveier innimellom. Og
dermed øker risikoen for brann og
kebetales.
uhell.
5. Bomåpneren plasseres i
bilen og tilhører gjeldende Når blandet avfall kommer til et
gjenvinningsanlegg, går det gjenbil, jfr. pkt. 1.
nom en mottakskontroll. Etter
Styret vedtok i sak 74/14 i møte mottakskontrollen går avfallet vi18.09.14 følgende tillegg: Styret dere til en kvern som hugger opp
kan ved helt spesielle tilfeller og avfallet i små biter etter en spenår særlige behov tilsier det, gjøre sifikasjon fra energigjenvinningsunntak fra vilkårene over.
anlegget. Hvis batterier havner i
kvernen, kan de antenne det øvriKostpris pr. d.d. er kr 500,- + mva
ge avfallet.
Ta kontakt med borettslaget derDet samme kan skje når batterier
som det er spørsmål i saken.
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presses sammen i renovasjonsbilene ute på veiene. Det finnes
eksempler på at biler har begynt å
brenne som følge av dette.
Hva kan du gjøre for å redusererisikoen?
Ifølge EUs batteridirektiv
skal alle batterier leveres inn til
miljøstasjoner. Og sorteringen er
ikke vanskelig. Alt du eller dere
trenger å gjøre er:


Å sørge for at brukte batterier
ikke blir kastet sammen med
øvrig restavfall



Å skaffe en egen oppsamlerenhet hvor batteriene kan
kastes (husk å tape polene)



Å levere dem til en miljøstasjon
eller en forhandler. Begge
er forpliktet til å ta imot
batterier gratis

Innlevering av batterier er også et
viktig bidrag til miljøet.
Ved å sortere ut batterier bidrar du
dessuten positivt til miljøet. Miljøfarlige stoffer havner ikke i naturen, men blir håndtert i henhold
til regelverket. I tillegg blir store
deler av batteriene gjenvunnet til
råvarer som kan brukes i nye produkter. Det er sirkulærøkonomi i
praksis og sikkerhet på en gang.
Denne informasjon er hentet fra
Gjenvinningsbloggen hos Norsk Gjenvinning fra 28.11.2017.

Vinteren er her – med tilhørende snøbrøyting/sandstrøing!
Vi har mange trange og smale veger
og plasser, mange gater, mange garasjer og gangveger som skal brøytes
på kort tid og det blir brøytet i hht.
gjeldende brøyteinstruks som dere
finner i INFO-håndboken kap. 5.15. Vi
ber om forståelse for at ting tar tid, og
særlig da ved store snøfall. Det er derfor bra dersom dere bidrar selv ved å
holde det ryddig rundt containere,
rundt søppeldunker (måke snøen slik
at renholdsverket kommer greit til),
måke fram under garasjeportene (for
de som har egen garasje i rekke), ikke
parkere slik at brøytemannskapet
vårt blir hindret og at evt. det ikke blir
brøytet fordi biler står i vegen etc. etc.
Alt som letter vårt arbeid, kommer
beboerne til gode i form av ennå bedre utført arbeid!

Borettslaget har en pappresse, og vi henstiller våre beboere til å bruke denne for å bli kvitt papp og papir.
Beboerne må da gjøre følgende:
Komme til borettslagets vaktmestere med det som skal presses.
Vaktmesterne setter ut en merket kasse på morgenen, og tar den inn
igjen ved arbeidstidens slutt. Kassen settes utenfor hos vaktmesterne. Her kan beboerne kaste/legge fra seg papp og papir som de vil
bli kvitt.

Vis tålmodighet og forståelse – og
gjerne vær konstruktive!
				
UTPLASSERING AV KASSER MED
STRØSAND
Det kan faktisk fort bli glatt også.
Men rundt om på de ulike feltene er
det plassert ut kasser med strøsand.
Disse kassene er bl.a. tenkt til bruk
for beboerne og/eller naboutvalget
dersom det er glatte partier i området som av
ulike årsaker ikke er
blitt stødd.
Bruk derfor sand fra disse kassene.Vi
setter også pris på å få beskjed dersom noen av kassene blir tomme for
sand.

Vi må presisere at det ikke skal legges igjen/settes igjen noe papp/
papir på utsiden av våre lokaler, men det skal leveres oppi kassen
merket dette formålet. Ellers skal heller ikke vaktmesterne kjøre
rundt på feltene og samle inn papp/papir. Pappen/papiret som ønskes fjernet, må derfor - som nevnt leveres oppi en kasse som er
plassert utenfor lokalene til vaktmesterne.
Husk også at: Papp/papir etc ikke skal mellomlagres utenfor inngangsdørene eller under trappenedganger (bl.a. på grunn av brannfaren).
Vi håper og tror mange av beboerne vil benytte seg av dette tilbudet.
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BATTERI TIL RØYKVARSLEREN:

MÅKING/STRØING AV FELLESINNGANGER:

Etter hvert står vinteren for tur,
da bl.a. med snømåking og sandstrøing. Her må vi be alle om å bidra, og særlig de som bor i fellesinnganger. Det skal ikke være en
person alene som skal utføre alt
arbeidet når det er flere som deler inngangsparti. Dere må bli enig
dere imellom om hvordan dere
organiserer dette arbeidet. Dette
gjelder også for strøing dersom
det blir glatt i inngangspartiet.
Borettslaget har satt ut strøsandkasser rundt om på feltene som
dere kan benytte til å ta sand fra.
INFO-håndboken kap. 6.1 – Ordensregler, pkt. 3 tar for seg regler
om snømåking og sandstrøing i
borettslaget, og kap. 9.5 har informasjon og kart som viser plasseringen av alle strøsandkassene.
Til orientering har de fleste naboutvalgene spader, koster etc til
utlån dersom du ikke har selv, så
ta kontakt med lederen i naboutvalget ditt.
Det nevnes ellers at de beboerne
som bor i 2. og 3. etasje må ha
mulighet for å bli kvitt snøen fra
terrassene sine, slik at de må kunne lempe snø over rekkverket og
ned til etasjen (terrasse/platting/
hage) under. Denne snøen må de
naturlig nok gjøre avtale med beboer i etasjen under om, dersom
den skal kunne bli liggende der,
ellers må den fjernes derfra også.
Samarbeid og samsnakk mellom
naboer anbefales derfor!
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REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR
DIV. TILTAK,

Dette tilsier at utforming av skillevegger, gjerder og/eller rekkverk
som skjer/har skjedd etter dette
INFO-HÅNDBOKEN KAP. 5.11 –
vedtaket ble fattet (21.09.2017),
pkt 2.4.
må i så fall tilbakeføres til opprinnelig Risvollan-standard med ligStyret har i møte 21.09.2017,		
sak 076/17 ved- gende bord, jfr. kap. 5.11, pkt. 2.4
tatt endringer til dersom søknad ikke er godkjent
utforming av skille- etter dette tidspunktet, eller av
vegger, gjerder og ulike årsaker godkjennes i ettertid
fram til Rislappen i desember 2017
rekkverk på 		
kommer ut. Med bakgrunn i dette
Risvollan.
vedtaket vil ikke stående bord på
De siste endringene framkommer nevnte tiltak bli godkjent heretter.
med rød skrift.
2.4 Andelseierne står fritt med
hensyn til plen, tretremmer og/eller heller/stein så
lenge det er på bakkeplan.
For oppføring av skillevegger anbefales en høyde
på inntil 1,40 m fra bakkenivå, samt at skillevegger i rekke bør gi et så likt
og helhetlig uttrykk som
mulig. Skilleveggene skal
kles med horisontale bord.
Hagegjerdene/rekkverk
skal kles med horisontale
bord som opprinnelig, jfr.
skisse av 08.06.10. Høyde
på hagegjerdene må ikke
overskride ca 0,75 meter
fra bakkenivå. Rekkverk på
veranda/terrasse må følge
bygningsforskriftene der
dette må legges til grunn
(f.t. 1,00 meter høyde inntil
10 meter over bakkenivå),
alt fra høyden fra bakkenivå
(rekkverk må oppføres dersom høyden fra bakkenivå
er mer enn 0,50 meter).

Så dersom noen av våre beboere
har utformet skillevegger, gjerder
og/eller rekkverk på annen måte
enn det som er nevnt over, uten at
det foreligger søknad og godkjenning av tiltaket fra borettslagets
side, bes disse søke borettslaget
om godkjenning snarlig. Forklaring på hvorfor utformingen eventuelt er utført av stående bord må
vedlegges. Tegninger av tiltaket
og godkjenning fra naboer må
foreligge. Deretter vil saken bli behandlet av administrasjonen.
Ved spørsmål, ta kontakt med administrasjonen på 73 96 99 55.
TV-Bingoen begynner igjen 10. 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 18.000,i potten. Det vil bli brukt lykketall.
Redaksjonen ønsker alle en GOD JUL!

TVRisvollan ser du på kanal 171 og 172
På nett www.tvrisvollan.no
På Facebook.com/tvrisvollan

brann i sikringsskapet. Ta en kon- Husk derfor:
troll av dette i ”ny og ne”.
Husk og bytt batteri i røykvarsleIkke gå fra vinduer åpne. Det er
ren din en gang i året. Det passer Vi minner også om at firma Aalmo heller ikke god ENØK (engergi-økoda bra å gjøre dette i desember Elektriker AS har fast pris på å skif- nomisering) å lufte lenge/hele tihvert år. Batteri får du kjøpt i alle te sikringsskap på Risvollan. Infor- den. Ta en kjapp gjennomlufting
masjon om dette står på borettsla- da dette er et mye bedre tiltak, og
butikkene.
gets hjemmeside.
du kan dermed hindre at radiatoSamtidig som du bytter batteri,
ren/rørene ødelegges.
sjekk om røykvarsleren fungerer.
Dersom du mener at det er noe GRATIS BILTILHENGER TIL UTLÅN,
feil med den, ta kontakt med bo- maks 640 kg nyttelast.
NB! Å la vinduene stå i helt åpen
rettslaget.
HUSK AT BORETTSLAGET HAR EN stilling er også skadelig for vinLysmansjetter, brannfar- LITEN BILTILHENGER TIL UTLÅN
dusomrammingen som da lett blir
lig julepynt og juleblysvåt og blir fuktig, noe som igjen
INFORMASJON OG RETNINGSLINning:
fører til at treverket råtner. Vi har
JER FOR UTLÅN finner dere i INmange eksempler på at vi til staI disse hyggelige jule- og nyttårsti- FO-håndboken kap. 5.26.
dighet må skifte råttent treverk.
der er vi innendørs og har det hygDet er også kjedelig for beboerne
gelig. Ofte tenner vi lys, men husk Eventuelt ytterligere informasjon nå vinduene blir stygge, men kanat du ikke må ha brennbar lysman- om utlån av hengeren får dere ved skje ikke så stygge at de må skifsjett rundt lyset ditt, ei heller an- henvendelse til borettslagets ek- tes umiddelbart. Vær derfor OBS!
nen brannfarlig julepynt. Pass på spedisjon 73 96 99 55.
på bruken av vinduene til lufting i
at julestjerner, julebelysning etc
vått og dårlig vær, i alle fall å sette
ikke er brannfarlige. Blås ut lysede rett ut (gjelder særlig de lange
ne når du forlater rommet. Dra
smale vinduene).
ut kontakten på juletrelysene og
annen julebelysning når du legger
deg om kvelden. Ikke bruk skjøte110.000 avspillinger på
ledning i skjøteledning etc.

Youtube

SMULTGRYTE:
Likeledes - vær varsom dersom
du skal steke smultringer og bruke smultgryte i disse ”kakebaketider”. For alle del – dersom det tar
fyr i smultet i gryta, ikke bruk vann
for å slokke. Bruk et lokk eller et
teppe og kvel flammen med. Julegavetips: Kjøp brannhemmende
teppe og gi bort i julegave, eller
ønsk deg et slikt og heng opp på
kjøkkenet ditt. Se også egen informasjon/annonse fra firma Firesafe
AS.

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.
TVRisvollan sin Youtube-kanal stiger stadig i antall visninger.
Vinduer der du har radiatorer unNå har kanalen hatt nesten 110.000
der, må derfor ikke stå lenge åpne
når det er kuldegrader. Helst ikke visninger av de innslag som vi har
SIKRINGGSKAP:
åpnes i det hele når det er kaldt. lastet opp de siste årene. Her er det
Er radiatoren i tillegg litt ”strypt” et lager av videoer du kan gå inn å
Dersom du har ”gammeldagse”
vil den kunne fryse sundt og røret se på når du måtte ønske.
sikringer, sjekk at de er skrudd
Hvis man søker på Tvrisvollan på
sprenger lekk.
godt nok til slik at det ikke oppstår
google.com får man ca. 6200 treff.
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Tilbud til alle beboere i Risvollan
Borettslag

ANNONSE

Vi holder prisen nede og viderefører kampanjen
på å skifte ut de gamle sikringene til automatsikringer med jordfeilbryter. Se liste under for pris
til din leilighet.						

LED Kampanje
Driftssikker armatur fra SG Armaturen med 10W LED Levetid
lyskilde på >50.000 timer.

2-roms leilighet:
1stk overbelastningsvern 2x40A
1stk kombiautomat 2x25A
2stk kombiautomat 2x10A
Ny avdekning
Ny kursfortegnelse
Dokumentasjon
Pris komplett installasjon pr fordeling kr: 3.400,- inkl. mva.
3-roms leilighet:
1stk overbelastningsvern 2x40A
1stk kombiautomat 2x20A
1stk kombiautomat 2x16A
3stk kombiautomat 2x10A
Ny avdekning
Ny kursfortegnelse
Dokumentasjon
Pris komplett installasjon pr fordeling kr: 5.100,- inkl. mva.

Gammelt sikringsskap

4-roms leilighet:
1stk overbelastningsvern 2x40A
1stk kombiautomat 2x20A
1stk kombiautomat 2x16A
4stk kombiautomat 2x10A
Ny avdekning
Ny kursfortegnelse
Dokumentasjon
Pris komplett installasjon pr fordeling kr: 5.950,- inkl. mva.
5-roms leilighet:
1stk overbelastningsvern 2x40A
1stk kombiautomat 2x20A					
2stk kombiautomat 2x16A					
4stk kombiautomat 2x10A					
Ny avdekning							
Ny kursfortegnelse						
Dokumentasjon 					
Pris komplett installasjon pr fordeling kr: 6.800,- inkl. mva.
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Pris ferdig montert
kr. 1490,- inkl. mva.
Nytt sikringsskap med automatsikringer

Ta gjerne kontakt med oss på
telefon 91683444/73800170
ved spørsmål vedrørende dette.

Montering i eksisterende punkt.
Se våre andre kampanjer på www.aalmo.no.

Se flere tilbud på vår hjemmeside www.aalmo.no

Ta gjerne kontakt med oss
på telefon 91683444/73800170
RL 4-2017 11

Bli bedre kjent med vaktmestrene våre
Risvollan borettslag består av 1113 boenheter. For å opprettholde og forbedre standarden på boligmassen
samt vedlikeholde og utvikle vårt unike grøntområde, har vi en vaktmesterstab. Arbeidsoppgavene er omfattende og krevende som brøyting, strøing, stell av friareal, reparere skader på boliger, rør, ledninger, sluk
og avløp for å nevne noen av oppgavene. Vaktmesterstaben har god kompetanse på de aktuelle fagområdene. Samlet har vaktmesterne mange års erfaring i borettslaget.
Risvollan borettslag er etter manges mening et veldrevent og velholdt borettslag. Vaktmesterstaben har nok
en god del av æren for dette.
I vaktmestergruppa har fraværsprosent i en årrekke vært svært liten, noe som kan tolkes som trivsel med
jobben og arbeidsoppgavene.

Årets juletrær - terningkast 6
Vaktmesterne har i år gjort en kjempejobb og skaffet
oss juletrær fra øverste hylle.
Og de flotte juletrærne ble tent i løpet av 1. helga i advent i de ulike felt.
Det ble gang rundt treet og servering av gløgg, saft og
pepperkake.
Og også i år kom nissen til de snille beboerne på
Risvollan.

Rislappen mener det kan være kjekt å bli litt bedre kjent med denne flotte staben, og vi har derfor gjennomført et miniintervju med alle.

Roald Ahlberg
Alder: 61
Fødested: Trondheim
Sivil status: Kjæreste
Bosted: Være
Spesialfelt: Tømrer
Interesser: Seilbåt og
motorsykkel
Har jobbet 8 år i Rbl.

Håkon Ebbesen
Alder: 51
Fødested: Orkanger
Sivil status: Samboer
Bosted: Risvollan
Spesialfelt: Rør
Interesser: Sykling og gamle
gravemaskiner
Har jobbet 15 år i Rbl.

Snorre Glåmbu
Alder: 54
Fødested: Tynset
Sivil status: Gift
Bosted: Fossegrenda
Spesialfelt: Snekker,
traktorkjøring i bratt
lende
Interesser: Musikk,
friluftsliv, svømming
Har jobbet 5 år i Rbl.

Stig Roar Hansen
Alder: 49
Fødested: Trondheim
Sivil status: Singel
Bosted: Risvollan
Spesialfelt: Høyblokka
Interesser: Motorsykkel og friluftsliv
Har jobbet 8 år i Rbl.

Carl-Espen Jakobsen
Alder: 21
Fødested: Trondheim
Sivil status: Singel
Bosted: Romolslia
Spesialfelt: Flere fagfelt
Interesser: Friluftsliv,
fotball
Har jobbet 2 år som
lærling og 1/2 år i fast
stilling i Rbl.

Roger Kvam
Alder: 58
Fødested: Trondheim
Sivil status: Gift
Bosted: Nidarvoll
Spesialfelt: Vaktmesterleder
Interesser: Motorsykkel, bil, fiske
Har jobbet 11 år i Rbl.
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Roald Ahlberg sørger for lyssetting av trærne

Gang rundt juletreet på H-feltet

Nils Arne Holm serverer gløgg til Jonas Pøsinger og Rune
Sætre på A-feltet

Geir Magne Dahle (vikar)
Alder: 33
Fødested: Rauma
Sivil status: Samboer
Bosted: Lilleby
Spesialfelt: Det tekniske
Interesser: Fotball, turer i
fjellet
Har jobbet 1/2 år i Rbl.

Juletreet på F-feltet

Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260
RL 4-2017 13

INNSAMLING AV
JULETRÆR

JULEGAVEPAPIR ER
RESTAVFALL

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 (administrasjonsbygget).

For de som har containere
for restavfall, kan juletreet settes ut senest søndag
14. januar. Treet må settes foran containerne, men
ikke støttes mot containerne. For de som har søppeldunker for restavfall, kan
treet settes ut ved disse.
Dunkene tømmes ved første
restavfallstømming i uke 2.
Treet må ikke fryse fast, og
dunken må være tilgjengelig.
Dette er informasjon fra
Trondheim renholdsverk.

PARKERING OG KJØRING
PÅ FELTENE, SAMT KJØP
AV PORTÅPNERE
Parkering:

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.
Sjekk ellers renholdsverket
sine hjemmesider som er:
www.renholdsverket.no
I tillegg kan borettslaget ta
imot julegavepapir i åpningstiden. Disse må leveres i svarte
søppelsekker til vaktmesterne. Husk at det er redusert
åpningstid ved borettslaget i
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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.

punktet er et fellesområde, samt
sett i forhold til støy/lyd/rusing av
motorer.

Kjøring inne på områdene:

Kjøring på gang- og sykkelvegene i
borettslaget:

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.
Alle som ser slik unødvendig kjøring/parkering kan sende skriftlig
klage til sitt naboutvalg, og legg
gjerne med bilder (som viser hvor
det er parkert, samt bilnummer).
Ellers anbefaler vi at den enkelte
beboer gjerne ringer til Trondheim
Parkering som da kommer og evt.
ilegge bøter, evt. taue bort feilparkerte biler. Trondheim Parkering
treffes mellom kl. 08.00 – kl. 16.00
på mobiltlf. 952 63 202. Fram til kl.
21.30 i uken og delvis også i helgene er de tilgjengelig for tips på tlf.
72540910.

Er naturligvis ikke tillatt, og kan
medføre bøtelegging. Slik kjøring
kan også meldes til Politiet da det
er de som forvalter og håndterer
disse tilfellene. Det er også nevnt
noe om dette i INFO-håndboken
kap. 6.1.
KJØP AV 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.

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 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.

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

Litt av hvert flyttet ned til sokkelen
Nå har også ”Litt av hvert” flyttet ned fra 1. etg. i senteret. De har gjort
om vareutvalget litt fordi de har mindre plass, men de skal fortsatt ha
litt av det du trenger. De har også salget av Buddy E-sykler og har stor
ekspertise på dette.

Det samme gjelder også for kjøring og hensetting av MC/scooter.
Her skal det heller ikke parkeres/
hensettes MC/scootere utenfor
der det er avmerkede plasser. Det
kan da gis bøter også for MC/scootere. Ved hensetting av MC/scooter inne på ”eget” område, må
naboer kunne godkjenne slik hensetting. Dette også med tanke på
bruken av området som i utgangsRL 4-2017 15

SAMARBEIDSAVTALE MED
MAXBO-PROFF i 		
Fossegrenda
AVTALEN GJELDER OGSÅ FOR
VÅRE BEBOERE
Vi har fra i år av valgt Maxbo Proff
Trondheim (i Fossegrenda) som
hovedleverandør av byggevarer
(for 2017 og 2018). Dermed har
de gleden av å tilby alle våre beboere/andelseiere også muligheten
for å handle kontant hos Maxbo i
Fossegrenda til rabatterte priser.
Det er opprettet en kontantkonto
der som heter ”Risvollan Borettslag beboere” som alle våre beboere kan benytte. På kontoen vil det
da være lagt inn faste rabatter på
alle lagerførte produkter. Husk: At
varene må betales kontant.
Maxbo Proff Trondheim er primært en ren proffleverandør, og
de fører derfor varer som er lagt
opp i hht dette. Det betyr at det
nødvendigvis ikke føres samme
beholdning i butikken der, som på
Maxbo sine hjemmesider (maxbo.
no), men en del av vareutvalget
kan bestilles om ønskelig. Ta gjerne kontakt med Maxbo i Fossegrenda 15. Tlf. 73 82 45 00.
Åpningstider er: Mandag – fredag:
kl 0700 – 16.00. Lørdag stengt.
Husk: At borettslaget har tilhenger til utlån dersom noen trenger
det.

KULTURKAFÉEN PÅ RISVOLLAN I NYE LOKALER!
Seniorkultur i Trondheim kommune har flyttet sin kulturkafé til
Asbjørn Øverås veg 1 (Risvollan borettslags driftsbygning, 2. etasje)
Parkering på taket på andre side av Risvollvegen.
Pris: kr 50,- inkl. enkel servering
Ingen påmelding, åpent tilbud

TAR DU HENSYN NÅR DU PUSSER OPP?

Tirsdag 6. februar kl. 12.30 - 14.30: Edvardsen og Sønn
Kjartan Edvardsen og Markus Wisth Edvardsen er
tilbake på Risvollan
med blues, folk & roll – og glimt i øyet!
							
							
Tirsdag 6. mars kl. 12.30 - 14.30: Tale og Jonas
Tale Vang Ellefsen, vokal/fiolin og Jonas Kløvjan,
gitar, er to rutinerte
musikere som er aktive i mange sammenhenger i
Trondheims musikkliv.
Som duo byr de på både norske folketoner og musikk fra Irland - fra
følsomme ballader til friske reels.
Tirsdag 3. april kl. 12.30 - 14.30: Bildequiz Bit for Bit
Vi gjentar suksessen fra sist høst med bildequiz for
de som har levd en stund!
En artig sammensetning av bilder fra byen, yrker,
gamle gjenstander med
mer.						
Tirsdag 8. mai kl. 12.30 - 14.30: Kruttrøyk & Kamfer
Anne-Grethe Nyhaug og Kjartan Edvardsen er
hver for seg kjent for
kulturkafeens gjester.
I duoen Kruttrøyk & Kamfer leverer de fengende
køntrimusikk fra over
dammen. De tar også med et par norske innslag
som de fleste vil dra kjensel på.

Det er mange som pusser opp
leilighetene sine i løpet av et
år. Noen maler et rom eller
to, mens andre går hardere til
verks og skifter bad og kjøkken. At våre beboere pusser
opp og ønsker å ha det fint
rundt seg, synes vi er veldig
flott. Ikke minst høyner det
verdien på leiligheten.
Det er likevel slik at oppussingsarbeid som pågår over
lenger tid, kan være slitsomt
for naboene. Spesielt gjelder
dette når man borrer i mur
og foretar annet arbeid som
lager mye støy. Lyd forplanter
seg lett i betong.
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I våre ordensregler, Informasjonshåndboken pkt. 6.1, har
vi regler om at det skal være
stille mellom kl. 23.00 - 06.00.
Men er det egentlig greit å
drive med arbeid som støyer
kl. 22 om kvelden? Kanskje
er det små barn i naboleiligheten som legger seg kl. 20?
Og er det greit å bråke utover
lørdagskvelden og hva med
søndag eller helligdager?
Vi vil oppfordre våre beboere til å snakke med naboene,
dersom man skal drive med
oppussingsarbeid som lager
støy. Dersom man vet at naboen har små barn som leg-

ger seg tidlig, ber vi om at det
tas hensyn til dette. Det samme gjelder dersom naboen
jobber skift eller turnus som
kanskje gjør at man bør vise
ekstra hensyn.
Til syvende og sist handler
det om sunn fornuft og god
kommunikasjon!
Lykke til med oppussingsarbeidet- men ikke glem at du
har naboer!
Administrasjonen
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VI HAR FLOTTE MØTE – OG SELSKAPSLOKALER TIL UTLEIE!
Har du behov for å leie lokale for mindre eller større arrangement?
Møterommet «Blakli» har plass for opptil 25 personer og egner seg godt til møtevirksomhet.
Møterommet er godt teknisk utstyrt og har tilhørende minikjøkken. 				

(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

(Risvold)
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(Vrimleareal)

Alt du bruker av energi – og måten du bruker den på

Kombinert juletrim/julekonkurranse
Det kan kanskje være behov for å røre litt på seg i løpet av jula, forbrenne noen julekalorier.
Årets julekonkurranse er enkel å gjennomføre. I tillegg til fysisk aktivitet og frisk luft vil en bli kjent med
noen av de fine innretningene vi har.
1. Hvor mange frisbeekurver er
det i Selbudalen (fra A-feltet mot
Høyblokka)?

2. Hvor mange lyspunkt har
vi i trimløypa rundt Stordalen?

3. Hvor mange trimapparat har
vi i aktivitetstunet Blaklihøyda
(H-feltet)?

4. Hvor mange trimapparat har
vi A-feltet?

5. Hvor mange juletrær har vi
i borettslaget?

Svar på konkurransen leveres
Rislappen innen 10. februar.
Premier: Vi trekker ut 3 vinnere
som får 4 Flaxlodd hver.

Nyinnflyttet og interne flyttinger
01.09. til 27.11.2017
ADR
INGEBORG AAS' VEG
MARIE SØRDALS VEG
RISVOLLVEGEN
RISVOLLVEGEN
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
MARIE SØRDALS VEG
BLAKLIHØGDA
MARIE SØRDALS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
BLAKLIHØGDA
INGEBORG AAS' VEG
BLAKLIHØGDA
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
BLAKLIHØGDA
UTLEIRTUNET
INGEBORG AAS' VEG
INGEBORG AAS' VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
UTLEIRTUNET
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ADR_NR
ADR_BOKSTAV
GABNR
NAVN
2
H0502
Borg Inger
18 A H0201
Eggen Ida
6 F H0101
Laugsand Ingunn R.
6 F H0101
Laugsand Mads Kristian
2 B H0101
Lauvset Inga Beate
2 B H0101
Kandola Tomas
15 F H0101
Lund Annette
15 F H0101
Jermstad Ole
6 F H0101
JAKOBSEN LAILA
6 G H0201
Haugen Rune Andre
10 A H0201
Høyby Ann-Karin
15 B H0101
Hagen Tonje Pleym
15 B H0101
Hagen Roger
6 F H0101
Cock Kristin Johansen
2
H1101
Langlete Gro
9 J H0201
Stokland Elias K.
12 F H0101
Dahl Monica
12 F H0101
Pleym Gunnar jr.
15 E H0201
Soelberg Sissel Lunde
15 E H0201
Gjevik Geir
6 B H0101
Sæterhaug Siv Beate
24 F H0101
Hansen Håkon Kildal
2
H0901
Frengstad Bjørn
2
H0901
Holen Anne Cecilie
8 F H0101
NØSTVOLD MONA
8 F H0101
Aasegg Øyvind
10 D H0101
Moksnes Hege
5 C H0101
Johansen Børge

INNFLYTT_DATO
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
28.09.2017
28.09.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
15.10.2017
16.10.2017
01.11.2017
01.11.2017
01.11.2017
01.11.2017
13.11.2017
15.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
27.11.2017

JULETRETENNING PÅ B-FELTET

FAST MÅNEDSPRIS
JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Uforutsigbare strømregninger?

Få samme pris hver måned

Fast Månedspris er perfekt for deg som ønsker å betale et fast kronebeløp for strømmen,
i stedet for å betale et ørebeløp per kWh du bruker. Forutsigbart, enkelt og greit!

Åpningstider julen 2017 for RBL

Jule- og nyttårsaften er stengt
Onsdag 27.12 09.00-15.00		
Torsdag 28.12 09.00-15.00
Fredag 29.12 09.00-15.00			
jul og godt nytt år!

Du velger en strømpakke ut fra hvor mange kWh boligen din bruker i løpet av et år.
Les mer og se alle våre strømpakker på www.nte.no
God

Vi har snakket med
Tore Resell i PROA
Eiendomsmegling om
året 2017
Hvordan har 2017 vært for boligmarkedet i Trondheim og for PROA
Eiendomsmegling spesielt?
Og utviklingen i Risvollan borettslag?
Omsetning - prisutvikling?
Det er solgt 77 boliger på Risvollan så langt i år. På samme tid i fjor
var det solgt 66 boliger. I toppåret
2014 ble hele 105 boliger solgt.
Når det gjelder markedsutviklingen i 2017, så har året vært preget
av et noe mer urolig boligmarked
enn vanlig. Prisene har både på
landsbasis og i Trondheim også
gått noe ned. Dette kan tilskrives
forskjellige årsaker. I korte trekk
har økt boligbygging, et utflatende
rentenivå og endring i bankenes
utlånsmuligheter vært årsaker til
dette. Spesielt boliglånsforskriftens begrensninger har gjort det
vanskeligere for mange å få lån.
På Risvollan har prisene på 2-roms
i 1. etg og frittliggende 2-roms,
samt 5-roms i 2.etg. (kun 1 omsetning) gått noe ned. For de øvrige leilighetstypene har prisene
økt noe. Vi i PROA Eiendomsmegling er svært takknemlig for at så
mange kunder setter pris på våre
meglertjenester og har benyttet
seg av oss ved sine salg i 2017. Vi
ser frem til et nytt år og ønsker å
hjelpe mange nye kunder også i
2018.
Dere har jo vært borettslagets eiendomsmegler i noen år nå, er det
stor forskjell på det å jobbe med et
borettslag i forhold til privatboliger?
Vi har vært borettslaget samarbeidspartner siden 2009 og kjenner borettslaget og nærområdet
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Tore Resell, daglig leder Proa Eiendomsmegling

svært godt. Vi har en tett dialog
med både administrasjon og vaktmestrene og er til enhver tid godt
oppdatert på hvilke vedlikeholdsarbeider som skal utføres. Vi har
derfor en økt kunnskap knyttet
til boligsalgene på Risvollan sammenlignet med øvrige salg vi gjennomfører.

ger på Risvollan. Vi besitter derfor
en helt unik kompetanse ingen
andre meglerforetak kan tilby. Vi
kan gi svært gode råd til de som
selge og kan svare på alt en kjøper lurer på. Det gjør at vi oppnår
svært gode priser på de boligene
vi selger, samtidig som det gir en
trygghet for både kjøper og selger.

PROA har en svært gunstig avtale
for beboerne. Hva betyr denne avtalen for PROA og den enkelte beboer som skal selge leiligheten sin
her i borettslaget?

                                                                                               

Hvilke fordeler har beboerne av
dette?
Beboerne får for det første svært
gode betingelser ved salg. Det
som er minst like viktig er at vi er
4 dedikerte meglere som kjenner
borettslaget svært godt. Vi har tilsammen solgt godt over 200 boli-

Til slutt vil redaksjonen gratulere
dere med ny avtale og ønske dere
en god jul!

PROA Eiendomsmegling

PROA Eiendomsmegling
Risvollanmegleren
- 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
• Borettslagets samarbeidspartner siden 2008
i bransjen
• Svært fordelaktige betingelser ved salg av bolig på Risvollan
• Vi har flest prisrekorder i Risvollan Borettslag

• Vi sitter på lister
medgratis
kjøpere
på
• Vi tilbyr
og uforpliktende
verdivurdering til beboerne
•
Våre
meglere
bor
og
jobber
i
nærområdet
alle typer leiligheter og rekkehus

• 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
Ikke la tilfeldigheter
avgjøre
prisen
avgjøre prisen
på
din bolig.
på din
bolig
• Ring
ossenfor
Ring
oss for
hyggelig
boligprat
og
en
en hyggeliggratis
verdivurdering!
Odd Olav Berg

Steinar Skaanes

Tore Resell

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

Lisbeth Kristengård

boligprat
og en gratis
verdivurdering

