Styrelederen

”Et av de vanskeligste områdene å budsjettere på, er på
fjernvarmen. Grunnen til at det er vanskelig, er at vi ikke
har noen stor påvirkning på det. ”

Fellesmøtene med Representantskapet handler gjerne om saker
som er av prinsippiell betydning
for borettslaget, eller saker som
Representantskapet ønsker å få
nærmere informasjon om.
Hei alle sammen.

år har budsjettert for lavt og må
kreve inn ekstra (brev ble sendt ut
for ikke så lenge siden). I år har jo
forbruket vært omtrent likt som i
fjor, men prisen er økt voldsomt
i forhold til hva vi har budsjettert
med og med den tørre sommeren
vi har hatt i år, er det vel lite som
tilsier at prisen går ned med det
første, dessverre. Oppfordringen
til dere må i så fall være å se om
man kan redusere forbruket noe,
men det er ikke så enkelt.

I borettslaget er høsten en ganske
travel tid for styret, da det skal avholdes fellesmøter med Representantskapet og Kontaktutvalget for
Naboutvalgene. I tillegg skal styret
utarbeide budsjett for neste år, og
dette er et spennende og interessant arbeid.

Budsjettet for kommende år er jo
et arbeid som har betydning for
oss alle, det er mye man ønsker å
gjøre i et så stort borettslag, samtidig skal vi ha i tankene at vi har
sagt vi skal ha et forutsigbart husleienivå. Det er ikke alltid like enkelt å komme i mål med, da det er
få ting av de vi må prioritere bort
som ikke er gode tiltak, men det Til slutt vil jeg ønske dere alle en
er en gang slik at vi kan ikke gjen- riktig fin høst!
nomføre alt som man kunne tenkt
seg å gjøre. Sånn er det hos oss i
Risvollan Borettslag, og slik er det Med vennlig hilsen
hos de fleste bedrifter også.

Når det gjelder disse fellesmøtene, er det møter hvor vi diskuterer
ting som gjerne angår flere Naboutvalg eller saker som kan være av
interesse for flere. Har noen gjort
noe som har vært positivt for sitt
felt og som andre kan dra lærdom
av for eksempel.

Et av de vanskeligste områdene
å budsjettere på, er på fjernvarmen. Grunnen til at det er van- styreleder
skelig, er at vi ikke har noen stor
påvirkning på det. Vi kan forholde
oss til tallmaterialet fra leverandøren og statistikk fra tidligere år
på forbruk. Nå ser vi at vi også i

Etter en fantastisk sommer begynner man å kjenne at temperaturen
om dagene og kveldene begynner
å synke, og det er jo et godt tegn
på at høsten er på vei.
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Forebygging av legionellasmitte, høsten 2018:
HAGEAVFALL – PÅ ALLE FELT
Informasjon om spyling av
ringledning:
I løpet av høsten/senhøstes (før jul)
kan vannet ved noen anledninger bli
misfarget. Dette skyldes at borettslaget foretar spyling av ringledningene.
Beboerne kan bli berørt ca. 1 – 2
timer den dagen det blir spylt. Arbeidet utføres etter kl 09.00.
Instruks for stengning av
hagevann:
-

Steng av innekranen

-

Åpne alle hagevannskranene
ute

-

-

het). Du kan også bruke litt utblandet
eddik (35%).

15.10.18			
Adolf Øiensv. 1, 2, 3, 4 og 6

Dersom dere har behov for etterfylling av fugesand, ta kontakt med borettslaget så får dere litt. Det trengs
ikke mye av slikt, så om du har et lite
spann/glass er det nok. Men dette er
vel mest aktuelt å gjøre til våren, så
ta en henvendelse hit til våren/forsommeren så ordner vi det da.

16.10.18			
Adolf Øiensv. 5, 7, 8 og 10

23.10.18			
Blaklihøgda 9, 11, 13 og 15
Styret har i møte
20.10.2016,
sak 074/16 fattet følgende enstemmige vedtak
om manglendekontroll av brannslokningsapparater:

Løv og hageavfall på belegningsstein og vedlikehold av
stein/steinbelagte områder:
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Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet den 29., 30.
Kjøring inne på områdene:
og 31. oktober 2018.

18.10.18			
Blaklihøgda 8 og 10

22.10.18			
Blaklihøgda 12, 14, 16 og 20

Hvis det ikke slutter å renne,
skru i tømmepluggen igjen
og kontakt Risvollan Borettslag i arbeidstiden

Spyl området (steinene) et par ganger
i året for å hindre at det legger seg
groe, mose og/eller spirer av gress
etc. mellom steinene. Dette også for
å holde steinene pene og rene. Løv
som detter ned og samles der det
er lagt belegningsstein, må i alle fall
fjernes slik at det ikke blir liggende. Vi
ser at det allerede begynner å gro til
med mose, groe etc. på enkelte områder der det er lagt belegningsstein.
Kokende vann kan benyttes mellom
steinene for å fjerne mose, groe etc,
eller litt salt (men dette tærer på steinene, så her må du utvise forsiktig-

17.10.18			
Blaklihøgda 2, 4 og 6

I løpet av disse dagene er det
opp til beboer selv å tappe vann
i minimum 3-5 minutter på hvert
tappested.

19.10.18			
Blaklihøgda 1, 3, 5, 7 og 18

Ta ut tømmepluggen på
innekranen, og la vannet
renne ut. Dette kan ta 1 – 2
minutter

Løv og hageavfall som blir liggende
på belegningssteinen må fjernes om
høsten for at steinene skal holde seg
pene.

Som dere ser, er det både svarte
søppelsekker og annet hageavfall
oppi denne kassen. Vi minner på
at det IKKE skal kastes søppelsekker oppi kassene. 			

Bildene viser eksempler på gjenliggende høstløv – som må fjernes før
vinteren setter inn. Foto: Roger Kvam

HOVEDKONTROLL AV BRANNSLUKKEAPPARAT
Vi minner om hovedkonetroll av
brannslukkeapparat for A-feltet
(Adolf Øiensv) og
felt H (Blaklihøgda 1-15 og 2-20)
i høst. Det leveres ut eget skriv til
de det gjelder, men sett allerede
nå av følgende datoer:

”De husstander som ikke
gjør brannslukningsapparatet tilgjengelig i henhold
til varslet kontroll, blir
innkalt til borettslagets
administrasjon i eget skriv.
Dersom andelseier unnlater å møte opp slik at
apparatet ikke blir kontrollert, går administrasjonen til innkjøp av nytt
brannslukningsapparat for
andelseiers regning”.
Dette tilsier at det er viktig å
være tilstede, og/eller få kontrollert apparatet sitt.

keres 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.

Vi får av og til melding om at det
skjer kjøring og parkering inne på
områdene (tunene) både av biler
og MC/scootere.

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 unnDet skal KUN kastes reint hageav- Har du spørsmål om dette, ta kontakt tak av de som har bevis for å stå
fall. Verken blomsterpotter, stei- med vår arbeidsleder Roger Kvam på der (parkeringsbevis). Parkering
ner, jord, silkeblomster eller plast tlf. 73 96 99 57.
for av/pålessing er tillatt i kortere
skal kastes der. Kun kvister, greiperioder, men vi ber våre beboere
ner, fjernede busker eller blomsteravfall. Dette er også merket PARKERING, SAMT KJØRING PÅ
godt utenpå kassene.
FELTENE
For nærmere informasjon om
forebygging av legionellasmitte, se
Informasjonshåndboken kap. 5.20
- ”Retningslinjer for forebygging
av legionellasmitte i varmtvannsanlegg”.

Dersom det fremdeles kastes søppelsekker (dvs plastsekker med div
oppi), kan det skje at ordningen
må opphøre, og denne ordningen
ønsker vi ikke å endre (i alle fall
ikke foreløpig). Vi håper på forståelse for dette.

Parkering:

Vi må igjen minne de beboerne
som har garasjeplasser om å parkere inne i garasjene slik at dere
ikke opptar flere plasser enn nødvendig. Tenk på at andre også skal
komme til og parkere. Står du da
Vi slutter med å hente inn hageav- parkert utenfor garasjen, ja da er
fallet når det ikke tas imot hage- du med på å hindre andre i å finavfall på Hegstadmoen lenger. Dvs ne en ledig parkeringsplass (vel og
1. november. Vi må derfor be om merke dersom plassen din inne i
at ingen legger ut hageavfall eller garasjen er ledig da).
sekker med slikt (selv om det naturligvis ikke skal gjøres, skjer det Det skal ikke parkeres inne på
fra tid til annen likevel) etter den- tunene verken av arbeidsbiler,
ne datoen. Dette med fare for at firmabiler, hengere eller andre
kjøretøy. Det skal heller ikke parsekker/hageavfall blir stående.

da å parkere/hensette biler for av/
pålessing best mulig, slik at andre
biler/folk kan passere.
Vi foreslår også at den enkelte beboer kan ringe til Trondheim Parkering som da kommer og ser på
forholdene, og evt. ilegger bøter,
evt. taue bort feilparkerte biler.
Trondheim 				
Fortsettes neste side...			
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Fortsettelse fra side 5...

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. 72 54 09 10.
Det samme gjelder også for kjøring og hensetting av MC/scooter.

SAK 061/18 - RETNINGSLINJER FOR SAKSGANG VED FJERNING AV
TRÆR/BEPLANTNING ELLER NYPLANTNING
Enstemmig vedtak:

RETNINGSLINJER FOR SAKSGANG VED FJERNING AV TRÆR/BEPLANTNING ELLER
NYPLANTING – RISVOLLAN BORETTSLAG
Retningslinjer - ”eget” disponibelt område:
1.

Styret godkjenner retningslinjer for saksgang ved fjerning av
trær/beplantning eller nyplantning slik det går fram av vedlegg
3, datert 17.07.2018 til sak LP/0539/510 av 17.07.2018.

Retningslinjene innlemmes i INFO-håndboken kap. 5.14. Disse
må revideres slik at nye retningslinjer fremkommer i kap. 5.14
med tillegg av eksisterende ”Instruks for stell av plener og
grøntareal”. Administrasjonen ajourfører og oppdaterer disse.

2.
1.

Informasjon meddeles beboerne og NU via borettslagets mediekanaler.
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” disponibelt område, må naboer kunne godkjenne
slik hensetting dersom dette er
fellesområder/innganger,
samt
sett i forhold til støy/lyd/rusing av
motorer.
Kjøring på gang- og sykkelvegene i
borettslaget:

Retningslinjer – for fellesområdene:

Ledige biltilhengerplasser:

Ledige MC plasser

Vi har følgende biltilhengerplasser
ledige:
Felt B: 4 stk.

4 stk. i MC-bod på garasjetaket –
					E-feltet
Felt C: 3 stk.
Er naturligvis ikke tillatt, og kan
medføre bøtelegging. Slik kjøring Pris for leie pr. mnd. pr d.d. er kr
Felt E: 5 stk.
kan også meldes til Politiet da det 188,-.
Disse plassene er kostnadsfri, men
er de som forvalter og håndterer
vi må inngå avtale om bruk.
disse tilfellene. Det er også nevnt Ta kontakt med oss.
noe om dette i INFO-håndboken
kap. 6.1.
Lørdag den 3. november blir det lekebyttedag
Dersom alle etterkommer en god
parkeringsrutine/holdning, vil vi
tro dette bidrar til fellesskapets
beste, og man kan dermed unngå unødvendige kostnader og irritasjon fra andre, både beboere
og vaktmestere (som evt. da ikke
kommer fram med sitt utstyr grunnet feilparkeringer).
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Det bør i utgangspunktet kunne plantes det som ønskes. Beplantningen må likevel utføres
i hht følgende vilkår:
 Den må ikke hindre vedlikeholdsarbeid, og da må det plantes tilstrekkelig langt fra
utvendige bygningsmessige innredninger, fellesområdene eller naboene. Kostnader
som følge av at beplantningen er for nære dette, kan medføre ekstra kostnader for
beboerne dersom det ikke fjernes/tilsidesettes før planlagt vedlikehold utføres.
 Den må ikke ha pigger, være giftige eller spre seg ukontrollert (sjekk artsdatabasen
eller ta kontakt med administrasjonen). Er beplantningen ”svartelistet”, må beboerne
sørge for å etterkomme tilfredsstillende måte å fjerne den på (sjekk artsdatabasen
eller kontakt administrasjonen).
 Den bør ikke bli mer enn 1,5 – 3 m høye, og bør helst være saktevoksende eller
lavtvoksende. Topping av trær er ikke tillatt.
Klagesaker følger samme mal som ellers for slike saker.
Fjerning av trær innenfor ”eget” disponibelt området:
 Beboer/-ne avgjør selv hva som ønskes fjernet, og får dette fjernet.
 Ved tvilstilfeller av hva som er ”eget” disponibelt område, ta kontakt med
administrasjonen.
 Dersom røtter av trær med størrelse, er til skade for asfalt, steinlegging og/eller rør i
grunnen etc, kan beplantningen fjernes uten ytterligere saksgang enn at det gis
informasjon til berørte beboere. Beboerne kan evt. fjerne dette selv innenfor en
fastsatt frist.

på Risvollan bibliotek!

Hvis man har blitt lei av de gamle lekene sine kan man gi
fra seg tre leker som noen andre kan få glede av, og bytte
til seg tre andre.
Lekene må være hele og rene!
Samtidig kan man også få med seg barneforestillingen
Ikke bare rør kl 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Beplantningsplanens prioriteringer og tiltak bør bestrebes å etterkommes så langt det lar
seg løse, og den følger det årlige budsjettet for gjennomføring, jfr sak 023/18 fra møte
22.03.2018. Mindre avvik kan imidlertid aksepteres.
Beplantningen må ikke hindre vedlikeholdsarbeid, og da må det plantes tilstrekkelig langt
fra utvendige bygningsmessige innredninger, fellesområdet eller naboer (tilstøtende
gnr/bnr).
Beplantningen må ikke ha pigger, være giftige eller spre seg ukontrollert (sjekke
artsdatabasen). Er beplantningen ”svartelistet”, må administrasjonen sørge for å
etterkomme tilfredsstillende måte å fjerne den på (sjekk artsdatabasen).
Beplantningen bør være saktevoksende eller lavtvoksende. Topping av trær er ikke tillatt.
Dersom det oppdages trær som er toppet, vil disse kunne bli fjernet etter kort informasjon
til den/de det evt. gjelder.
Dersom røtter av trær med størrelse, er til skade for asfalt, steinlegging og/eller rør i
grunnen, fjernes beplantningen uten ytterligere saksgang enn at det gis informasjon til
den/de det evt. gjelder.
Ved tvilstilfeller av hva som er ”eget” disponibelt område, kontaktes administrasjonen.
Administrasjonen får fullmakt til å avgjøre denne type saker etter at saken har vært på
høring/uttalelse hos NU. Dette gjelder både nyplanting og fjerning av beplantning.
Klagesaker følger samme mal som ellers for slike saker.
Ønske/forslag om fjerning av trær på fellesområdet:
 Beboer/-ne retter en henvendelse til NU med underskrift fra berørte naboer, dersom
så finnes. Henvendelsen må være begrunnet.
Med denne påskriften, retter NU en henvendelse til borettslaget med sin tilråding.
 Administrasjonen får fullmakt til å avgjøre denne type saker etter at saken har vært på
høring/uttalelse hos NU.

Trondheim 17. juli 2018
Retningslinjene er godkjent i styret, sak 061/18 i møte 23.08.2018

RL 3-2018 7

FORSIKRING AV BYGNINGSMASSE, INNBOFORSIKRING OG
EGENANDELER

1. oktober 2018 lanseres eLydia- et nytt system for innmelding av saker/behov til borettslaget!

Kr. 10.000,- for vannskader i innredet kjeller
Kr. 5.000,- for øvrige bygningsskader (brann, innbrudd m.v.)
Det ble behandlet 14 forsikringsskader i 2017, mot 21 saker året
før. 12 av disse var vannskader.

Når det gjelder selve bygningsmassen i Risvollan Borettslag er
denne for tiden forsikret gjennom
Sparebank 1 forsikring. Det er borettslaget som sådan som tegner
slik forsikring og betaler denne.

TVRisvollan finner du
på kabelnettet 171 og
172.
På Facebook og på
Youtube.
På nett-tv: 		
www.tvrisvollan.no
Vil du være med i redaksjonen, ta kontakt
med oss i vårt studio,
eller ring eller skriv en
melding.
tvr@tvrisvollan.no
Tlf: 73 96 64 13 eller
93687870.
Her trenger vi både
unge og eldre.
Alle vil få opplæring
hvis nødvendig.
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Vi minner om våre egenandeler:
Kr. 8.000,- for vannskader
Kr. 10.000,- for vannskader som
skyldes oppussingsarbeider i leilighet

Forsikring av innbo og løsøre må
imidlertid tegnes og betales av
den enkelte andelseier. Man står
fritt til å velge det selskap som gir
det beste tilbudet. Vi oppfordrer
alle om å tegne slik forsikring.
Dersom uhellet skulle være
ute, kan det være kritisk å stå
uforsikret.
Med hilsen
Administrasjonen

Systemet blir tilgjengelig via en link på hjemmesiden til
Risvollan Borettslag. http://www.risvollan-borettslag.no
eLydia gir deg mulighet til enkelt å melde inn saker/behov til borettslaget. Du vil
også få en oversikt over dine tidligere innmeldte saker samt se status på disse.

I løpet av september vil alle beboere få utlevert en brukermanual med ytterligere informasjon i sin postkasse. Brukermanualen blir også lagt ut på hjemmesiden.
Vi ber om at våre beboere setter seg godt inn i brukermanualen
og bruker systemet aktivt ved behov fra og med 1. oktober 2018.
Administrasjonen

Sommerblomster i
feltene
Nå er TV-Bingoen i gang. Ha en trivelig og spennende høst med oss.
Fine premier og 2 jackpotter på opp til kr 35.000,pr. stk. Du kan nå kjøpe bingoblokker trygt på nett!
www.tvrisvollan.no
Onsdager kl 20.00 spilles TV-Bingo

Hver vår sørger naboutvalgene for at det plantes i
blomsterkassene i de ulike
feltene. I løpet av sommeren
vokser blomstene opp og
setter farge på omgivelsene
til glede for beboerne og besøkende. 				
			

Enkelte gjester setter ekstra
pris på blomstene, nemlig
rådyrene. Noen av disse
fine hjortedyrene hadde i
sommer forsynt seg godt av
blomstene i Blaklihøgda 1
-15. Pytt, pytt, sa lederen i
NU, kjøpte nye blomster og
plantet i kassene. Takk til naboutvalgene !
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Støtt Utleira IL med
din grasrotandel
Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet til
å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk
Tipping. Hver gang du spillergår
inntil 7 % av din spileinnsats til
grasrotmottakeren som du velger
– uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanse. Vi
oppfordrer deg til å støtte Utleira
Idrettslag.
Støtt Utleira IL og bidra til økt
aktivitt og mindre medlemsbetaling. Du kan bli grasrotgiver i alle
Norsk Tippings kanaler eller ved
å sende SMS «Grasrotandelen
983774318» til 60000.
Utleira IL vil i løpet av året motta over en halv million gjennom
denne ordningen. Hittil i år har
idrettslaget mottatt over 350000
kroner. Dette er en meget viktig
inntekt for idrettslaget og vi håper
at flere velger å gi grasrotandelen
sin til Utleira Idrettslag. Takk for
støtten!

På tide med opprydding i klesskapet?
Høsten er i anmarsj og det er på
tide å rydde litt i klesskapet for å
få plass til varmere klær. Det er
sikkert noe som har blitt for smått
eller for stort. Eller noe som man
rett og slet har sluttet å bruke.
Utleira IL har sammen med Hofmann Renotec utplassert en del
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klescontainere for innsamling av
klær, skol og tekstiler. Gjennom
denne innsamlingen støtter man
lokal aktivitet i Utleira Idrettslag
og Barnekreftavdelingen ved St.
Olav. Alt som blir innsamlet går til
mottak i Øst-Europa for bruktsalg
og til hjelpetiltak i Afrika. Klescontainerne står utplassert på
A-feltet, ved Risvollan Senter,
Utleirahallen, Bunnpris Nidarvoll,
Bunnpris Stubban, Bunnpris Vestlia og Rema Fossegrenda.
Hver uke samler vi inn hundrevis
av kilo med klær, sko og tekstiler.
Håper også du støtter vår innsamlingsaksjon i tiden som kommer.
Vil du være medlem i Utleira IL?
Tilbakemeldinger fra nærmiljøet
forteller oss at det er mange som
kunne tenke seg å bli medlem i
Utleira Idrettslag. Dette kan enklest gjøres ved å registrere seg
på www.utleira.no. På toppen av
forsiden, rett under hovedmenyen er det er gul knapp hvor det
står Innmelding og betaling av
medlemskontingent og treningsavgift. Trykker man på denne vil
man få en oversikt over ulike tilbud i idrettslaget. Øverst står en
link til medlemskontingent 2018.
Trykker man på denne kan man
gå videre til registrering og senere
betaling med kort. Alternativt kan
man ta kontakt med daglig leder
på e-post: leder@utleira.no eller
telefon 93045500.
Dealpass – Rabattkort med god
inntjening
Utleira Idrettslag har innledet et
samarbeid med Dealpass. Dette
er rabattkort som gir kundene
rabatter på over 1000 utsalgsteder og hoteller, i nærmiljøet, i
Trondheim, i andre norske byer
og på hoteller i hele Europa. Man
kan også få rabatt på tannhelse-

Støtt ditt lokale idrettslag
tjenester og forsikring, samt
gratis kaffe i Utleirahallen. Bruker man dette kortet og tilhørende App aktivt vil man spare
store beløp. Kortet koster kr
699 pr år. Utleira Il vil ha en
aktiv salgsperiode av Dealpass
høsten 2018.
UTLEIRA TILBYR
Seniortilbud
Det er et sporty seniormiljø i Utleirahallen, men vi
ønsker at flere blir med. Pr
i dag tilbyr vi trening på treningssenter, seniorkaffen,
dugnadsgruppe og Stærk og
stødig treningsgruppe. Vi
jobber aktivt med å utvide
dette tilbudet ytterligere.
Det har kommet forslag om
blant annet matlagingsgrup-

pe, historiegruppe, gå-gruppe
og skotthyll. Ønsker du å delta
på ulike aktiviteter eller bare har
lyst på kaffe og vaffel er det åpen
seniorkaffe på onsdager kl 11.00.
Velkommen!

Inkluderende idrettslag
Utleira Idrettslag er opptatt av
å inkludere alle barn i idretten.
Hver mandag arrangerer vi inklu-

derende idrett, som er et gratis
lavterskeltilbud for alle barn i
bydelen som av ulike årsaker
faller utenfor idretten. Det kan
være på grunn av kulturelle,
sosiale, fysiske og/eller økonomiske barrierer. Vi henter
barna på skolene, gir de mat
og aktivitet, i tillegg til transport hjemover. Kjenner du
noen i denne målgruppen
er det fint om du tar kontakt
med daglig leder. E-post: leder@utleira.no eller telefon
93045500.
					
					Nye idretter i Utleira IL
					
					De fleste har kjennskap til at UtNytt tilbud: Sirkeltrening for leira IL er en stor breddeklubb
innen Fotball, Håndball, Ski og
alle medlemmer
Allidrett, men idrettslaget tilbyr
også Basketball, Innebandy, FutEtter høstferien ønsker Utsal og Friidrett. Mer om dette på
leira Idrettslag å tilby gratis sirkeltrening
for alle medlemmer fra 11 år, som betaler www.utleira.no.
en eller annen treningsavgift. Tilbudet vil
bli på søndager mellom 18.00 og 20.00,
fordelt på to treningsgrupper. En for fa-

milier og en ungdomsgruppe. Treningene
vil bli ledet av profesjonelle instruktører.
Målsetningen med tiltaket er å styrke
fellesskapet på tvers av idretter og alder,
i tillegg til meget god trening som bidrar
til god helse, bedre prestasjoner, å tåle mer
belastning og begrense skader. Følg med på
Utleira.no for mer informasjon.

RL 3-2018 11

Dere må få med at vi har også lengre åpningstider enn før! Mandag
til fredag 9-19, Lørdager 9-16.
Hvordan får kundene tak i dere?
Gjerne bestill time på nett, headsup.no eller ring oss på 73954000
og 73966100.Vi i Headsup på
Risvollan ønsker alle velkommen
til vår nye salong på Risvollan senteret.

Hei hva heter den nye eieren av
frisørsalongen på Risvollan?
Jeg heter Toril Smistad og driver
to salonger, en på Byåsen butikksenter og en i Risvollan senter.
Jeg er engasjert og glad i frisørfaget mitt den dag i dag.
Har du drevet i bransjen lenge?
Jeg har vært i faget siden jeg var
14 år. Startet egen salong i 1985.
Når tok dere over salongen her på
Risvollan?

Vi åpnet salongen i januar i år
der vi tok over etter point. Vi
ønsker gamle og nye kunder

velkommen inn i våre flotte nye
hårstudiolokaler.
Er det mange som jobber her?
Vi har 5 frisører med svennebrev
og 1 lærling.
Vi har også makeup artist, som
kan gjøre deg ekstra fin til en
spesiell annledning. Flere utfører
også god, gammeldags barbering
med kniv. Vi tilbyr en rolig spa-atmosfære med gratis kaffe, te og
wi-fi. 			
Vi har gode tilbud på kvalitetsprodukter fra leverandører som
Wella, Maroccon oil, Joico, KMS
og Sebastian.

Innsats for fellesskapet
Når en vandrer rundt i borettslaget,
legger en merke til at mange beboere er flinke til å skape pene områder
ved inngangspartiet og baksida av
leiligheten sin. Dette er kjempebra
og til glede for oss alle. I tillegg har
vi noen av våre beboere som går
et skritt lengre og tar ekstra ansvar
for fellesskapet. To av disse er Ellen
Knutzen i 9A og Turid Kvam i 6H Nordre Risvolltun . De planter og steller
langs vegen mellom de to blokkene
og er i stor grad med å forskjønne
området. En takk til begge!
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I veien mellom ”Rosenborg” og ”Ranheim” Pynter og steller Ellen Knutzen og Turid
Kvam
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LESERINNLEGG

KULTURKAFÉ PÅ RISVOLLAN

Har ved gjentatte anledninger sett
at noen har hensatt papp og annet
søppel/avfall ved våre papp og papircontainere her ende ved Blaklihøgda 20.

KULTURKAFÉEN PÅ
RISVOLLAN - OKTOBERNOVEMBER OG DESEMBER

Dette på tross av at det fortsatt var
plass i containeren, men da måtte vedkommende bevege seg på
motsatt side av containeren, det
var kanskje for langt og gå?

Alle arr. koster kr 50,- inkl. enkel
servering.
Ingen påmelding, åpent tilbud

Seniorkultur i Trondheim kommune ønsker velkommen til sin sin
I dag var det to kartonger som til- populære  kulturkafé i Risvold, 2.
synelatende var tomme som var etasje i borettslagets servicebygg
hensatt utenfor containeren.
i  Asbjørn Øverås veg 1.

Og det er ikke bare papp som blir
satt igjen utenfor containeren,
her har jeg sett sykkelrammer og
tomme 10/20 liters matoljekanner
mm.
Hvis containerne er fulle ikke sett
igjen papp og papir ved containeren, men ta det med hjem og vent
til containeren blir tømt.
Hensetting av avfall utenfor containeren er faktisk forbudt, det
står faktisk på containerne.

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.

Tirsdag 4. desember kl. 12.30 14.30:
To muntre herrer

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.  

Mvh
Otto Ustad
Blaklihøgda 20 C
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Felles St. Hans feiring for A- og E- feltene

Oppkalt i 1968
etter Blakli gård.
Gården er første gang nevnt i
1559 og var da
krongods og dragonkvarter. I 1895
hadde gården 300 dekar dyrket jord.
Fra 1924 tilhører gården familien
Hårsaker. Gården ble fra 1970 utparsellert til boligtomter.

23. juni arrangerte NU i A-feltet felles St. Hans feiring for beboerne i A - og
E-feltene. Målet var et hyggelig sosialt treff med bespisning, diverse aktiviteter og koselig prat. Værgudene var ikke i godlag denne dagen - regnet øste
ned. I stedet for at pølsene ble grillet, ble de varmet opp i vann i gapahuken.
Presenninger over benkene gav tørre sitteplasser. Selv om ikke mer en vel 20
beboere møtte opp denne regnfulle dagen, var stemningen god og aktiviteter
som potetløp, trehest-galopp og storblåserkonkurranse ble gjennomført med
stor innsats.

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,
Kulturvert
Kulturenheten, Seniorkultur

Litt info om kontaktutvalget, KU

Tredje kapittel av
historien om vegnavnene på Risvollan

Lederne i de ulike naboutvalgene i
borettslaget utgjør sammen et kontaktutvalg, KU. Dette utvalget skal avholde
minst 4 møter i året og drøfte saker av
felles interesse.

Vi har tidligere omtalt veger oppkalt etter personer, både kvinner og
menn. Denne gangen tar vi for oss
to av vegene som har fått navn etter
gårdsbruk.

Utvalget skal føre dialog med borettslagets styre og administrasjon og fremme
de saker/forslag som kontaktutvalget
ønsker fremlagt for eller drøftet med
styret. Et par ganger i året avholdes fellesmøte for styret og kontaktutvalget.
Ledervervet i KU går på rundgang mellom lederne for de ulike naboutvalgene.
Inneværende år er Kristian Bendiksen
leder i KU.

Utleirtunet B-feltet
Tirsdag 6. november kl. 12.30 14.30:

Blaklihøgda H-feltet

Oppkalt i 1969
etter gården
Utleira. Gården
var i middelalderen erkebiskopgods og ble krongods etter reformasjonen. Den var i 1647 delt i to, og
begge var krongods. Gården er delvis
utbygd til boligområde, men drives
fremdeles som gårdsbruk

Pølser smaker godt mener Charlotte
Tøgersen og Johannes Brevik Asphjell.

Berit og Asbjørn Ryggvik
trives seg i gapahuken.

Familien Pøsinger gjorde en god innsats under trehest-galoppen.

Hard konkurranse om å bli kåret til storblåser. 				
Therese Tøgersen, Ina Aavitsland og Arild Asphjell. Vinneren ønsker å være
anonym.
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NYINNFLYTTEDE OG INTERNE FLYTTINGER FRA 31.05. - 24.08.2018
KODE
2152
2152
3015
3015
2215
4109
4109
4278
3092
3092
4085
4085
5021
5021
3097
2019
2019
5042
5042
4448
4448
4008
4008
4196
4103
4103
4077
4077
3033
3033
4118
4118
2184
4051
4051
4483
4166
4265
1104
4481
1144

ADR
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
MARIE SØRDALS VEG
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
ASBJØRN ØVERÅS VEG
BLAKLIHØGDA
BLAKLIHØGDA
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
RISVOLLVEGEN
RISVOLLVEGEN
BLAKLIHØGDA
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
UTLEIRTUNET
ADA ARNFINSENS VEG
ADA ARNFINSENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
NORDRE RISVOLLTUN
NORDRE RISVOLLTUN
UTLEIRTUNET
UTLEIRTUNET
ASBJØRN ØVERÅS VEG
ADOLF ØIENS VEG
ADOLF ØIENS VEG
BLAKLIHØGDA
UTLEIRTUNET
ASBJØRN ØVERÅS VEG
INGEBORG AAS' VEG
BLAKLIHØGDA
INGEBORG AAS' VEG
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ADR_NR
ADR_BOKSTAV
NAVN
3 B Følstad Ingvild
3 B Reich Daniel
6 D Karlsen Linn Munkeby
6 D Valbekmo Lisa Sporsheim
14 A Størseth Jesper
22 F Gjertsen Fredrik
22 F Undebakke Randi
15 D Elgsaas Øystein
9 E Obregon Max
9 E Svendgard Elisabeth
5 E Larsen Silje Warø
5 E Larsen Alexander
2 B Austegard Ann-Torunn
2 B Austegard Anders
9 J Bruer Lise Lotte
4 B Jakobsen Arild Bernhold
4 B Jakobsen Solfrid
5 B SELVAKUMAR THURAISINGAM
5 B Selvakumar Mahaledchmy
19 D Visnes Torkild
19 D Strand Lisa
2 A Holm Maria Therese
2 A Holm Nils Arne
24 E Johansen Hill-Karin
1 I Hagen Eli Mellem
1 I Hagen Geir
8 G Fagereng Stig Rune
8 G Olsen Lena
15 F Galteland Olav
15 F Thorfinnsdottir Lilja Brekke
28 G Bruvoll Stein Åge
28 G Olsborg Guro Bråten
18 D Hagen Marte
3 L Hammer Frank
3 L Hammer Rhoda
9 E Odden Andor
15 D Singstad Siw Anita
10 C Kattem Reidar Olav
2
Eriksen Kristoffer
9 C Sandvik Martin
2
Almestrand Elias

INNFLYTT_DATO
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
15.06.2018
15.06.2018
15.06.2018
15.06.2018
15.06.2018
15.06.2018
18.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
29.06.2018
29.06.2018
02.07.2018
02.07.2018
09.07.2018
09.07.2018
09.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
23.07.2018
23.07.2018
30.07.2018
30.07.2018
31.07.2018
01.08.2018
01.08.2018
01.08.2018
07.08.2018
08.08.2018
09.08.2018
15.08.2018
24.08.2018
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Slik kan
du bruke
mindre strøm
Vi er vel alle enige om at sommeren 2018 vil bli husket som en av de fineste og varmeste i
manns minne. Hva gjør det med strømprisene?
Den varme og tørre sommeren vi har lagt bak oss, har gjort at vannstanden i norske
vannmagasin er lavere enn på lenge. Faktisk er det slik at vi har hatt minimumsproduksjon i
noen av kraftverkene våre, mens det i andre har vært full stans.
På grunn av dette, vil strømprisene øke noe - og da kan det være lurt å se på hva du kan gjøre
for å redusere strømforbruket ditt noe. Vi har samlet noen gode tips til deg!

Oppvarming
Ifølge Enova bruker vi mest strøm på oppvarming.
Over halvparten av energiutgiftene i en enebolig går til
oppvarming. Derfor er det både lurt og lønnsomt å ha
et forhold til hvordan du varmer opp boligen din.
Varmepumper
Varmepumpe er en effektiv varmekilde. Den
vanligste typen varmepumpe i Norge, er luft-til-luftvarmepumpem som henter varme fra luften ute og
blåser den inn i boligen din. Moderne varmepumper
kan hente varme fra uteluften helt ned til -25 °C.
NTE Elektro har mange gode varmepumpemodeller og
kan gi råd om hva som passer huset ditt best!
Automatisk senking av innetemperaturen
Varmer du opp huset ditt med panelovner, anbefaler
vi deg å bruke enten en termostatstyrovn som
automatisk skrur seg av når temperaturen er høy
nok, eller å bruke en timer til panelovnene. Med en
timer kan du for eksempel stille inn ulik temperatur
på dagtid og nattestid. Det kan også lønne seg å senke
temperaturen i rom som ikke blir brukt, eller ganske
enkelt stenge dørene til rom som ikke blir brukt så du
ikke bruker strøm på oppvarming.
Bytter du til sparetermometer, er det enkelt å tilpasse
varmen etter døgnrytmen i familien. Varmen i gulvet
og varmeovnene senkes automatisk når dere er på

jobb og skole, og når dere sover - og justeres tilbake til
komforttemperaturen deres resten av døgnet.
Belysning
Mange bekker små gjør en stor å! Den summen du
bruker på å belysning i boligen din, utgjør lite - men det
kan uansett være lurt å ha et bevisst forhold til det.
Bytter du for eksempel til dimmebrytere, kan du både
spare strøm og tilpasse belysningen slik du vil.
Monterer du bevegelsessensor på lampene dine, slår
de seg av når det ikke er noen i rommet.
Velg riktig strømavtale
Har du den strømavtalen som passer best til forbruket
og behovene dine? Valg av strømavtale avhenger av
hvor stort strømforbruk du har, og om du foretrekker
en pris som følger markedet eller en pris som er
forutsigbar. Noen er mest opptatt av at prisen er så lav
som mulig over tid, mens andre er villige til å betale litt
ekstra for forutsigbarhet.
Les mer om våre avtaler på nte.no

