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Styrelederen

BYENS STØRSTE LOPPEMARKED
”Vi er vel etter hvert alle klar over at dette med el-biler

UTLEIRA SKOLEKORPS OG UTLEIRA IL LAGER BYENS STØRSTE
LOPPEMARKED 21. - 22. APRIL 2018 I UTLEIRAHALLEN
DER ER DET MED REPRESENTANTER FRA BÅDE IDRETTSLAGET OG KORPSET.

etter hvert vil bli en del av infrastrukturen i både nye
og gamle boliger, og derfor vil vi nå legge frem en sak
for generalforsamlingen om vi skal gjennomføre dette
eller ikke.”

inn saker hvis det er ting man
ønsker behandlet der. Det
kan være stor og små saker,
og det er ikke sikkert alle
saker behøver å bli behandlet
der, men meld de gjerne inn.
Hvert år blir en del saker løst
Hei alle sammen.
utenfor generalforsamlingen,
men det er greit å få opp
Påsken står for tur hvert øyeblikk og i det siste har været sakene i lyset.
gjort at vi har tatt påsken på Et tema som styret allerede
forskudd en periode nå og har bestemt seg for å legge
det er godt for kropp og sinn. frem for generalforsamlingen
Arbeidet i borettslaget er er et tema som ofte blir etgodt i gang og i rute etter terspurt til administrasjonen,
vedtatte fremdriftsplaner og og det er mulighet for lading
det gjelder både små og sto- av el-biler eller ladbare hyre prosjekter. Noen er godt bridbiler. Dette var det jo et
synlig for beboerne mens an- stykke om i Adresseavisen for
dre foregår litt i det skjulte en tid siden og var noe som
og ikke så veldig synlig. Det kom i stand bla på bakgrunn
eneste sikre er at aktiviteten av NTE.

gamle boliger, og derfor vil vi
nå legge frem en sak for generalforsamlingen om vi skal
gjennomføre dette eller ikke.
Styret hadde i utgangs tenkt
på å sette opp noen hurtigladere, men så kom dette med
smartlading opp som et tema
fra NTE, og tanken på at dette
etter hvert vil bli mer og mer
aktuelt har grodd og vi fremmer nå saken.

		

HUSK GENERALFORSAMLING I RISVOLLAN		
BORETTSLAG MANDAG 7. MAI KL. 19.00!
Sted: Risvold – Asbjørn
Øverås veg 1
Registrering av deltakere finner sted fra kl. 18.00.
Vi oppfordrer våre beboere
til å delta!
Vel møtt!

Påskehilsen fra
Egil Burkeland
styreleder

Vi er vel etter hvert alle klar
Årets generalforsamling står over at dette med el-biler etogså for tur i begynnelsen av ter hvert vil bli en del av inmai og beboerne må melde frastrukturen i både nye og
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Har du lopper, ring loppetelefonen 91 79 24 44		
Vi har henting av lopper på tirsdager!

Det var en kort oppsummering av våre i borettslaget, og
jeg benytter anledningen til å
ønske alle en riktig god påske.

er stor.

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

FØLG MED ANNONSERING BÅDE PÅ TVRISVOLLAN OG INFOKANALEN

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 Osvoll.		
Foto forside: Torild Hansen
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

TRONDHEIMS-ØRN FLYTTER SINE HJEMMEKAMPER TIL UTLEIRHALLEN
Trondheims-Ørn flytter sine hjemmekamper til Utleira i påvente at
deres nye hjemmebane på Lade
skal få de nødvendige fasiliteter.
					
NFF kunne ikke godkjenne arenaen før dette var ferdigbygget. Anlegget blir ferdig til sommeren i år.
Hos Utleira vil Trondheims-Ørn få
flotte forhold og daglig leder i Utleira, Pål Wahl, er glad for å hjelpe. Han sier at de ønsker å skape
idrettsglede, og at det er en fin
anledning til å vise frem det fine
idrettsanlegget.
Foto: Stein Langørgen, Trondheims-orn.no
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Vikariatet avlønnes etter tariff.
Søkere bosatt i borettslaget har
fortrinnsrett. I søknaden er det
viktig å føre opp de ukene dere
er derfor ønskelig at søkeren har kan jobbe, samt når det er aktuelt
traktor og/eller bilsertifikat. Det å ta ut ferie. Husk å oppgi det telekan også være ønskelig at noen fonnummeret dere kan treffes på.
kan tiltre allerede fra mai av, og at
arbeidet kan fortsette litt ut i sep- Søknad sendes/leveres borettslaSOMMERVIKARER 2018 tember. For de øvrige kan tiltredel- gets kontor innen 15. april 2018,
Borettslaget ønsker å knytte til seg se være fra skoleslutt til skolestart. eller sendes på e-post til:
sommervikarer til plenklipping og Er du pensjonist og interessert i å laila@risvollan.no
bidra, samt har god helse, ønsker
stell av våre grøntarealer.
vi også en søknad fra deg. Gjerne i Har du spørsmål til arbeidsoppPlenklippingen foregår hovedsa- det tidsrommet skoleungdommen gavene ta kontakt med teknisk sjef
kelig med traktorklipper og det ikke kan.
Laila Pedersen.

CONTAINERSERVICE 2018 – INFORMASJON
I fjor var det en prøveordning med
utplassering av containere kun på
ett sted på hvert felt, med tillegg
av noe endrede åpningstider, og
bistand/tilstedeværelse fra Fretex.
Dette viste seg å fungere så bra
at styret ønsker å opprettholde
denne ordningen på permanent
vis, noe som ble vedtatt i styret
15.02.2018, sak 013/18.

Tirsdag 29. og onsdag 30. mai:
H-feltet (H1-15 og H2-20), 4
restavfallscontainere og 2 trevirke plasseres foran innkjøringen til
frittstående garasjer ved nr 15 og
foran nr 12, 14 og 16.

E-feltet, 1 stk restavfallscontainer
og 1 trevirke plasseres ved nr 8 og
10.

Onsdag 13. og torsdag 14. juni:
G-feltet, 2 restavfallscontainere og
1 trevirke plasseres ved trafo bak
Mandag 4. og tirsdag 5. juni:
nr 3 og 5 (containerne må merkes
godt for ikke å blandes sammen
A-feltet, 2 restavfallscontainere og med brakker/andre containere i
1 trevirke plasseres i tunet ovenfor området, som er utplassert i forDermed fortsetter den nye ord- nr 1 og 3.
bindelse med rehabiliteringen av
ningen framover, og vaktmester B-feltet, 2 restavfallscontainere og fellesgarasjene).
vil være tilstede under årets ak- 1 trevirke plasseres i tunet mellom
INFO-håndboken kap. 9.4 –
sjon. Vaktmester bidrar til at det nr 7, 9 og 26.
Containerservice er revidert i hht.
som skal kastes, havner i rett container. Også i år vil Fretex være Høyblokka, 1 stk restavfall plasse- styrevedtak i sak 013/18, og inmed under aksjonen med sin/sine res foran blokka og merkes godt formasjon om dette finnes på våre
merkede biler. Erfaringsvis deltar (for ikke å blandes sammen med hjemmesider. Ordningen ivaretar
de på slutten av dagen, uten at øvrige containere/bygningsavfall). følgende fraksjoner:
dette er tidfestet.
Onsdag 6. og torsdag 7. juni: Restavfall (blanding av ulike typer
Åpningstiden for bruk av con- D-feltet, 2 stk restavfallscontaine- avfall som for eksempel møbler,
tainerne er satt fra kl 09.00 til kl re og 1 trevirke plasseres på Stor- skrot etc.)
Trevirke (unntatt impregnert tre19.00 de dagene det gjelder. Con- tunet (mellom nr 14 og 15).
virke)
tainerne låses utenom åpningstiden, og vi ber beboerne respekte- F-feltet, 2 stk restavfallscontaine- Metall (sykler etc. inngår her)
re og 1 trevirke plasseres ved inn- EE-avfall (hvitevarer, TV-apparare dette.
ter, datautstyr etc.)
kjøringen/p-plassen v/nr 2.
Administrasjonen avgjør hvilke felt
Bilhjul (på felg)
som får containere utplassert når, Mandag 11. og tirsdag 12. juni:
Brukte klær (ødelagte eller hele
men ordningen vil rullere årlig. I
spiller ingen rolle, bare det er
C-feltet, 1 stk restavfallscontainer
år vil derfor utplasseringen være
rent)
og 1 trevirke plasseres på tunet
som følger:
mellom nr 4, 5, 6 og 7.
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Visste du at det er innført
nytt regelverk for merking av kjemikalier?
Fra 1. juni 2017 skal alle kjemikalier med gamle faremerker
være fjernet fra butikkhyllene.
Alle farlige stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) på markedet
må være merket i henhold til regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og
stoffblandinger (CLP). Dette ansvaret ligger hos virksomheter
som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier.
Les mer på Miljødirektoratets
nettsider

eller avispapir for å nevne noe.

Hvorfor kildesortere papp og papir?
Både bedrifter og privatpersoner
har et ansvar for å bidra til å skape
et mer bærekraftig samfunn. Kildesortering er en måte vi alle kan
bidra på. Gjennom kildesortering
sparer vi miljøet både med enklere
logistikk og mer effektive produksjonsprosesser når papp og papir
skal gjenvinnes. Dette vil ofte også
gjenspeile seg i en god gjenvin- For bedrifter vil det ofte være henningsøkonomi for avfallsbesitter. synet til volumet som avgjør hva
som bør kildesorteres.
Som et minimum bør en skille ut
bølgepapp fra kontorpapir.

Derfor bør du kildesortere bølgepapp, papp og papir:
Kan egentlig bølgepapp, kartong og papir leveres sammen til
gjenvinning? Ja, det kan det. Ofte
vil det likevel være både lønnsomt
og miljømessig bedre å skille mellom ulike papirtyper. Her får du
vite hvorfor.
Det produseres enorme mengder
papir, selv i vår digitale tidsalder,
og vi kjøper stadig flere ting som
har pappemballasje. Papp og papir
har flere undertyper som du bør
kjenne til. Av hensyn til både miljø
og effektiv gjenvinning bør flere av
disse sorteres fra hverandre. Det
trenger ikke å være vanskelig, men
en godt tilrettelagt sorteringsløsning er helt avgjørende. Her kommer noen faktorer du bør tenke på:
Verdifulle råmaterialer
Mange blir overrasket over å
høre at papp og papir faktisk er
verdifulle råstoffer som inngår i
et globalt råvaremarked. Returpapir benyttes av papirfabrikker over hele verden der det resirkuleres og blir til ny emballasje
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dukter. Jo lengre fibre, jo flere
ganger kan det gjenvinnes. Kvaliteten på fibrene forringes hver
gang vi gjenvinner materialet, det
som en gang var en solid pappeske, ender trolig en gang som tørkepapir.			
				
Hvordan skal du sortere?
For
privathusholdninger kan det variere rundt om i landet hvordan
de ulike papir– og papptyper skal
kildesorteres. Noen samler inn alt
under ett, mens andre sorterer
med ulike undertyper som bølgepapp, drikkekartonger, pappemballasje og papir.

Bølgepapp:
Bølgepapp benyttes vanligvis som
emballasje for ulike typer produkter. Pappen kjennetegnes ved at
den består av tre lag, og er karakteristisk ved at laget i midten har
bølgete fasong. Er volumene store, slik de ofte er på kjøpesenter
og i varehandel, kan det lønne seg
å komprimere pappen for å redusere antall transporter.
Hva slags produkter får vi i retur?
Returpapir som blir gjenvunnet
dukker opp i nye produkter som
blant annet:


Emballasje



Aviser og ukeblader



Konvolutter



Toalettpapir

Borettslagets papp-presse:
Borettslaget har en egen papppresse som kan benyttes dersom
beboerne leverer pappen til vaktmesterne i administrasjonsbygget.
Vaktmesterne vil ta dette i mot,
presse og levere det til godkjent
mottak. Alt dette må gjøres innenfor ordinær arbeidstid.

Forebygging av legionellasmitte 2018:			
Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet den 25., 26. og 27.
april 2018.
I løpet av disse dagene er det opp til beboer selv å tappe varmtvann i
minimum 3-5 minutter på hvert tappested.
For nærmere informasjon om forebygging av legionellasmitte, se Informasjonshåndboken kap. 5.20 - ”Retningslinjer for forebygging av legionellasmitte i varmtvannsanlegg”.
For dere beboere - vær spesielt oppmerksom på kap. 5.20, pkt. 3.03 (2. avsnitt), 3.05 og 3.06 og vi ber dere
gjennomføre tiltak i hht. dette.
Har du spørsmål om dette, ta kontakt med vår arbeidsleder Roger Kvam på tlf. 90 97 93 91.

VI HAR HJERTESTARTER I ADMINISTRASJONSBYGGET!
Risvollan Borettslag har
gått til anskaffelse av
hjertestarter og samtlige ansatte har gjennomført godkjent opplæring i bruken av den.
Hjertestarteren henger
i 2. etasje i administrasjonsbygget, utenfor
resepsjonen.

ÅPNINGSTIDER I PÅSKA
Mandag 26. mars kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag 27. mars kl. 09.00 - 15.00
Onsdag 28. mars kl. 09.00 - 12.00
Borettslagets vakttelefon			
940 13 260					
God påske!

Administrasjonen
Ansatte på kurs med prøvedokke og hjertestarter.
Fra venstre:
Roald, Snorre og Grethe

Du finner mer informasjon om de
forskjellige papp- og papirtypene
på Norskgjenvinning.no.

Denne informasjonen er hentet fra Gjenvinningsbloggen hos
Verdien i returpapiret finner vi i Norsk Gjenvinning fra 19.12.2017
fibrene. Det er disse vi utnytter
i produksjon av resirkulerte proRL 1-2018 7

Kort info om vegnavn på Risvollan
Vegene på Risvollan har blitt opp- Marie Sørdals veg
kalt etter lokale, kjente kvinner og
Marie Sørdals
menn, samt navn etter tideligeveg i G-feltet
re gårdsbruk som Blakli, Utleir og
ble i 1968 oppRisvoll. Av de vegene som er oppkalt etter Marie
kalt etter kvinner, har vi tre som
Nilsine Sørdal
har blitt funnet verdig denne ære,
(1871 - 1955).
mens to menn har oppnådd denSørdal var medne status.
lem av 		
Vi vil gjennom infoen gi beboerArbeiderpartiets
ne en oversikt hvor disse vegene
kvinneforening.
er, samt litt kunnskap om persoHun var mednen eller gårdsbruket som har gitt
stifter av
navn til vegen.
”Arbeiderlaget Karl Marx” og musikkorpset
”Fram.” I periodene 1926 -28 og
1932 - 40 var hun medlem av bystyret.

Mål - og strategiutvalget
Ada Arnfinsens veg

Ada Arnfinsen i C-feltet ble i 1968
oppkalt etter politikeren Adeleide Strøm Arnfinsen (1876-1959).
Arnfinsen var initiativtaker til
Trondheim lotteforening og aktiv
i arbeidet mot tuberkulosen. Hun
startet også foreningen ”Sildråpen” som delte ut melk til barn av
fattige hjem.

Styret i borettslaget har oppnevnt
et utvalg som skal lage en mål- og
strategiplan for perioden 2019 til
2022. Planen skal være ferdig høsten 2018, og skal inneholde mål og
verdier for å utvikle et enda bedre
bomiljø. Utvalget består av Roger
Hagestuen (leder), Håkon M. Worren, Bjørn Kristiansen, Inger Johansen, Erik Pedersen og Henriette H. Kvam. For at utvalget skal få

en god start på arbeidet, inviteres
alle beboerne til en idèmyldring
12. april kl. 18.00. På møtet ønskes
innspill til planen.

Lederen, Roger Hagestuen, oppfordrer beboerne til å komme på
møtet 12. april

BORETTSLAGET VURDERER Å ANSKAFFE ET SYSTEM FOR Å LADE EL-BILER
Hvis dette blir vedtatt å gå til anskaffelse av, har NTE et klart system for dette. Det er det nyeste
smartteknologien.

Anders Bashev fra NTE sier at
dette er en stort prosjekt som integreres i bygningsmassen og der
det er meget enkelt å koble på en
lader der det trengs.

Automasjonsingeniør Anders
Hustad fra ENOCO sier at du har
egentlig flyttet bensinstasjonen
inn i garasjen gjennom dette ladesystemet. Et automatisk strømstyringssystem sikrer at alle får nok
strøm til ladingen, og at strømforbruket blir rimeligst mulig for den
enkelte.
Hver lader har sin strømmåler
og den enkelte betaler for sitt
strømforbruk. Laderen må kjøpes
av den enkelte og til en pris som
tilsvarer den som de som bor i
eneboliger betaler.

ningssystemer der borettslaget
har full innsikt i forbruket på hver
av undersentralene i fjernvarmeopplegget.
Alle data samles og en kan fort
spore avvik om det skulle for
eksempel være en lekkasje eller
lignende. Dette er noe vi kommer
tilbake til i både TVRisvollan (kanal 171) og i Rislappen.
Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Solsikkekonkurranse

ENOCO arbeider sammen med
borettslaget om energiovervåk-

Norsk Folkehjelp avdeling Nardo ønsker seg nye medlemmer
Det var nylig årsmøte i Norsk
Folkehjelp avd. Nardo og vi fikk en
prat med leder Melvin Johansen.
Han har vært leder i en årrekke
og sier at nå skulle de gjerne hatt
noen flere nye medlemmer.
Laget må vel kunne sies å være av
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mer sosial karakter, med sammenkomster og bussturer rundt
om i Trøndelag, og kanskje lengre
bort og.
Laget har god økonomi og betaler
en stor del av reiser og aktiviteter,
og medlemmene betaler en liten
egenandel. Melvin Johansen er

veldig opptatt av at det blir en
nyrekruttering. De er flotte de
medlemmene vi har, men vi trenger flere. Det må jo absolutt være
et behov i området for tiltak som
dette. Vi er på fine interessante
turer, både dagsturer og med
overnatting. Ta kontakt!

Klarer du å dyrke den lengste solsikken med blomst som er utblomstret
(se bilde) i Risvollan Borettslag?
Vi ønsker at små og store barn og
unge prøver seg som gartnere og ser
lange solsikker vi klarer å dyrke.
Vinneren premieres med ett visa gavekort på kr 500,00

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:20.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 mandag 24.
september 2018, og reportasje kommer i Rislappen i DESEMBER. Har
dere spørsmål, ta kontakt med borettslagets administrasjon.
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BIBLIOTEKET ÅPNER IGJEN I NYE LOKALER PÅ SAMME STED

9. april 2018 åpner et moderne bibliotek i nye lokaler på Risvollan. Dette blir et såkalt
meråpent bibliotek som du kan benytte fra 7 - 23 hver dag hele året. Biblioteket får sitt
eget ”Verdensrom”.
Mandag 9. april åpner nye Risvollan bibliotek etter å ha gjennomgått en totalrenovering. Fram til
arbeidene startet i fjor høst, hadde det ikke blitt gjort noe med lokalene siden åpningen i mai 1974.
Nå får vi et topp moderne bibliotek bygd for de forskjellige aktivitetene vi har i løpet av ei uke.
Meråpent bibliotek		
Risvollan blir et meråpent bibliotek, det vil si at de som skriver
kontrakt med biblioteket, får tilgang til biblioteket mellom 0700
og 2300 hver dag hele året, også
alle helligdager. Tilgangen aktiviserer lånerne selv på nettsidene
til biblioteket www.tfb.no. Det er
lånekortet sammen med koden
på kortet som brukes til å logge
seg inn på biblioteket utenom betjent tid. Det er mulig å benytte
meråpent fra fylte 15 år, men ungdom fra 15-17 må ha med foreldre
til biblioteket for å skrive under på
kontrakten. Den bemannede åpningstiden blir som før:		
Mandag 1000-1900, tirsdag, 10001600, onsdag 1000-1900, torsdag
1000-1600, fredag 1000-1600 og
lørdag 1000-1400.
Verdensrommet
Lokalene blir ikke større, men bedre utnyttet. Den største forskjellen
er at det er bygd et eget rom hvor
vi skal ha alle klassebesøkene og
lesestundene for barnehagene. På
ettermiddagene skal rommet brukes til blant annet spillmaskiner
og verksteder. Rommet kan også
reserveres i meråpnettiden til for
eksempel lesesirkler. Rommet er
utstyrt med scenelys, storskjerm,
et lite amfi og lysende stjernehimmel i taket.
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Vi får også en egen kjøkkenkrok Onsdag 11. april klokka 1300 tar
med spiseplass hvor blant annet Anton fra Seniorsurf i mot 3 stykbarnehager kan spise maten sin.
ker til datahjelp. Kontakt biblioteket på trvv@tfb.no for påmelding.
Åpningsuka mandag 9. april
til lørdag 14. april (Det kan bli Fredag 13. april klokka 1600 er
endringer fram mot åpning, følg det quadcopterkurs med Zeljko
Trondheim folkebibliotek på fa- fra Folkeverkstedet. Dette er et
cebook eller hold deg oppdatert kurs med påmelding for ungdom
på nettsidene våre www.tfb.no): fra 13 år og oppover. Det er plass
til 8 stykker og påmelding skjer på
Mandag 9. april klokka 0700 åpner Ristunet. Kurset koster 50 kroner
det meråpne biblioteket. Da kan og varer i to dager, fredag og løralle med meråpenttilgang logge dag. Første dag printer deltakerne
seg inn og lese dagsferske aviser deler til en drone på 3D-printere,
og ta en titt på det nye biblioteket. dag 2 settes delene sammen og
Aktiver tilgangen på våre nettsi- dronen kan prøves.
der, www.tfb.no. Klokka 1030 blir
det lesestund for førskolebarn Lørdag 14. april er det stor åpi verdensrommet. Klokka 19.15 ningsfest som begynner med mutreffes lesesirkelen på Risvollan sikkteater for de aller minste med
inne i verdensrommet. Det er en gruppa Desibel klokka 11.00. Klokåpen lesesirkel. Ta kontakt med bi- ka 1400 er det teaterforestilling
blioteket på epost trvv@tfb.no om med Karius og Baktus. Dagen avdu ønsker å bli med.
sluttes med festkonsert 1530 med
3 unge artister: Unge Løve, KristoTirsdag 10. april tar vi i mot før- fa og Risvollans egen Gerald Ofori.
steklassene på Utleira skole til lesestund på formiddagen. Klokka Velkommen til biblioteket!
1300 er det språkkafe, et tilbud for
de som vil øve på å snakke norsk Vennlig hilsen oss på Risvollan
sammen med andre flerspråklige. bibliotek
Tirsdag kveld blir det foredrag om
selvhjelp i regi av LINK Trondheim.

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

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!
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
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NYTT HELSE- OG VELFERDSSENTER PÅ BLAKLI
Risvollan Borettslag har mottatt nabovarsel om tiltaket
og behandlet dette på vanlig
måte med uttalelse innen fastsatt frist. 			

Hovedadkomst med besøksparkering etableres fra regulert avkjørsel fra Blaklivegen. Øvrig biltrafikk
inn til helse- og velferdssenteret
ledes inn via ny regulert adkomstveg nord for tomta og inn på nedUnder er det nevnt hva tiltaket siden av bygningene.
dreier seg om og hvilke funksjoner
som er planlagt etablert. Illustra- Tiltaket planlegges i tråd med resjonsskisse til forprosjektet og si- guleringsplanen for området.
tuasjonsplan som følger med nabovarselet vises.
Det er Eggen Arkitekter AS som
er ansvarlig søker på kommunens
vegne, og det nevnes følgende:

TVRisvollan sender på to
kanaler.
TVR på 171 og Infokanalen på 172 samt på nett.
Her får du nyheter - reportasjer - underholdning
som TV-Bingo hver onsdag
kl 20.00. Se oss på nett:
www.tvrisvollan.no
God påske fra oss i redaksjonen!

Trondheim kommune planlegger å
bygge nytt helse- og velferdssenter på Blakli. Tiltaket består hovedsakelig av følgende deler:
-

72 sykehjemsplasser

-

50 omsorgsboliger

-

Aktivitets- og kultursenter
med bydelskafè, aktivitetsrom, storstue og aktivitetstilbud for seniorer

-

Administrasjon og base for
hjemmetjenesten

-

Tilhørende
ner

driftsfunksjo-

Utearealene planlegges med flere uterom: et torg ved hovedinngangen, flere hagearealer,
sansehage, samt nødvendig trafikkareal og parkering.
Det skal etableres en turveg i
grøntdraget nedenfor senteres
som knytter nedenforliggende
boligområder til marka.
Nord for tomta skal det etableres ny utfartsparkering knyttet til
turdraget. I tilknytning til utbyggingen skal det etableres en stasjonært avfallssug.
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Statens vegvesen melder om at Blaklivegen og Steinanvegen stenges periodevis på nattestid i tidsrommet
02.04.18-30.07.18.
Periodevis stenging vil skje i tidsrommet fra kl. 23.30 til 06.00. med inntil 20 minutter av gangen. Dette
betyr at man maksimalt må kunne vente i 20 minutter for å slippe gjennom.

Det er store dimensjoner over masten som skal opp
der høyspenten kommer opp igjen fra jorden.

Fortress

Varsel om periodevis stenging av 		
Blaklivegen og Steinanvegen på nattestid i
perioden 02.04.18-30.07.18

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.

Omkjøringsvei ved Blakli pga. omlegging av høyspenten i området.

14 RL 1-2018

Proa Moholt Brøsetveien 168, Trondheim,
Tlf.: 73 20 26 50, E-post: moholt@proa.no,
www.proa.no

Eierskifteforsikring leveres av
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DATO

1
1

2+3
2+3
1
1

2+3

1

2+3

1

2+3
2+3
1

18/4 19/4 20/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 2/5

Kost ikke sammen sanden i hauger

1

2+3

3/5

2+3

4/5

1

8/5

Trondheim den 01. mars 2018

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

H2-20

D

B

HØ

C

A

G

F

E

H1-15

FELT

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

VÅRDUGNAD 2018

1

2+3

14/5

2+3

15/5
Vaktmester

3 = FEIING MED TRAKTOR

KULTURKAFÉEN PÅ RISVOLLAN I NYE LOKALER!

GJENNBRUK

Seniorkultur i Trondheim kommune har flyttet sin kulturkafé til Asbjørn Øverås veg 1,
Risvollan borettslags administrasjons- og driftsbygning.

Her får voksne folk fin underholdning og noe godt og bite i for kr
50,- pr. gang. Det er ingen påmelfra byen, yrker, gamle gjenstander
ding, det er bare å komme.
med mer.
Første tirsdag i måneden skjer det,
og neste gang er tirsdag 3. april kl. tirsdag 8. mai kl. 12.30 - 14.30:
12.30 - 14.30. Da er det Bildequ- Kruttrøyk & Kamfer
iz Bit for Bit. Da gjentas suksessen Anne-Grethe Nyhaug og Kjartan Kjartan Edvardsen er kulturvært
fra sist høst med bildequiz for de Edvardsen er hver for seg kjent for og kan treffes på Tlf. 913 41 951
som har levd en stund!
Kulturenheten, Seniorkultur Kulkulturkafeens gjester.
tur og helse
En artig sammensetning av bilder

Innsendt bilde fra beboer ble Rislappens forside
I kveld var det noen kreative barn
som laga det trivelig for oss som
bor i D-feltet...og for dem dem
gikk tur gjennom tunet...=)

Dessuten skal Fretex være med
under årets Containerservice så
her kan man få levert både klær
og møbler/utstyr som andre kan få
nytte av.
Det er dessverre slik at mange av
oss kaster ting som er fullt brukbare. Enten fordi vi er gått lei av
det, ikke trenger det lenger, eller
har kjøpt noe nytt.
Istedenfor å kaste, bør vi undersøke muligheten av å gi det bort

eller selge det. Vi oppfordrer til
å legge slike ting ut på nettet via
Finn.no eller på Facebooksiden
”kjøpe, selge, bytte eller gi bort i
Trondheim”. Begge deler er gratis. Eller du kan annonsere gratis
på TVRisvollan.

I år er det 20 år siden 		
TVRisvollan fikk egen konsesjon
for tv-sendinger i kabelnettet.
Risvollan borettslag var første
borettslag i Norge som fikk
det. Søknad ble sendt i 1996
og konsesjon ble gitt i april
1998.

VARSEL OM BYGGEAKTIVITET I MARIE SØRDALS VEG
Borettslaget vil med dette informere alle beboere i Marie Sørdalsvei
om byggeaktivitet i området fra
og med våren 2018 til sommeren
2019.

talrenoveres, slik at det vil pågå foreligger.
transport og bygningsarbeider i
Forventet oppstart for arbeidene er
område i denne perioden.
Mars/April 2018.
Beboere i nr 1, 11 og 22 tilskrives
med nærmere informasjon om re- Administrasjonen
Garasjene i nr 1, 11 og 22 skal to- habiliteringen, når fremdriftsplan

Helena,Ida og Majlinn hadde laga
fin snøborg og pynta så fint med
masse lys...Utrolig trivelig det her
syns jeg...
Jeg syns bildet av de kreative barna kan få komme i Rislappen jeg...
=)

BORETTSLAGET HAR EN LITEN
BILTILHENGER GRATIS TIL UTLÅN

Vennligst hilsen
Torild Hansen i Asbjørn Øverås vei
3D

Svar på konkurranse i RL 4-2017
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Brukbare klær kan gis bort til Fretex eller tilsvarende bokser, som
er utplassert rundt om i Trondheim. Ellers nevner vi at Utleira
IL har en boks stående på Risvollan, mellom Risvollvegen og øvre
parkeringsplass til Adolf Øiensv.

I duoen Kruttrøyk & Kamfer leverer de fengende countrymusikk fra
over dammen. De tar også med et
par norske innslag som de fleste vil
dra kjensel på.

Kjartan Edvardsen er primus motor
for Kulturkaféen i denne regionen,
og han er meget fornøyd med utviklingen. Arrangementet trakk så
mye folk at Ristunet ble for lite.

1. 9 stk frisbeekurver i Selbudalen
2. 18 stk. lyspunkt i lysløypa.
3. 7 trimapparat i aktivitetstunet i
Blaklihøgda.
4. 7 trimapparat i aktivitetstunet
på A-feltet.

VURDER FØR DU KASTER - KANSKJE DU KASTER NOE ANDRE KAN HA NYTTE AV

5. Det er 10 juletre i RBL
Vinnere Stian Bakk Hansen
Mari Gynnild
Sander Hansen Gynnild
Alle får tilsendt 4 Flaxlodd hver.
Vi gratulerer og takker for innkomne svar.

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

Hengeren er av merke 1099 EBECO og modell NOR-TRAILER, og
den kan ta en nyttelast på inntil
640 kg. Våre beboere kan henvende seg til borettslagets ekspedisjon (i kontortiden) for å fylle ut
avtale om utlån og for å betale
depositum. Da får du også utlevert nøkkel. Vognkort og tilhenger
blir deretter utlevert lånetaker.
Hengeren står
hensatt under
oppkjøringsrampen til parkeringshuset på
E-feltet (Risvollvegen) og hentes

der etter at nøkkel/vognkort er
hentet ut. Den skal også leveres
tilbake der, samt at våre vaktmestere skal utføre en visuell
kontroll av hengeren etter bruk.
Eventuelt ytterligere informasjon
om saken får du ved henvendelse til borettslagets ekspedisjon.
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HØYBLOKKA OG SØPPELORDNINGA
Nardo og omegn
Frivilligsentral er åpen!
«Frivilligsentralene er her for å skape møter mellom
mennesker. Møter som kan gjøre en forskjell.»

Har du en god ide som kan støtte
lokalmiljøet ditt så vil vi kunne hjelpe deg
med å realisere dette. Ønsker du å bidra
på allerede igangsatte prosjekter så
trenger vi alltid flere frivillige. Hos oss vil
det alltid være interessante og
engasjerende oppdrag.

Ta kontakt med oss!
Vi har som oppgave å formidle kontakt
mellom frivillige og de som trenger
bistand.
På Facebook kan du lese mer om
sentralen og følge med på hva som skjer.
Lik, følg og del!

Sentralen har åpent mandag til torsdag
09.00 til 15.00 og holder stengt på
fredager.
Du er alltid velkommen innom for en prat
og en kaffekopp. Send gjerne på en
melding først for å høre om leder er
tilstede eller ute på møte. Du finner oss
på Nardo Centeret.
Velkommen!

Du når oss på epost:

post@nardo.frivilligsentral.no
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PŒ Facebook Þnner du oss pŒ
www.facebook.com/nardoogomegnfrivilligsentral

på Returpunktet øverst på parkeringsplassen.				
				
Da startet problemene for alvor. Nå bruker beboere i hele
området, som er vant til å bruke returpunktet, våre containere når de andre er fulle.
				
Det betyr at når vi skal bruke conSå etter over 40 år fikk vi beskjed tainerne, er det ikke plass og vi må
om at søppelsjakta skulle stenges, ta søpla med opp igjen fordi uvedkort tidsfrist ca. en uke vel. Vi skul- kommende bruker disse.
le bruke containere ute, og de ble
plassert ved muren ved veien opp Det er veldig enkelt å kvitte seg
til senteret, hvor vi fra før av had- med søppel i en annens container,
de papp og plast. Det var jo ikke slik som å ”låne” en parkeringsnoen mulighet å gjøre noe med plass som ikke er sin.
det. Det var rart å dra søpla med
seg inn i heisen der det kanskje Det ser ikke ut ved containerne
står noen fra før, eller det kommer enkelte ganger, det ligger alt fra
noen på i neste etasje. Ubehagelig sykler til gamle madrasser henslengt. Jeg bor slik til at jeg ser ned
for mange.
på containerne og ser bil etter bil
Så ble Restaurant Capri flyttet ned som kommer og kvitter seg med
på bakkeplan og da ble søppelcon- sitt søppel. Det har hendt at jeg
tainerne i veien. Det er fullt forstå- har snakket til enkelte og sagt at
elig at en restaurant ikke kan ha dette er våre containere, og da har
søppelcontainere ved uteplassen
sin.
Som beboer i Høyblokka har jeg
registrert utviklinga. Vi flyttet inn
i ny leilighet i 1974. En kjempefin
plass, enkelt med det du trengte til det daglige i senteret, ingen
snømåking, søppelsjakt, legesenter, stor parkeringsplass hvor folk
som kom på besøk kunne parkere
uten å se på klokka osv.

Blir det satt fra seg ved containerne, kan vi risikere at fugler og rotter forsyner seg av dette, og de får
et nytt tilholdssted på Risvollan.
Vi har sett at fuglene har vært der
allerede.			
Borettslaget må ha ekstra tømminger og det koster alle beboerne ekstra. Folk bryr seg heller ikke
om i hvilken container de kaster
ting. Så på en som stappet store
sekker ned i restavfallet. Våre flinke vaktmestre må bruke tid på å
rydde opp i svineriet.			
Våre containere som er plassert
på parkeringsplassen tar 2-3
parkeringsplasser.		
Hvorfor ikke sørge for at søpla vår
får en plass inne som før, det er
fullt mulig å løse dette hvis man
ønsker det. Det blir bedre for beboerne, eldre og uføre ikke minst.
Borettslaget sparer penger på
mindre tømming og det blir flere
parkeringsplasser ute.
Vi har ikke vært de som har klaget
uten grunn, vi har vært med og

Da ble våre søppelcontainere plassert sammen med containerne

betalt på alle utbedringer og rejeg faktisk fått til svar at ”Da må
habiliteringer rundt i borettslaget.
dere ikke plassere dem her”. Jeg
Dette er ikke noe å si noe på, vi er
fant fort ut at jeg skulle ikke være
jo i samme borettslag og deler på
noe politi for borettslaget.
utgiftene, men det er uforståelig
at det ikke går an å få løst dette
Hvilke konsekvenser får dette?
problemet. Det er faktisk over et
Folk i Høyblokka blir sure og er
år siden søppelsjakta ble stengt.
meget misfornøyd med denne
Kjell Kjærstad 		
ordningen.
Vi vet ikke om det er plass når vi
kommer med søpla, det hender at
vi må ta det med opp igjen. 		
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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:
Nyinnflyttet og interne flyttinger 04.12.2017 til 27.02.2018
ADR
ASBJØRN ØVERÅS VEG
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
BLAKLIHØGDA
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
SØNDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
RISVOLLVEGEN
RISVOLLVEGEN
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
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ADR_NR
ADR_BOKSTAV
GABNR
NAVN
2 E H0101
Dan-Rognlie Tone
12 E H0101
Markås Mona
12 E H0101
Sadiku Armend
11 A H0101
Bjørge Amanda Noel
11 A H0101
Bjørge Ruben
4 E H0101
Brauti Kristoffer N.
4 E H0101
Bjørhusdal Therese
9 G H0101
Johansen Rune Breisnes
9 G H0101
Skjervold Caroline
16 B H0201
Tsjonga Erik
6 B H0101
Selvnes Håkon
6 B H0101
Landrø Randi
3 E H0101
Høvik Ann Harriet Berg
3 E H0101
Høvik Inge
10 J
H0101
Nordvik Catrin
9 C H0201
Auestad Vidar
3 B H0101
Han Cho Cho Win
3 B H0101
Htoo Rio
1 G H0101
Foss Veronica
2 G H0101
Skage Siv Annette Hansen
2 G H0101
Skage Dag-Jøran Hansen
12 C H0101
Grønli Marie Katrine
24 C H0201
Li Lu
8 D H0201
Holmvik Mads Arind
8 D H0201
Halgunset Jorunn
8 H H0101
Rasdal Vegard
8 H H0101
Finserås Stine Grønning
3 D H0101
Stephan Alexander Luhr
3 D H0101
Bente Isefjær

INNFLYTT_DATO
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
06.12.2017
06.12.2017
11.12.2017
11.12.2017
14.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
18.12.2017
20.12.2017
29.12.2017
29.12.2017
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
07.01.2018
15.01.2018
15.01.2018
18.01.2018
18.01.2018
27.02.2018
27.02.2018

• Serviceoppdrag
–
–
–
–
–

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
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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 gratis
en hyggelig
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

