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Styrelederen

”Etter 19 år var det kanskje på tide å slippe til andre. 19 år i
styret er lang tid, og det er vel noen som synes det har vært
for lang tid, men det lever jeg veldig godt med.”
var at jeg mente vi måtte kvitte oss
med Risvollan Senter. Dette ble
også gjort selv om det tok lengre
tid enn hva vi tenkte. VI fikk bra
betalt for den investeringen som
ble gjort da vi kjøpte det, så i ettertid kan vi godt si at det var en
god investering av det styret som
kjøpte kommunens andel i det selskapet.

Hei alle sammen.
Da var det på tide med en ny lederartikkel for Rislappen og det
blir den siste som blir skrevet av
meg.
I 2001 ble jeg spurt om jeg kunne
tenke meg å gå inn som leder av
styret i 6 måneder da daværende
styreleder flyttet til Oslo. Jeg husker godt jeg var litt betenkt, 31 år
gammel og hadde kun vært med i
styret i kun 6 måneder da. Etter en
tenkepause ble svaret ja til dette.
Så kom våren og jeg ble spurt om
jeg kunne fortsette 1 år til. Det sa
jeg ja til for jeg syntes det fungerte
greit. Så har nå tiden gått og det
har blitt nå snart 19 år.
Etter 19 år var det kanskje på tide
å slippe til andre. 19 år i styret er
lang tid og det er vel noen som synes det har vært for lang tid, men
det lever jeg veldig godt med.
Hvis jeg nå tenker tilbake på disse snart 19 årene har vi gjort mye
i borettslaget. Jeg satt og tenkte
på det en kveld. En av de viktigste
grunnene til at jeg gikk inn i styret,

Ellers har vi gjennom disse årene
bygd nytt garasjebygg på E-feltet,
rehabilitert snart alle fellesgarasjer, oppgradert uteområdene i
borettslaget betraktelig, bygd nytt
administrasjonsbygg, bygd flere
aktivitetstun mm. Dette er tunge
poster på budsjettene som styret
har prioritert gjennom disse årene
og det har alle vi i borettslaget god
grunn til å være stolt av.

Jeg kunne sikkert ha skrevet side
opp og side ned om alt det som
har skjedd her gjennom disse årene, men det skal jeg ikke. Jeg vil
benytte anledningen til å si takk
for et godt samarbeid med alle
de 30-40 styremedlemmene som
har vært innom styret gjennom
disse årene, 20-30 medlemmer i
representantskapet, flere hundre
i naboutvalg og KU, alle i TVRisDet har også blitt skiftet ut store vollan, alle i administrasjonen og
deler av administrasjonen og det- ikke minst alle dere beboere. Det
te har vært spennende prosesser. har vært snart 19 fornøyelige og
Man vet aldri på forhånd hvordan lærerike år, har lært borettslaget
nye medarbeidere vil fungere, inn og ut, har blitt kjent med manmen vi har vært heldige. Vi har en ge av dere beboere. Det har vært
administrasjon som fungerer vel- en sann glede og være tillitsvalgt
dig godt og det er jeg meget glad i dette borettslaget, men på årets
for.
generalforsamling er tiden inne
for å levere stafettpinnen videre.
Det som mest av alt gjennom disse
årene sitter på minnet var en natt Takk for meg i denne omgang.
like før jul for noen år siden da jeg
ble vekt opp midt på natten med Med vennlig hilsen
den tragiske beskjeden om at de Egil Burkeland
brant på Asbjørn Øverås vei. Jeg
husker det som en forferdelig natt Styreleder
og fikk hakeslepp da jeg kom opp
å så at flere leiligheter sto i full
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fyr. Den uvissheten om alle hadde
kommet seg trygt ut var helt forferdelig og gleden ble desto større
da Politiet kunne opplyse at alle
var trygt ute. Jeg husker dagen
etter som ble tilbragt på Royal
Garden sammen med de fleste
beboerne i de leiligheten som var
berørt av brannen. Den måten de
berørte beboerne taklet dette på
var forbilledlig.

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: Gunnar Osvoll
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.
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Les mer:

GJENNBRUK

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

CONTAINERSERVICE 2019
- INFORMASJON

Uke 21: Mandag 20 og Tirsdag 21 Mai
Felt H (1-15 og 2-20), 4 stk
restavfall og 2 trevirke

Uke 21: Onsdag 22 og Torsdag
23 Mai

Containerne utplasseres 2 dager
i hvert felt. Det er innlagt en
ekstra tømming etter 1. dag.
Tidspunktet som containerne
er utplassert, er kl 09.00 til kl
19.00 gjeldende dager.

Restavfall (blanding av ulike typer avfall som for eksempel møbler, skrot etc.)

Felt B, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Trevirke (unntatt impregnert trevirke)

Høyblokka, 1stk restavfall

Metall (sykler etc. inngår
her)

Uke 22: Mandag 27 og Tirsdag 28 Mai

-		 EE-avfall (hvitevarer,
TV-apparater, datautstyr etc.)

Felt D, 2stk restavfall og 1 trevirke

-

Uke 23: Mandag 3 og Tirsdag
4 Juni
Felt C, 1 stk restavfall og 1 trevirke
Felt E, 1 stk restavfall og 1 trevirke
Uke 23: Onsdag 5 og Torsdag
6 Juni
Felt G, 2stk restavfall og 1 trevirke
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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.

Ordningen ivaretar kildesortering av følgende fraksjoner:

Felt A, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Felt F, 2stk restavfall og 1 trevirke

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.

Bilhjul (på felg)

- 		 Brukte klær (ødelagte eller
hele spiller ingen rolle, bare
det er rent)

Også i år samarbeider borettslaget med Fretex om innsamling.
Se info om dette et annet sted i
Rislappen.

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 undersø-

ke 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.

DEN UKJENTE KLIMASAKEN:

mottaket, eller enklere: hos Jernia!

GAMLE STEKEPANNER, KJELER

Skal du kjøpe noe nytt? Ta med det gamle!

OG GRYTER

Svært mange brukte stekepanner og
kjeler havner i restavfallet. Ofte fordi
folk ikke vet hvor de skal kvitte seg
med det. Det er sløsing med ressurser, noe bl.a Jernia ønsker å få stopp
på. Vi har alle et ansvar for å gjøre
noe for miljøet - både bedrifter og
forbrukere. Og vi kan starte med noe
så enkelt som gamle gryter!
Den ukjente klimasaken:
Vi kan begynne i det små – med grytene. Den ukjente klimasaken som
ligger godt bevart i skap og skuffer i
form at utslitte gryter og stekepanner som mange altså ikke vet hvor
de skal gjøre av. En del tror de skal
kastes sammen med glass, men det
skal de ikke. Og kniver skal ikke i
restavfallet – da ødelegger de sorteringsutstyret på mottaksanleggene.
Lever det til gjenvinning på avfalls-

Fremtidens handelsvirksomhet må tenke
sirkulært. Kleskjeden H&M har i lengre tid
hatt innsamlingsopplegg for brukte klær.
Nå gjør Jernia det samme med gryter,
kniver og stekepanner på fast basis. Andre
bransjer og næringer kan garantert gjøre
noe tilsvarende.
Gjenvinning av gamle gryter = reduserte
klimagassutslipp:
Ja, vi kan faktisk bidra til reduserte utslipp. Gjenvinning av metall er en superløsning for klimaet. Å gjenvinne gamle
gryter er noe alle kan være med på, og
det monner virkelig!
Visste du at verdens produksjon av jern,
stål og aluminium står for omtrent åtte
prosent av samlet globalt utslipp? Det
høres kanskje ikke mye ut, men det gjør
en forskjell hvis vi gjenvinner mer:



Gjenbruk av metall er hele ti ganger mer klimavennlig enn produksjon av nytt



Hvis alle panner og gryter vi kaster
i Norge blir gjenvunnet, kan vi redusere klimagassutslipp med mange hundre tonn årlig

Returordning på plass:
Jernia gjort det enkelt for deg å levere
inn brukte kjeler, kniver og stekepanner
i sine butikker. Du kan få rabatt og gode
priser på nytt utstyr, samtidig som det
gamle blir resirkulert og gjenvunnet. Det
kan du lese mer om på Jernia sine nettsider, www.jernia.no

SAMARBEID MED FRETEX UNDER ÅRETS CONTAINERSERVICE
Også i år samarbeider borettslaget med Fretex under Containerservicen vår. Datoer for når denne finner sted, finnes et annet
sted i Rislappen.
Og husk:
At ingen tekstiler skal i restavfallet. Alt kan levers i innsamlingsboksene så lenge det er tørt. Det
finnes egne leveringsposer fra
Fretex som kan benyttes (eller
vanlige plastposer). Fretex har
laget en pose for hele klær, og
en annen pose for ødelagte/dårlige/hullete klær. Bare alt er rent
og tørt - er det OK. Poser har vi
liggende i borettslagets administrasjon, så kom gjerne innom og
hent deg en pose.

La oss begynne med det vi kan gjøre
noe med – som med grytene hjemme på kjøkkenet. Rydd opp, samle
det du ikke lenger bruker og lever
det til nærmeste Jernia.
Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan
gjøre noe.

Denne informasjonen er skrevet av
Jernia-sjef Espen Karlsen og hentet
fra Gjenvinningsbloggen hos Norsk
Gjenvinning den 29.01.2019

Bidra til miljøarbeidet ved å rydde på
kjøkkenet:
70 prosent av det norske folk sier de
vil bidra til å redusere utslipp, ifølge en
helt fersk undersøkelse fra Cicero. Men
mange vet ikke hva de kan gjøre.
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BRUK AV DRONER I
RISVOLLAN BORETTSLAG

en avstand på 150 meter.
5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for
bruk av foto og video av
andre personer.
Ta gjerne også en titt på Datatilsynets hjemmeside og se hva de
sier om privat bruk av droner:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/droner--hva-er-lov/?id=6593
Administrasjonen

Styret i Risvollan Borettslag behandlet i styremøte 20.08.15. sak
052/15 om bruk av droner på våre
fellesområder.
Styret valgte å ikke innføre egne
regler for bruk av droner i Risvollan Borettslag, men forholder seg
til de regler Luftfartstilsynet og
Datatilsynet har satt.
Luftfartstilsynet har følgende hovedregler:
Fem hovedregler
1. Du skal alltid kunne se
dronen, kun fly i dagslys
og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
2. Ikke fly nærmere enn 5 km
fra lufthavner med mindre
annet er avtalt.
3. Ikke fly høyere enn 120
meter over bakken.
4. Ikke fly over festivaler,
militære områder eller
sportsarrangementer. Hold
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DIVERSE AKTUELLE RETNINGSLINJER:
RETNINGSLINJER FOR MONTERING AV TRAMPOLINER

Disse er vedtatt av styret
24.09.2009 og sist endret
07.04.2016. Retningslinjene finner du i INFO- håndboken kap.
5.23 og på våre hjemmesider.

sak 086/18. Dvs. enkelt fortalt
er vedtaket slik at ombygging av
kjellerboder ikke er tillatt i det
hele tatt. Dette gjelder der det
skal være en fellesbod og to separate boder, enten det er 3-roms
leiligheter eller 4-roms/2-roms
hvor inngangen til bodene enten
er utenfra og innenfra eller kun
utenfra. Retningslinjene finner du
i INFO-håndboken kap. 5.11, pkt 4
(nytt punkt) og på våre hjemmesider.
RETNINGSLINJER FOR SAKSGANG VED FJERNING AV
TRÆR/BEPLANTNING ELLER
NYPLANTING
Reviderte retningslinjer er vedtatt av styret den 23.08.18, sak
061/18. Selve retningslinjene
finner du i INFO-håndboken kap.
5.14, nytt pkt side 2, eller du
finner de på våre hjemmesider
under:
-

Instruks for stell av plener
og grøntareal.

VI HAR HJERTESTARTER I
ADMINISTRASJONEBYGGET!

RETNINGSLINJER FOR MONTERING
AV PAVILJONGER

Reviderte retningslinjer for
ombygging av kjellerboder ble
godkjent av styret høsten 2018,

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

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.

For nærmere informasjon om

Har du spørsmål om dette, ta kon-

takt med vår arbeidsleder Roger
Kvam på tlf. 90 97 93 91.

parkeringshuset

opp!
RISTING AV GULVTEPPER, MATTER
O.L.					
REGISTRERING AV KATTER OG HUNTil tider får vi henvendelse om beDER					
boere som rister gulvtepper, matter,
dyner og lignende fra balkonger, vin- I hht. INFO-håndboken kap. 6.1 – Ordensregler, pkt 8 skal alle katter og
duer og/eller utvendige trapper.
hunder på Risvollan registreres. Vi
Vi ber om at det ikke gjøres på den
ber de beboerne som har katter og/
måten, fordi støv og rusk da komeller hunder, fylle ut slikt skjema.
mer til naboen under, eller ved
Dette finnes på våre hjemmesider
siden av, og ingen liker jo det! Gå
under INFO-håndboken og kap. 6.1,
ned på bakkenivå og rist, evt. bruk
pkt 8, eller henvender du deg til
bankestativet for de som har det.

Ta kontakt med Risvollan Boretts-

Tenk også på vinduspussingen til
dine naboer!!

LEDIGE MC-PLASSER
Vi har pr nå ledige MC-plasser på
følgende felt:
A-feltet        1 stk. ledig MC-plass i
garasjen i Adolf Øiens veg 3
E-feltet   4 stk. ledige MC-plasser i MC-boden på taket av

administrasjon så får du skjema.

plass. Leieprisen fra januar 2019
er kr. 194,- pr. mnd.
Tildelingsgebyr kr 500,-.

RETNINGSLINJER FOR DIVERSE BYGNINGSMESSIGE TILTAK

RETNINGSLINJER FOR OMBYGGING
AV KJELLERBODER (FELLESKJELLER)

Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet den 24., 25.
og 26. april 2019.

forebygging av legionellasmitte,
se Informasjonshåndboken kap.
5.20 - ”Retningslinjer for forebygging av legionellasmitte i varmtvannsanlegg”.

lag hvis det er ønskelig å leie en

Disse er vedtatt av styret høsten
2012, sak 098/12. Retningslinjene
finner du i INFO- håndboken kap.
5.25 og på våre hjemmesider.

Vi har retningslinjer for div. bygningsmessige tiltak. Disse ble sist
behandlet og endret i styret høsten 2018, sak 095/18. Retningslinjene finner du i INFO- håndboken
kap. 5.11 og på våre hjemmesider.

Forebygging av legionellasmitte
2018:			

Alle beboere kan søke. Ved interesse, ta kontakt med borettsMinner om at Risvollan Borettslag har hjertestarter og samtlige
ansatte har gjennomført godkjent
opplæring i bruken av den. Hjertestarteren henger i 2. etasje i
administrasjonsbygget, utenfor
resepsjonen.
Administrasjonen

lagets kontor.
Dersom alle plasser er utleid, vil
de interesserte bli satt på venteliste. Tildeling skjer da etter plassering på listen

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

NABOUTVALGET D-FELTET FOR 2019

Oppfordring fra avtroppende leder i kontaktutvalget (KU)
Til alle beboere!
I de siste utgavene av Rislappen
har det vært lite innspill fra oss beboere.
Vi i naboutvalgene har blitt enige
om at vi må gjøre en større innsats
for at Rislappen igjen skal bli beboernes egen avis. Naboutvalgene
skal blant annet bli flinkere til å Har du meninger om saker som
bruke avisen som informasjonska- angår borettslaget?
nal mellom utvalgene og beboerne.
Er det noe du savner i Rislappen?
Jeg kommer derfor med en oppfordring på vegne av alle naboutvalgene om at flere gjerne må
bidra til å gjøre Rislappen bedre.
Vi ønsker alt fra artikler til kortere
kommentarer, bilder og små innblikk i livet på Risvollan.

Ikke nøl med å ta kontakt med Rislappen på epost tvr@tvrisvollan.
no!
Hjelp oss med å gjøre Rislappen til
en avis for beboere, av beboere.
Takk for oppmerksomheten!

Er det noen områder eller persoMvh Kristian Bendiksen, tidligere
ner i borettslaget du ønsker skal få
leder i KU
litt ekstra oppmerksomhet?
Tips til dyrking:

Har du eller dine naboer gjort noe Solsikker blir ofte best om man direktesår dem på våren når jorden begynner å
ekstra for feltet dere bor på?

Solsikkekonkurranse

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.
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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.

Vi har fått en hyggelig mail fra
naboutvalget på D-feltet som har
tatt oppfordringen om mere engasjement i Rislappen på alvor.
Her har vi en fint bilde av ”gjengen” og litt lenger ut i bladet så
forteller de om Aktivitetstunet på
D-feltet som er under bygging.
Flott å høre fra dere, noe som jeg
tror blir godt mottatt av beboerne. Kjell

Åpningstider i påska 2019
Mandag 15. april kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag 16. april kl. 09.00 - 15.00
Onsdag 17. april kl. 09.00 - 12.00
GOD PÅSKE!
Borettslagets vakttelefon

940 13 260
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VÅRDUGNAD 2019

1 = KVELDSDUGNAD MED TRAKTORBISTAND FRA BOSERVICE. 2 = HENTING AV RASK
FELT
H2-20
H1-15
E
F

DATO

23/4 24/4 25/4 26/4 29/4 30/4 06/5 7/5

1

I mars har vi kurs for aktivitetsvenner!
Som aktivitetsvenn er du med og skaper
glede for en person med demens. Det er
enkelt! Du trenger bare å gjøre noe du
liker, sammen med en person med
demens. Det skal være dobbelt glede
å være aktivitetsvenn.

Nabohjelp i Risvollan Borettslag
I Risvollan borettslag har Nardo og omegn
frivilligsentral to frivillige som kan bistå med
hjelp til småoppgaver hjemme om du skulle
trenge det. Det kan være å skifte lyspære,
henge opp en hylle etc. Ordningen er ment

9/5

10/5 14/5 15/5 16/5

2+3
1

2+3
1

2+3
1

G

Kurs for aktivitetsvenner

8/5

3 = FEIING MED TRAKTOR

A
C

2+3
1

2+3
1

2+3
1

HØ

2+3
1

B

2+3
1

D

2+3
1

2+3

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

Kost ikke sammen sanden i hauger

Trondheim den 11. Feb. 2019

for de som ikke kan gjøre det selv. Det er
gratis! Ta kontakt om du trenger hjelp til noe.

På kurset lærer du om demens,
kommunikasjon og samhandling. Meld
deg på om du ønsker å lære og kanskje
være aktivitetsvenn!
Du Þnner frivilligsentralen pŒ Nardo Centeret,
Hans Baucks veg 1
Du kan alltid ta kontakt pŒ telefon 48 18 82 14,
pŒ epost post@nardo.frivilligsentral.no eller pŒ
facebook @nardoogomegnfrivilligsentral
Sentralen dekker Tempe, Nardo og Bratsberg.
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GŒgruppe pŒ mandager
På mandager går vi tur i nærområdet kl
13.00. Vi møtes i glassbygget på Nardo
Centeret. Gruppen passer for alle og vi går i
et tempo som alle holder følge i!
Det er mange aktiviteter pŒ Nardo og
omegn frivilligsentral!
Ønsker du å bidra som frivillig så er det
mange oppdrag på frivilligsentralen. Slå på
tråden, send en mail eller stikk innom så tar
vi en prat og ser hva du ønsker å bidra med!
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Aktivitetstun på D-feltet

Dugnadene våren 2019
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.

Dugnadsdeltakelse har flere positive bieffekter: vi treffer naboer og blir bedre kjent med hverandre, vi får fysisk aktivitet og
frisk luft, vi blir mer motivet for
å ta ansvar for fellesskapet og
vi får servert mat og drikke (de
fleste NU ordner det).
Mange er av den oppfatningen
at dugnad er ei ordning som er
vel verdt å ta vare på. I tillegg til
alt det positive som blir gjort for
fellesskapet, har det blitt seriøst
hevdet at man blir lykkeligere av
å delta på dugnad. Studer derfor
lista over dugnadsdagene, noter
datoen for ditt felt og sett av den
ettermiddagen til innsats for fellesskapet.

og annet arbeid på fellesarealer. Vedlikehold av lekeutstyr og
tilsvarende anlegg skal i samarbeid med borettslaget holdes i
forskriftsmessig stand, der borettslaget har ansvaret for sikkerheten.

Rislappen skal distribueres til
samtlige husstander i borettslaget. Hybelboere og andre interesserte i nærmiljøet kan også be
Tvistesaker blant beboerne bør om å få eget eksemplar.
om mulig avgjøres av beboerne
selv. Klager skal sendes skriftlig Rislappen er underlagt lover og
til naboutvalget, muntlige klager forskrifter som gjelder for den
vil ikke bli behandlet. Nabout- øvrige presse i Norge.
valget har som hovedoppgave i
slike saker å søke enighet mellom partene gjennom megling. NB! Vi minner om at på hjemDersom enighet ikke oppnås, mesida til borettslaget finner du
skal naboutvalget avgi uttalelse tidligere utgaver av Rislappen
til styret med anbefaling om videre forføyning.

I dette nummer av Rislappen
presenterer vi naboutvalget i
D-feltet. I de kommende utgaver vil vi presentere de andre
naboutvalgene slik at beboerne
Noen av oppgavene til na- kan bli kjent med medlemmene i
”sine” NU. Her vil vi også ha med
boutvalgene
noe stoff om kontaktutvalget, leNaboutvalgene består av 3 - 5 deren, planer og arbeidsoppgamedlemmer og skal være kon- ver.
taktledd mellom styret og beboerne. Forøvrig skal naboutvalge- Om Rislappen fra infobone ha den myndighet og utøve de ka
oppgaver som er fastsatt i egen
instruks vedtatt av generalforRislappen er Risvollan Bosamlingen.
rettslags informasjonsavis. ForNaboutvalget skal ha som ho- målet med Rislappen er å gi ut
vedoppgave å bidra til et godt informasjon om aktiviteter i bobomiljø gjennom planlegging og rettslaget og nærmiljøet, og bigjennomføring av sosiale aktivi- dra til økt engasjement og trivsel
teter. Det skal for hvert kalender- blant beboerne.
år utarbeides en aktivitetsplan
med tilhørende budsjett som Rislappen skal være åpen for inskal behandles i allmøte.
formasjon og innlegg fra beboere, naboutvalg, borettslagets adNaboutvalget har ansvar for inn- ministrasjon og styret, samt fra
kalling til dugnad for å gjennom- organisasjoner i nærmiljøet.
føre opprydding, vedlikehold og
fornyelse av felles beplantning Redaksjonen har rett til å nekte å
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ta inn innlegg. Borettslagets styre har det overordnede ansvar
for Rislappen

De er godt i gang med bygging av også etableres en sti tvers over
aktivitetstun på stortunet.
aktivitetstunet. Lysmaster skal
opp (trekkerør er lagt allerede). Til
Mye er kommet på plass, når telen slutt skal det ned beplantning og
går i jorda skal de i gang med neste evt legge ferdigplen på deler av
byggetrinn. Her kommer det mer området.
lekeutstyr av mindre formater.
Gapahuk skal også bygges.
Åpning av aktivitetstunet blir det
størstes arrangementet i år. Vi er
Det skal monteres/mure eller godt i gang med planlegging av den
støpe benker. Omlagt veg skal få store dagen, det blir konkurranser,
kantstein og asfaltering, det skal

underholdning, grilling, musikk en
familiedag for små og store.

Inserat til Rislappen 2019-1

fene skal tolkes.

Låsesystemer i borettslagene blir
grundig omtalt i boligjussekspertenes lovkommentarer og for ekBORETTSLAGETS
sempel bruker Wyllea (boligrett
LÅSESYSTEM
2009) så langt jeg erindrer, en halv
side bare på dette problemet, og
I Rislappens julenummer 2018
da med en språkførsel som er godt
omtaler borettslagets administraforståelig for enhver av oss.
sjon for fjerde gang siden 2016
RBL’s låsesystem ut fra bestemte Før RBL gjør ytterligere anforutsetninger. Dette kan ikke fort- strengelser for å servere andelseisette.
erne pålegg, ber jeg om at:
Som kjent er en del arbeidsmåter i
borettslaget, som kan ha vært lovlig etter gammel lovgivning, ikke
lengre tillatt etter borettslagsloven
av 2005. Av diverse tenkbare årsaker ble ikke alle disse problemområdene oppdaget av RBL.

Vi har planlagt en åpning av aktivitetstunet i september, så får vi
håpe det meste er ferdig til da.
Men mye kommer nok til å være
ferdig til sommeren, så man trenger ikke vente så lenge med å teste
ut de nye lekeapareter.

Presentere sine argumenter for
de avvikende tolkninger av lovbestemmelsene som måtte herske i
RBL.
Ola Strøm
Vi tar forbehold om at dette er rett
avskrift av et håndskrevet brev til
redaksjonen (reds bemerkning).

RBL oppgir konkret hvilke lovparagrafer man bruker som juridisk
grunnlag for vedtakene sine i dette
spørsmålet.
Sitere de juridiske autoritetenes
mening og hvordan disse paragraRL 1-2019 13

HUSKESTATIVETS HISTORIE

Huske (skulptur) fra Agia Triada år
1450 fk.

Huske, disse, reile, føyse. Kjært
barn har mange navn og her finner
du det du ser etter uansett hva du
kaller dem.
Husker har gjennom alle tider, i en
eller annen form, vært brukt til lek
og adspredelse.
Husker i kunsten:
Den eldste gjengivelsen av et huskestativ vi vet om er fra ca. 1450
før Kristus. Dette er nesten 1000
år før Antikken! I fra det femte
århundret før Kristus har flere
greske kunstnere vi kjenner til,
malt portretter av barn og kvinner
i lek med husker på sine vaser.
Europeiske malerier fra 1600 og
1700 hundretallet portretterte ofte
kvinner sittende på husker utendørs, gjerne i romantiske settinger.

nærheten av skoler, og denne utviklingen ble fremmet av kvinner
og lærere som ønsket trygge områder der barna kunne leke. Slik
ble den moderne lekeplassen til.
England fikk sin første offentlige
lekeplass i Manchester i 1859 og
USA fikk sin første i 1887 i Golden Gate Park i San Francisco.
Samtidig med dette ble huskene
flyttet fra trær til egne stativer designet for 2 huskeseter (derav det
engelske navnet Swing set). Utviklingen av nye, bedre og tryggere huskestativer skjøt fart på slutten av 1800-hundretallet, og de
siste 100 årene har huskestativene
forandret seg lite, sett bort fra
designelementer og materialbruk.
De fleste husker og huskestativer
ble laget av stål frem til ca. 1970.
Etter dette ble det med vanlig å
bruke materialer som tre og plast.

Husken og lekeplasser:
Opp gjennom tidene har vi brukt
all slags materialer til husker; trær
og ranker, stål og gummi. Og husker har vært brukt til både lek og
spenning, så vel som avslapping
og kos.
Amerikanske nybyggere brukte
tau og pinner til husker for barna
sine, som en form for lek og fri fra
det harde livet og arbeidet.
Ideen om en offentlig lekeplass
kom i Tyskland i første halvdel
av 1800-tallet, som et område der
barn kunne lære seg manerer og
rettferdig lek. Disse ble bygd i

sine områder. Vi håper at disse
benyttes flittig. Det er derfor interessant å lese historien om huskestativ og lekeplasser som det går
fram av reportasjen over (historien
og bildene ikke er kontrollert).
Innholdet i Huskestativets historie
og bildene er hentet fra informasjon gitt fra firma Norsk Lek og
Park AS pr januar 2019.
Borettslaget er nå godt i gang
med å etablere et nytt aktivitetstun på D-feltet (Stortunet), dvs
vi oppgraderer den plassen som
har vært lekeplass tidligere. Den
vegen som før gitt midt over
plassen, er lagt om for å få til en
bedre helhet og sikkerhet, og for
å få utnyttet plassen bedre. Det er
montert mange nye typer apparat/ utstyr – da særlig med tanke
på klatring og hopping. Vi har
planlagt at hvert aktivitetstun skal
ha sitt unike tilbud slik at våre beboere kan rullere på hvilken plass/
aktivitetstun som benyttes. Dette
naturligvis i tillegg til de mindre
lekeplassene som vi har rundt om
i borettslaget. Det er viktig at aktivitetstunene er tilpasset beboerne
(og besøkende) i alle aldre. Det
skal således være noe for alle. Vi
er ikke ferdig med aktivitetstunet
på D-feltet ennå, men det skal
ferdigstilles så snart vi får det til
når det er blitt bart og har tørket
opp, og vi får folk til å utføre
gjenstående arbeider. Så da håper
vi på en storslagen åpning når den
dagen skjer!

ETABLERING AV INFRASTRUKTUR
FOR LADING AV EL-BIL, VIDERE
FRAMDRIFT
Vi har etablert infrastruktur for lading
av el-bil/hybrid-bil i fellesgarasjene til
Adolf Øiensv. 1 og 3, Utleirtunet 9, Asbjørn Øveråsv. 2, samt Blaklihøgda 2
og 7. Totalt sett er det 6 garasjer som
har fått montert infrastruktur allerede. I tillegg er det montert 3 utvendige ladestasjoner med to uttak på
hver. De 3 ladestasjonene er plassert
foran fellesgarasjen til Utleirtunet 9,
Asbjørn Øveråsv. 2 og Blaklihøgda
2. De utvendige plassene er skiltet
for lading av el-bil med inntil 3 timer.
Plassene skal prioritere de av våre beboere som ikke har garasjeplass og/
eller de som må vente lengst på å få
ferdig infrastrukturen i ”sin” garasje.
Nå skal vi i gang med etablering av infrastruktur i flere fellesgarasje, og det
er planlagt slik framdrift:

-

Utleirtunet 2                     uke 10

-

Nordre Risvolltun 1         uke
11                                

-

Sluttkontroll/idriftsettelse/ladermontasje uke 12.

-

Nordre Risvolltun 3         uke
13

-

Asbjørn Øverås v 4         uke
14

-

Sluttkontroll/idriftsettelse/ladermontasje uke 15.

Øvrige garasjer er også tenkt etablert
med infrastruktur i år, men skal
påbegynnes i samarbeid med TrønderEnergi Nett AS som netteier og NTE.
En del trafo-arbeid og gravearbeid må
påregnes på disse. Dermed blir nok
ikke dette før etter påske slik vi har
fått informasjon om. Endelig avklaring av framdrift her er ikke foretatt
ennå.

Gresk vase, ca 525 fk			
Maleri fra Nicolas
Lancret - Woman on a Swing, ca
1730

Risvollan Borettslag har mange
lekeplasser og aktivitetstun på
RL 1-2019 14
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Så som dere ser av informasjon over,
planlegger vi at NTE skal begynne arbeid i fellesgarasjen i Utleirtunet 2 i
løpet av uke 10.
Når infrastrukturen er klar, vil det som
nevnt bli mulig å kjøpe seg en ladestasjon av merke Zaptec. Laderen er en
”smartlader”, dvs den har et ”smart”
ladesystem, og skal bl.a. kunne kobles
opp mot vårt eksisterende EOS-anlegg (energiovervåkningssystem), i
tillegg til at den fordeler ladingen på
en smart måte (enkelt forklart).
For de som ikke har noen ladestasjon, uttak eller stikkontakt fra før, i
garasjen, medfører etablering av ny
infrastruktur ingen endring. Vi legger
ellers til at eksisterende ordninger for
lading av el-bil/hybrid-bil ikke vil fungere lenger når ny ordning er etablert.
Det samme gjelder stikkontakter /uttak som er montert inne i garasjene.
Disse stenges ned når infrastrukturen
er på plass og tatt i bruk (fungerer).
Da må alle over på nytt system ved å
kjøpe nevnte Zaptec ladestasjon.

For ordens skyld nevner vi følgende
kostnader:
Informasjon om etablering av infrastruktur er nevnt i Rislappen som ble
gitt ut til jul i 2018. Her lå det med
en informasjonsbrosjyre utarbeidet
av NTE. Og det går der fram hva som
kan bestilles, hvordan det kan bestilles og kostnader til ladestasjon. Vi
legger til at det kan la seg gjøre å kjøpe ladestasjon på avbetaling over 36
måneder. Rislappen finner du også
på våre hjemmesider om dere ønsker
å finne den fram på nytt.

Det som kommer i tillegg til kostnader for selve ladestasjonen er:
-

Beløpet er satt slik med bakgrunn i at borettslaget forskutterer etablering av infrastruktur, og for å dekke inn
noe av disse kostnadene må
brukerne være med å betale
for dette. Dette betaler du for
å få ”bensinstasjon” på parkeringsplassen din.

Eksisterende ladestasjoner kan demonteres samtidig med etablering av
ny ladestasjon (gratis utført fra NTE),
og evt. selges på www.finn.no eller
via andre steder/ kanaler, eventuelt
benyttes andre steder (dersom noen
har hytte etc). Ta i så fall kontakt med
NTE (for nedkobling).
Vi nevner at vi kommer til å montere
en felles kontakt som samtlige med
tilgang til fellesgarasjen kan bruke.
Denne er tenkt benyttet til mindre
arbeider eller annet ”småting”, og vil
være låsbar. Men den skal ikke benyttes til lading av el-bil/hybrid-bil.
For bestilling av nye Zaptec-ladere
kan dere benytte følgende link eller
gå inn på NTE sin hjemmeside:

https://ntebutikken.no/kampanjer/
risvollan

Dette er ett engangsbeløp
(tilkoblingsavgift) for å koble
seg til infrastrukturen på kr
5.000 (tilfaller borettslaget).
Beløpet kan omsøkes for delbetalinger.

Driftskostnader på kr 29 pr
mnd (tilfaller borettslaget)
med tillegg av kr 99 (tilfaller
NTE) pr mnd. Beløpene er
inkl. mva.
Beløpene er satt slik med
bakgrunn i at det framover vil
kunne påløpe seg ulike former for driftskostnader.

SOMMERVIKARER 2019

Borettslaget ønsker å knytte til seg
sommervikarer til plenklipping og
stell av våre grøntarealer.
Plenklippingen foregår hovedsakelig
med traktorklipper og det er derfor
ønskelig at søkeren har traktor og/

		

eller bilsertifikat. Det kan også være
ønskelig at noen kan tiltre allerede
fra mai av, og at arbeidet kan fortsette litt ut i september. For de øvrige
kan tiltredelse være fra skoleslutt til
skolestart. Er du pensjonist og interessert i å bidra, samt har god helse,
ønsker vi også en søknad fra deg.
Gjerne i det tidsrommet skoleungdommen ikke kan.
Vikariatet avlønnes etter tariff.

PROA Eiendomsmegling

treffes på.
Søknad sendes/leveres borettslagets
kontor innen 23. april 2019, eller
sendes på e-post til:
laila@risvollan.no eller borettslagets
e-postadresse: risvollan.bl@risvollan.no
Har du spørsmål til arbeidsoppgavene ta kontakt med teknisk sjef Laila
Pedersen.

Søkere bosatt i borettslaget har fortrinnsrett. I søknaden er det viktig å
føre opp de ukene dere kan jobbe,
samt når det er aktuelt å ta ut ferie.
Husk å oppgi det telefonnummeret
og evt e-postadressen som dere kan

PROA Eiendomsmegling
Risvollanmegleren
- Risvollanmegleren • Borettslagets samarbeidspartner
siden 2008
• Svært fordelaktige betingelser ved
salg av bolig på Risvollan

HUSK GENERALFORSAMLING I RISVOLLAN		
BORETTSLAG 13. mai 2019 kl 19.00

• Vi har flest prisrekorder i Risvollan
Borettslag
• Vi tilbyr gratis og uforpliktende
verdivurdering til beboerne

Sted: Risvold – Asbjørn
Øverås veg 1

• Våre meglere bor og jobber i
nærområdet

Registrering av deltakere finner sted fra kl. 18.00.

• Vi har en samlet erfaring på 50 år
• Borettslagets samarbeidspartner siden 2008
i bransjen
• Svært fordelaktige betingelser ved salg av bolig på Risvollan

Vi oppfordrer våre beboere
til å delta!

• 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

Vel møtt!
BORETTSLAGET HAR EN LITEN
BILTILHENGER GRATIS TIL UTLÅN
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

• Ikke la
tilfeldigheter
Ikke la tilfeldigheter
avgjøre
prisen
avgjøre prisen
på
din bolig.
på din
bolig

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.

• Ring
ossenfor
Ring
oss for
hyggelig
boligprat
og en gratis
en hyggelig
verdivurdering!

Eventuelt ytterligere informasjon
om saken får du ved henvendelse til borettslagets ekspedisjon.
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Odd Olav Berg

Steinar Skaanes

Tore Resell

Lisbeth Kristengård

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

boligprat
og en gratis
verdivurdering

TRENGER DU

RØRLEGGER?
Risvollan BL og K. Lund AS har i mange år hatt et godt
samarbeid om rørleggertjenester. Vi har også en
samarbeidsavtale med TVRisvollan og Rislappen, hvor vi
tilbyr beboerne samme rabatterte pris som vi har med
borettslaget.

VI KAN BISTÅ MED:

KULTURKAFÉEN PÅ RISVOLLAN VÅRSESONGEN 2019:
Seniorkultur i Trondheim kommune
ønsker velkommen til sin populære
kulturkafé i Risvold, 2. etasje i borettslagets servicebygg i Asbjørn
Øverås veg 1. Alle arr. koster kr. 100,inkl. enkel servering. Ingen påmelding, åpent tilbud.
Tirsdag 2. april kl. 12.30 - 14.30:
KNUT-METTES
Kulturenhetens egne sangfugler Knut
Sletnes og Mette Jensen kommer
med sin herlige blanding av gammelpop, viser og tidløse norske slagere.
På repertoaret finner vi perler av
både Evert Taube og Arne Bendiksen,
og det hele fremføres med stil og
glimt i øyet.

Tirsdag 7. mai kl. 12.30 - 14.30: DANIEL RØSSING OG AMERIKADRESSEN
Her får vi historien om en 120 år
gammel dress som ble skreddersydd
i USA. Den fant veien til Norge og ble
på 1960-tallet lagt på et loft hvor den
ble liggende frem til i dag. Pianist
og vokalist Daniel Røssing kommer
ikledd sin tippoldefars gamle dress
og forteller dens historie, lystig akkompagnert av musikken fra dressens barndom og frem til den ble lagt
bort. I tillegg til historien om plagget
og eieren får vi en spennende reise i
USA’s tidlige musikkhistorie.
OBS! KULTURKAFÉEN ER TILBAKE
FRA SEPTEMBER MÅNED, FØLG
MED!

•

Serviceoppdrag

•

Tett avløp

•

–
–
–
–
–

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

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

Oppussing

Vi kan bistå med oppussing av bad og kjøkken – og vi tar gjerne på oss hele prosessen. Be oss
om tilbud.

Vi hører gjerne fra deg neste gang du har behov for rørlegger!

Ahmad AlHaffar og Odd Sverre Woldvik
Teknikkere i TVRisvollan

Vi har også 2 datterbedrifter i Trondheim
med egen VVS-butikk.
Klikk deg inn på www.klund.no/butikk for
å lese mer om disse. De har også nettbutikk
med egne, konkurransedyktige priser.

K. Lund AS

Knut-Mettes fra Kulturenheten
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Tlf.:
E-post:
Internett:
Facebook:
Vakttelefon:

73 93 00 00
firmapost@klund.no
www.klund.no
www.facebook.com/K.LundAS
970 40 840

