RISLAPPEN
-beboernes egen avis

God

2 2018

!
r
e
m
m
o
s

Dugnadene

Styrelederen
”Jeg vil rette en stor takk på vegne av borettslaget for

at Håkon har valgt å bruke 25 år til borettslagets ve
og vel, og personlig vil jeg rette en stor takk for at han
valgte å være nestleder og en god diskusjonspartner
gjennom de siste 13 årene.”
forslaget som kom opp under behandlingen, men det er tvilsomt
at det kunne blitt vedtatt da det
hadde hindret styret å jobbe videre med alternative plasseringer. Valg ble også gjennomført.
Når det gjelder valg, gikk en «bauta» i borettslaget av som tillitsvalgt etter nesten 25 år. Håkon
M. Worren har så å si sammenhengende hatt tillitsverv i boHei alle sammen.
rettslaget, og har gjennom disse
Nå har vi nettopp hatt en mai som årene vært med å ta mange vikhar satt varme/vær-rekorder i hytt tige beslutninger som har hatt
og pine, derfor er kontrasten stor stor betydning for borettslaget.
når det i skrivende stund er 5 gra- Håkon har vært styreleder flere
der ute og en sur vind. Vi får håpe perioder, han har vært ordfører i
dette snur igjen, for den varmen vi representantskapet før han kom
hadde i mai kan vi leve godt med. inn i styret igjen. De siste 13 åreÅrets
generalforsamling
er
gjennomført, og det ble fattet
fornuftige og gode vedtak i de
sakene som skulle behandles.
Styrets årsmelding og regnskap
ble godkjent og den saken som
trakk folk, smart el-bil lading ble
vedtatt og skal innføres i hele borettslaget. Nå ble det litt frem og
tilbake i forbindelse med utelageret som vi ønsket å etablere
på Blaklia, og det kan godt hende
at vi burde ha stemt over benke-

ne har han vært nestleder i styret, så han har hatt mange viktige posisjoner som tillitsvalg her.

Nå går det mot sommer og styret
skal ha et styremøte til før sommeren. Deretter blir det sommerferie.
Jeg vil på vegne av styret ønske
dere alle en riktig god sommer 😊
Sommerhilsen fra
Egil Burkeland
styreleder

Håkon har i alle disse årene vært
en person det har vært godt å
lytte til når han har hatt meninger, og det er ofte. Han har hatt
et klart syn på mange ting og
spesielt det prinsipielle i saker,
og det er viktig for et borettslag.

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, private foto og
administrasjonen.		
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

Dugnaden har i tillegg et sosialt
aspekt - en god arena for å bli

kjent med andre beboere i feltet.
NU i de fleste feltene arrangerte
hyggelig samvær med servering
etter dugnaden.

Vårdugnaden har en viktig funksjon på Risvollan. Her får vi fjernet
rask som ligger etter vinteren - vi
klargjør nærområdet for en forhåpentligvis lang og fin sommer.
Skal vi kunne få gjort denne jobben er det viktig at beboerne
stiller opp på dugnadsdagen. Det
virker som de fleste feltene også
Vårcontainerne
I fjor gjennomførte vi ei ny ordning i forbindelse med ”vårcontainerne”. En av vaktmestrene
var til stede og veiledet slik at vi
beboerne plasserte det vi ønsket
å kaste i rett container. I tillegg til
containere for trevirke og restavfall var det kasser for metall, maling og elektriske artikler. Målet
var at minst mulig skulle i restcontaineren - det er det som koster.
Ordningen var vellykket. Vi sparte
til sammen 50000 kr.

Einar Ottesen og Rolf Røkkum samarbeider godt.
res. Og kanskje ga det flere av oss
beboere en god følelse ved at det
vi ikke lenger selv hadde behov
for, kunne komme til nytte.

I år kjører vi samme opplegget og
håper at det blir like vellykket som
i fjor.

Ansvar for vårt grøntområde
Hver sommer får vi noen nye medarbeidere. Disse har ansvar for vårt store
og fine grøntområde og kjører rundt
med storklippere eller går med kantklippere. Det er ganske populært å ha
denne jobben, og i løpet av sommeren
vil i alt ti personer ha vært engasjert.

I uke 24 er det Andrea Søraas (4),
Mortein Furuberg (5) og Helge Øie (5)
I parentes er antall somre en har jobbet i Rbl.

I tillegg var samarbeidet med
Fretex en suksess. De fikk mange
gjenstander og klær som det kunne gjenbrukes eventuelt resirkule-
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av borettslaget for at Håkon har
valgt å bruke 25 år til borettslagets
ved og vel, og personlig vil jeg rette en stor takk for at han valgte å
være nestleder og en god diskusjonspartner gjennom de siste 13
årene. Vi ønsker Håkon lykke til videre og er overbevist om at i fremtiden vil andre nyte godt av hans
kunnskap og viten som er stor.

Ordet stammer fra norrønt dugnaðr «hjelp, god gjerning, kraft».
Dugnadsbegrepet er påstått å
være utpreget norsk. I 2004 ble
ordet «dugnad» kåret til Norges
nasjonalord.

i år kom i mål med dugnadsarbeidet. Vi sender derfor en takk til
alle deltakerne.

bilde: Anna Bae er svært fornøyd
med ”vårcontainer”-ordninga.

Noen har hatt jobben i flere år. I tillegg til å få være ute i frisk luft setter
sommervikarene stor pris på det sosiale miljøet på jobben. Lunsjen i adm.
bygget sammen med alle ansatte er et
høydepunkt.
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RETNINGSLINJER FOR TRAMPOLINER

INNSAMLING AV HAGEAVFALL –
PÅ ALLE FELT

Kassene settes ut etter at årets
vårdugnad er ferdig, og er nå plassert rundt om på Risvollan.
Ordningen fungerer stort sett bra,
og kassene tømmes ved behov.
Blir de for fulle uten at vi ser det,
ta kontakt med borettslagets administrasjon.

NY PLASS FOR BILTILHENGERE
– PÅ GRUSPLASSEN FORAN PARKERINGSHUSET PÅ E-FELTET (RISVOLLVEGEN)
Da har borettslaget fått ordnet
og klargjort en ny plass for biltilhengere. Dette er foran p-huset i
Risvollvegen. Plassen er avmerket
og skiltet med parkering for biltilhengere. For de som ønsker å ha
biltilhengeren sin der, må vi inngå
avtale om bruk. Dersom noen står
parkert/ hensatt der uten avtale,
vil disse måtte flyttes. Det koster
pr. tiden ingen ting å stå der, med
unntak av at vi må inngå en skriftlig avtale om bruk av plassen. Plassene vil bli nummerert, så ”førstemann til mølla” osv….. kan få plass
der. Hengere med båt etc kan ikke
få plass.

RISTING AV GULVTEPPER, MATTER O.L.

Vedtatt av styret 24.09.2009, sist
endret 07.04.2016
1.
Trampoliner kan kun
monteres på areal som disponeres
av den enkelte andelseier, og ikke
på borettslagets fellesareal.

Til tider får vi henvendelse om
beboere som rister gulvtepper,
matter, dyner og lignende fra balkonger, vinduer og/eller utvendige
trapper.

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
Men vi ser fremdeles at det likevel
ned på bakkenivå og rist, evt. bruk
kastes ting i kassene som ikke skal Ingen må heller parkere bilene
bankestativet for de som har det.
dit, bl.a. sorte søppelsekker, jord sine der, eller sette fra seg tilhenetc. Det skal IKKE kastes noe som gere utenfor avmerket område. Tenk også på vinduspussingen til
helst av plast (plastblomster, silkeDette fordi resten av området dine naboer!!
blomster, blomsterpotter i plast)
(som ikke er merket for biltilheni kassene, kun reint hageavfall.
gere), skal benyttes til andre forHeller ikke jordklumper, steiner
HUNDEBÆSJ
eller leirkrukker/blomsterurner. mål etter hvert.
Vi ber beboerne bidra til at denne
ordningen kan fortsette, da ved å REGISTRERING AV KATTER OG Vi ber de ansvarlige ta opp etter
etterkomme krav til hva som kan HUNDER
hundene sine. På Risvollan er vi så
kastes opp i kassene. Dersom det
heldig å ha montert opp flere flotte
blir annet enn hageavfall i kasse- I hht. INFO-håndboken kap. 6.1 –
ne, må vi levere innholdet i restav- Ordensregler, pkt 8 skal alle katter ”kasser” for å kaste hundeekskrefallet – noe som gir en betydelig og hunder på Risvollan registreres. menter i. Bruk disse, sommer som
avgiftsøkning. Hageavfallet er gra- Vi ber de beboerne som har katter vinter. Mange er flinke til dette,
tis å bli kvitt.
og/eller hunder, fylle ut slikt skjemen det finnes alltid ”unnasluntma. Dette finnes på våre hjemmesider under INFO-håndboken og nere”. Kanskje hunden din også
kap. 6.1, pkt 8, eller henvender har tatt seg en tur på egenhånd!
du deg til administrasjon så får du Men følg med – følg opp!
skjema.
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7.
Ved bruk av trampoline
skal det utvises hensyn til nærliggende naboer, og trampoline skal
under ingen omstendighet benyttes etter kl. 21.00.

INFORMASJONSHÅNDBOKEN KAP.
5.23 - Retningslinjer for trampoliner

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.

festes til underlaget.

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

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.

HUSK AT BORETTSLAGET HAR EN
BILTILHENGER TIL UTLÅN

ningslinjer for bruken av hengeren, og disse finnes i INFO-håndboken kap. 5.26, samt at de også
finnes på våre hjemmesider.

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 ret-

4.
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.

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.
Vognkort og tilhenger blir deretter
utlevert lånetaker.
Nøkkel får
du utlevert når du betaler depositum. Ytterligere informasjon om
saken får du ved henvendelse til
borettslagets ekspedisjon.

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

vedgår brudd på gjeldende rutine,
rettes til borettslagets administrasjon.

HAR DU HUSKET ÅRETS
SOLSIKKEKONKURRANSE?
Informasjon om konkurransen
finner du i forrige Rislapp. Denne
finner du forresten på våre hjemmesider, www.risvollan-borettslag.no
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Andre kapittel av historien om vegnavnene på Risvollan
UTVENDIG SOLSKJERMING
Borettslagets styre har i møte 22.03.2018, sak 026 fattet følgende vedtak ang. montering av
utvendig solskjerming på Risvollan:
”Styret godkjenner montering av persienner, men andelseierne må selv dekke alle merkostnader slike innretninger medfører, for eksempel i forbindelse med malearbeider og annet
vedlikeholdsarbeid”.
Dette medfører at utvendig solskjerming kan monteres, men beboerne må da være klar over
at tiltaket kan medføre økte kostnader i hht det som er nevnt i vedtaket.
SOMMERVIKARENE VÅRE HAR GRILLING
BEGYNT
Da nevner vi at våre sommervikarer har begynt klippingen på
borettslagets store og mange
områder. De begynte i uke 21, dvs
straks etter pinse, og skal holde på
til i uke 34 som er rett etter skolestart i august. Vi har hele 10 stk.
i år, fordelt på ulike arbeidsuker. Vi
er så heldig i år at halvparten av
ungdommene har vært engasjert
her mange år. Dermed er flere av
de godt kjent med områdene som
skal klippes og utstyret vårt.

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 hadde i borettslaget for noen
år siden, må vi be beboerne våre utvise særdeles forsiktighet med plassering av grillen dersom det benyttes
grillkull.
I tillegg til brannfaren (dersom grill
skal benyttes på terrassene/ verandaene) må dere huske på at det oser/
lukter og enkelte kan være allergisk/
føle ubehag overfor dette. Det bør
heller ikke grilles rett ved der det er
hengt opp klær til tørk. Avklar helst
med naboene før du fyrer opp grillen.

Ungdommene setter pris på positive tilbakemeldinger, og de gjør
Det er ellers viktig å vite at du må
naturligvis også både vaktmester- lagre propanbeholderen korrekt når
ne og vi i administrasjonen.
den ikke er i bruk/eller om vinteren.
Den skal ikke være lagret i kjelleren.

som du benytter grill. Dette gjelder
også for bruk av grill på fellesområdene våre. Vi minner ellers på at det på
enkelte felt, bl.a. H2-20 (Blaklihøgda)
og på A-feltet (Adolf Øiensv) er det
montert opp store fine griller til felles benyttelse. Husk da: retningslinjer
for bruk og rydd opp etter deg slik at
det er pent og rent til nestemann! Og
husk også på at grillene må kastes i
noe som er ubrennbart slik at det ikke
tar fyr!

Utvis varsomhet og vær aktsom der-

RETNINGSLINJER FOR OPPSETTING AV PAVILJONGER/PARTYTELT:
boken 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
Styret har vedtatt retningslinjer for grunn for behandling av ulike tyoppsetting av paviljonger/partyt- per saker tilknyttet oppsetting av
elt. Disse finner dere i INFO-hånd- paviljonger/partytelt. Til oriente-
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ring 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.

I forrige utgave av Rislappen omtalte vi to av vegene oppkalt etter
kvinner, Ada Arnfinnsens veg og
Marie Sørdals veg. Denne gangen
slipper vi mennene til.
Asbjørn Øverås veg

Oppkalt
etter skolemannen,
dr.philos.
Asbjørn
Øverås
(1871 1955).
Han var rektor ved Orkla landsgymnas fra 1938, og vicepreces i
Det Kongelige Norske Videnskabers selskap fra 1954. Øverås ble
forvist fra Trondheim av den tyske
okkupasjonsmakten under andre
verdenskrig, og var, i perioden

Risvollan bibliotek
2 måneder i nytt bibliotek
Nå er det 2 måneder siden vi åpnet nytt bibliotek og vi har hatt
mange på besøk. De aller fleste
som har vært innom, sier de synes biblioteket har blitt fint. Vi
som jobber her er veldig fornøyde. Det meste fungerer bra teknisk og vi trives godt!
Meråpent
Vi har hatt litt innkjøringsproblemer med det mer åpne tilbudet,
men etter en del justeringer, ser
ut som om dører og innlogging
skal fungere. Alle over 18 år
kan oppgradere bibliotekkortet
sitt på våre nettsider, slik at det
kan brukes til å logge seg inn på
biblioteket alle dager hele året
mellom 0700 til 2300. Ungdom
fra 15 år og opp til 18 kan få
tilgang om de tar med en foresatt
på biblioteket for å klargjøre
kortet sitt.

rederi, Ilens Smelteverk og Trondhjems Traadspigerfabrik. Han var
medlem av bystyret og formannskapet, hadde tillitsverv i flere
banker, i handelsstandforeningen
og Dovrebane-komiteen. Han
ble utnevnt til svensk konsul.
Han etterlot seg en stor formue.
I samsvar med hans testamente
ble over halvparten avsatt til forAdolf Øiens veg
Oppkalt etter forretningsmannen skjellige fond. I 1996 utgjorde de
samlede fondsmidlene 115 mill.kr.
Adolf Øien (1849 - 1918). Adolf
Øien var en svært aktiv og engasjert mann.
Han grunnla
Ilens Dampsæpefabrikk
og rederiet
Ivanhoe. Han
deltok i stiftelsen av det
Selmerske
1942-45, rektor ved St. Svithun
skole i Stavanger. Han var redaktør av Norsk pedagogisk tidsskrift
fra 1941-46, formann i Noregs
Mållag fra 1949-52 og ga ut en
rekke lærebøker og vitenskapelige
avhandlinger. Vi fant desverre ikke
bilde av han.

Datahjelp og Språkkafe

Lørdag 10.00-14.00

Vi har utvidet tilbudet for data- og
mobilhjelp. Hver tirsdag klokka
1700 til 1900 kan man ta med
seg små og store problemer med
PC eller mobil til de frivillige som
sitter her og hjelper. Det er ikke
påmelding.

Åpningstider i uke 26 til 33:

Onsdag klokka 1300 er det fortsatt datahjelp for seniorer. Det er
påmelding i skranken.

Stengt lørdagene 14 juli, 21. juli
og 28. juli

Hver tirsdag klokka 1300 har vi
språkkafe. Dette er et uformelt
møtested for de som ønsker å
trene på å snakke norsk. Både
datahjelp og språkkafeen er et
samarbeid med Nardo og omegn
frivilligsentral.

Mandag 12.00-17.00
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-15.00
Lørdag 10.00-14.00

Gi oss gjerne beskjed om noen
har ønsker for biblioteket, om
det gjelder innkjøp eller aktiviteter.

Åpningstider
I skolens sommerferie har vi endret åpningstidene våre.
Ordinær åpningstid:
Mandag og onsdag 10.00-19.00
Tirs., tors. og fredag 10.00-1600

Vennlig hilsen Lars Danielsen, avdelingsleder Risvollan og Moholt
bibliotek
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Åpent brev til styret, representantskapet, administrasjonen, KU og
Rislappen.
I etterpåklokskapens lys – åpent Det ble så en rotete diskusjon der
brev om saksbehandlingsfeil i innlegg til forretningsorden og
årets generalforsamling
innlegg om saksinnholdet i forslaget ble blandet, og det hele endte
I generalforsamlingens behandling med at det ikke ble gjort noe vedav sak 6 C Utelager/carport for tak i saken.
Risvollan Borettslag oppstod det
på et tidspunkt forvirring rundt Dette burde ha skjedd: For det
saksbehandlingen. I etterpåklok- første skulle det vært skilt mellom
skapens lys kan vi nå oppsøke sak og forslag. Dersom styret trekkilder om regler og sedvaner, og ker forslaget sitt til vedtak, betyr
dermed oppsummere at konklu- ikke det at selve saken er trukket.
sjonen forretningsfører og gene- Når saken er meldt inn før fristen
ralforsamling kom fram til, var feil. og er godkjent på dagsorden av
Vi skriver dette åpne brevet for å generalforsamlingen, kan alle godoppklare situasjonen, spre kunn- kjente delegater på møtet komme
skap om reglene, og for at ikke til- med (skriftlig) forslag til vedtak til
svarende feil skal skje igjen.
denne saken. Når forslagsstiller
trekker sitt forslag, skal det gå et
Dette skjedde: Saken 6 C Utela- spørsmål til møtelyden om det er
ger/carport for Risvollan Boretts- andre som ønsker å opprettholde
lag ble av styret meldt inn til ge- dette forslaget. Dersom ja, skal
neralforsamlingen med et forslag dette forslaget voteres over, på
til vedtak og en begrunnelse. Un- lik linje med andre skriftlig innleder diskusjonen kom flere kritiske verte forslag innkommet i løpet av
motinnlegg fra beboere. Før strek diskusjonen. Dersom nei, går man
var satt, trakk styret forslaget sitt. videre og diskuterer og, til slutt,
Beboer Inger Johansen bad likevel voterer over de andre skriftlige
om å få legge fram sitt alternati- forslag som kommer inn i løpet av
ve forslag til vedtak for votering, diskusjonen.
men ble avvist med begrunnelse
i at styret hadde «trukket saken», Forslaget fra Inger Johansen burde
og at saken dermed var avsluttet altså ha blitt diskutert og så blitt
uten vedtak.
framlagt for votering.

Så vidt vi har kunnet finne ut, har
ikke Risvollan Borettslag vedtatt
noen detaljert forretningsorden
for generalforsamlingen utover
de punktene som blir vedtatt av
møtet under konstitueringen. For
å unngå at slike situasjoner oppstår senere, foreslår vi at det blir
utarbeidet et forslag til en mer utfyllende forretningsorden til neste
års generalforsamling.
Mvh
Naboutvalget H 1-15
Kilder:
KS – Kommunenes interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon (2011):
Møtet er satt! Håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk. Hentet 08.05.2018 fra
http://www.ks.no/fagomrader/
samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/ks-folkevalgtprogram/artikler-som-skal-vises-i-blokker/motet-er-satt/
Vedtatt forretningsorden på generalforsamlingen

Advokat Morten Brandhaug redegjorde under generalforsamlingen
for at han oppfattet forslaget til å
være på siden av den aktuelle carport-saken og omfattet noe annet/
mer enn det styret hadde innstilt
på. Forslaget fra naboutvalget H
1-15 lød som følger:
«Generalforsamlingen
utsetter
sak 6C Utelager/carport for Risvollan borettlag til generalforsamlingsvedtak om nye garasjebygg i
Blaklihøgda skal gjøres. For å sikre
best mulig løsninger for bl.a trafikksikkerhet og parkering skal en
arbeidsgruppe jobbe med begge
sakene og se disse i sammenheng.
Arbeidsgruppen, som nedsettes av
styret, skal ha representasjon fra
beboerne i Blaklihøgda, og den
skal innstille til styret.»
Det advokat Morten Brandhaug
påpekte under generalforsamlingen, var at det kunne være en risiko for at man gikk utenfor den sak
som var nevnt i innkallingen og at
noen kunne komme til å anføre at
vedtaket var ugyldig.

Styret er av den oppfatning at naboutvalgets forslag går utover det
som er omtalt i innkallingen og at
det ikke lenger var tale om samme
sak. Garasjebygg på Blaklihøgda
var ikke en sak til behandling på
årets generalforsamling. Opprettelse av et utvalg ligger også
utenfor det styret innstilte på og
i tillegg medførte forslaget at et
utelager skal sees i sammenheng
med nye garasjebygg i samme området. I tillegg legger forslaget opp
til å binde styret: styret kan i hht.
forslaget ikke foreta seg noe som
helst hva angår et utelager, før det
foreligger et generalforsamlingsvedtak om nye garasjebygg. Styret
mener klart at forslaget medfører
noe mer/ annet enn det styret innstilte på, at det ikke lenger var tale
om samme sak og at det var korrekt å avvise forslaget.
Styret tar til etterretning at H1-15
v/ Inger Johansen mener det ikke
var grunnlag for å sette strek etter
at styret hadde trukket saken, men
styrets synspunkt står ved lag. Sty-

ret er enig i at så lenge et benkeforslag dreier seg om samme sak
som nevnt i innkallingen til generalforsamlingen, skal forslaget tas
opp til votering. Styret er enig i at
protokollen fra generalforsamlingen kunne vært mer presis hva angår begrunnelsen for at saken ikke
ble tatt opp til votering. Den reelle
begrunnelsen er at forslaget fra
naboutvalget medførte at det ikke
lenger var snakk om samme sak og
ikke at styret trakk saken.
Styret vil i samarbeid med representantskapet,
se
nærmere på forretningsorden for
generalforsamlingen i lys av
erfaringene fra denne saken.
Dersom noen ønsker å fremme
alternative forslag til saker nevnt
i innkallingen, er det selvsagt fullt
mulig å ta dette opp med administrasjonen eller styret i forkant
av generalforsamlingen, slik at
man på forhånd får avklart om det
er tale om samme sak og unngår
unødvendig uheldig saksbehandling under generalforsamlingen.
Styret i Risvollan Borettslag

Styrets svar på åpent brev fra Naboutvalget H1-15 om påstått
saksbehandlingsfeil på årets generalforsamling
Bestemmelsene om hvilke saker
generalforsamlingen i borettslaget
kan og skal behandle fremgår av
borettslagsloven § 7-8. Hovedregelen er at «Generalforsamlinga
kan ikkje gjere vedtak i andre saker enn dei som er nemde i innkallinga (….)».

nevnt i innkallingen. Lovkommentaren i Borettslovkommentaren på
s. 567 peker imidlertid på at ingen
i styret eller noen andre beboere
kan motsette seg forslag og påfølgende votering, så lenge saken er
nevnt og gjort rede for i innkallingen. Det betyr at det at forslagsstiller trekker forslaget i seg selv
Ut fra lovteksten er det ikke noe ikke er tilstrekkelig for å «sette
krav om at generalforsamlingen strek» / unngå videre behandling
skal gjøre vedtak i saker som er av saken.
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Gitt at man taler om samme sak
så er benkeforslag altså tillatt etter borettslagsloven. Dette følger
også for så vidt forutsetningsvis
av vedtatt forretningsorden pkt.
6 og 7. Kommer man med forslag
utenfor saken, så kan det nektes
fremmet.
Om det er tale om samme sak eller ikke må avgjøres konkret og
er en skjønnsmessig vurdering.

Det var mange tilstede på årets generalforsamling. ca. 160 andelseiere var tilstede og det gikk litt tid før møtet startet, Det ble
opprettet brannvakter og satt ut slukkemateriell på strategiske plasser.
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D-FELTET ARRANGERTE EN FIN TUNFEST FOR BEBOERE I ALLE ALDRE

Naboutvalget sto i spissen for arrangementet som ble arrangert på en rimelig måte. Folk tok med seg egen
grillmat og naboutvalget sto for grillene og kullet. Så kjøpte de inn et telt og lånte et annet. Videre lånte de
prosjektor for storskjermen og så ble det fotball ”for alle penga.”
Folk hadde en hyggelig kveld og flere ville ha gjentagende tilstelninger. En fin måte å omgås sine naboer og
bli mere kjent med hverandre. Under har vi samlet naboutvalget for D-feltet.
Her ser vi fra venstre: Pernille Tuva, Anniken Albertsen, Susan Furu Burkeland og Therese Leikvam
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ÅRETS NABO PÅ G-FELTET
Hei!
Også i år har ”Årets nabo” blitt kåret på G-feltet:
”Under G-feltets årsmøte 28. februar ble det bestemt at prisen
”Årets nabo”, denne gangen, går
til Richard Høvik. Han har vært
flaggansvarlig i flere år. Dette i tillegg til å være småbarnsfar, og ha
full jobb. Tusen takk for flott innsats, Richard!
Richard har, som de to foregående mottakere av prisen, mottatt
en velfortjent blomsterbukett.
Den ble overrakt under dugnaden
24.04.18.”
Blomstene ble overlevert av Wenche Rydningen i naboutvalget. Bildet er tatt av Cecilie Klüver.
Hyggelig om dette kan få plass i
Rislappen :-)
Vennlig hilsen
Cecilie Klüver
for Naboutvalget på G-feltet

Nabohjelp
i Risvollan Borettslag

Trenger du hjelp med enkle
husholdningsoppgaver?
Nabohjelp står til tjeneste!
Frivillige i Risvollan Borettslag ønsker å
bistå de som trenger det med enkel hjelp i
hverdagen.
Du kan få hjelp med f.eks. bytte av
lyspærer, henge opp en hylle eller enkle
gjøremål i hagen. Nabohjelp kan også
hjelpe til med handling på butikken eller å
være ledsager til lege og tannlege.

Ønsker du hjelp eller vil høre mer om ordningen så ta kontakt
med Frivilligsentralen på post@nardo.frivilligsentral.no, på
facebook eller på
telefon 481 88 214 på hverdager 09.00 - 15.00
Nabohjelp i Risvollan Borettslag er i regi av Nardo og omegn frivilligsentral med
frivillige fra Risvollan Borettslag. Tjenesten er ment for de som trenger litt
ekstra hjelp i hverdagen og er helt gratis! Eventuelle materialer som skal brukes
i oppdraget må den som mottar hjelp koste.

Det reiser seg en høyspentmast på
Blakli og det foretas teknisk sprengning
når kablene skal skjøtes. Det høres godt.
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17. maistemning på Risvollan
Naboutvalgene på Risvollan er
flinke til å markere grunnlovsdagen ved å heise flagget i de ulike
feltene. I tillegg vaier hundrevis
av flagg fra verandaene. Det er
vakkert å gå rundt i borettslaget å
se alle flaggene som blafrer lett i
vinden.

RISVOLLAN BORETTSLAG HAR ANSATT NY VAKTMESTER
Den 4. juni 2018 startet Gisle Johansen som vaktmester hos oss.
Gisle er 45 år og har bakgrunn som
tømrer. Han har fra 1999 og frem
til nå arbeidet som tømrer/snekker hos Geir O. Furunes AS.
Vi ser frem til å ha han med på
laget og ønsker han hjertelig
velkommen til oss!
Administrasjonen

Utleira skolekorps er med å
Bilde: Beboerne er flink å flagge
på grunnlovsdagen. Her ser vi
Adolf Øiens veg 10.
KULTURKAFÉEN PÅ RISVOLLAN - HØSTSESONGEN
Seniorkultur i Trondheim kommune fortsetter sin populære kulturkafé i Risvold, 2. etasje i borettslagets
servicebygg i Asbjørn Øverås veg 1.
Alle arr. koster kr 50,- inkl. enkel servering.Ingen
påmelding, åpent tilbud
Høstprogrammet kan friste med følgende godbiter:

Tirsdag 4. september kl. 12.30 - 14.30:
Que Sera, Sera!
På høstens første kulturkafé
presenterer vi
Que sera, sera!
med
Anne-Grethe
Nyhaug og gitarist Bjørn Ola Ramfjord
Johansen. Sammen tar de publikum med
tilbake til femtitallet med et utvalg av de
vakreste sangene om lykkelig og ulykkelig
kjærlighet, fremtiden, håp og savn - temaer som alle mennesker kan kjenne seg
igjen i.  
Tirsdag 2. oktober kl. 12.30 - 14.30:
⅔ Harakiri Band
Carsten Tourrenc og Eirik
Zahl var med og skapte
stor stemning da Kulturkaféen startet opp, og nå er
de tilbake med sin herlige
blanding av evergreens og
annet spennende snadder,
fremført på sin unike og
svært underholdende måte.
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skape fin 17.mai-stemning for
beboerne på Risvollan når det
marsjerer gjennom borettslaget
og spiller flotte marsjer.
Tirsdag 6. november kl. 12.30 - 14.30:
Bildequiz - Bit for bit
Vi gjentar suksessen
fra i vår med bildequiz
for dem som har levd
en stund. Kulturvert
Martin Lingås har
laget et artig sammensetning av bilder fra
byen, yrker, gamle gjenstander med mer.  
Tirsdag 4. desember kl. 12.30 - 14.30:
To muntre herrer
Kjartan Edvardsen og
Knut Sletnes , også
kjent som “To muntre
herrer” serverer gammelpop, norske svisker, ballader og annet
snacks samt et par velvalgte julelåter.
Mvh. Kjartan Edvardsen,
Tlf. 480 12 842 (mobil)
72 54 57 14, 72 54 57 00
Kulturvert
Kulturenheten, Seniorkultur Kultur og helse

Mål - og strategiutvalget
Mål - og strategiutvalget er nå i
gang med arbeidet sitt. Utvalget
fikk en god start med et åpent
møte 12. april. Over 50 beboere
møtte, og det kom fram mange
innspill som utvalget tar med i det
videre arbeidet. Målet er å lage
en kort og oversiktlig plan som
kan være et viktig og verdifullt
arbeidsverktøy for de ulike organene i borettslaget i den neste
fireårsperioden.

TVRisvollan finnes på:
Kanal Get 171 og Infokanalen på
Get 172.
Videre på www.tvrisvollan.no
Facebook.com/ tvrisvollan
Youtube.com/ tvrisvollan

Vi ønsker alle en god sommer og
gjør oppmerksom på at TV-Bingo
har sin siste sending før ferien på
onsdag 20. juni kl. 20.00.
Hilsen redaksjonen
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Lev grønnere...
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!

FORTRESS.NO / FOTO: ATP

«ET GODT RESULTAT SITTER FØRST
OG FREMST MELLOM ØRENE»
Tennis sies å være verdens raskeste sport. Du er faktisk nødt til å forutse
hva som kommer for å være på ballen.
Vi i Proaktiv tenker på samme måte. Det ligger i navnet vårt – tenke riktig
først, handle riktig etterpå. Optimal pris for boligen din kommer som resultat
av en god strategi, teft i jakten på å finne den kjøperen som er villig til å gå
litt lenger for å sikre seg drømmeboligen. Det er ikke likegyldig hvilken megler
du velger. Kontakt oss når du starter jakten på din beste match – og beste
pris for boligen din.
GODE RESULTATER KOMMER IKKE AV SEG SELV
– DET ER ALLTID NOEN SOM SKAPER DEM.

Nyinnflyttet og interne flyttinger
4.12.2017 - 22.03.2018
ADR
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
ASBJØRN ØVERÅS VEG
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
SØNDRE RISVOLLTUN
ADA ARNFINSENS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
UTLEIRTUNET
RISVOLLVEGEN
RISVOLLVEGEN
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
SØNDRE RISVOLLTUN
SØNDRE RISVOLLTUN
MARIE SØRDALS VEG
MARIE SØRDALS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
MARIE SØRDALS VEG
UTLEIRTUNET
ASBJØRN ØVERÅS VEG
MARIE SØRDALS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
SØNDRE RISVOLLTUN
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ADR_NR
ADR_BOKSTAV
GABNR
NAVN
12 E
H0101
Sadiku Armend
12 E
H0101
Markås Mona
2 E
H0101
Rognlie Tone I.
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
Skjervold Caroline
9 G H0101
Johansen Rune Breisnes
6 B
H0101
Landrø Randi
6 B
H0101
Selvnes Håkon
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
Htoo Rio
3 B
H0101
Han Cho Cho Win
12 C
H0101
Grønli Marie Katrine
1 G H0101
Foss Veronica
2 G H0101
Skage Dag-Jøran Hansen
2 G H0101
Skage Siv Annette Hansen
24 C
H0201
Li Lu
8 D H0201
Holmvik Mads Arind
8 D H0201
Halgunset Jorunn
8 H H0101
Finserås Stine Grønning
8 H H0101
Rasdal Vegard
22 A H0101
Krokstad Jørgen
22 A H0101
Stene Gunhild
9 E
H0101
Knutsen Kjetil
6 C
H0201
Graffer Ailin Grav
6 C
H0201
Garvoll Petter
14 A H0101
Hokstad Mikkel T.
14 A H0101
Salcedo Patericia S. G.
22 C
H0101
Høydal Martin
22 C
H0101
Nilsen Julie Stene
11 H H0101
Tøndel Hanne
15 B
H0101
Skjemstad Terese
8 G H0201
Walmsness Per Magnus
8 G H0201
Stræte Ine Jessica
3 D H0101
Isefjær Bente
3 D H0101
Luhr Alexander
16 B
H0201
Søderlund Alexander
16 B
H0201
Vesterbekkmo Camilla
14 C
H0201
Skagen Lisbeth
17 B
H0101
Engeseth Helene Engen
16 D H0101
Berg Johanne
7 E
H0101
Hammernes Stian
3 D H0101
Dahlen Jeanette
10 D H0101
Skrødal Ann-Karin

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
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
30.01.2018
30.01.2018
01.02.2018
01.02.2018
01.02.2018
01.02.2018
01.02.2018
01.02.2018
01.02.2018
15.02.2018
16.02.2018
19.02.2018
19.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
01.03.2018
01.03.2018
12.03.2018
15.03.2018
15.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
22.03.2018
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PROAKTIV ER STOLT
SPONSOR AV CASPER RUUD.
DET ER EN STOR ÆRE Å
KUNNE SERVE HAM PÅ VEI
TIL TOPPS.

www.proa.no

Proa Eiendomsmegling Trondheim, Bassengbakken 4,
tlf.: 73 99 22 55, e-post: trondheim.sentrum@proa.no

Proa Eiendomsmegling Heimdal, Søbstadveien 1,
tlf.: 72 59 92 40, e-post: heimdal@proa.no

Proa Eiendomsmegling Moh
tlf.: 73 20 26 50, e-post: moh

