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Styrelederen har ordet
Hei
En oppgave som ny styreleder er
å skrive forord i Rislappen. Og det
gjør jeg med glede. Rislappen har
vi hatt omtrent fra “tidenes morgen” her i Risvollan borettslag, og
er en av de viktigste informasjonskanalene vi har.
Først litt om meg selv. Mitt navn er
Roger Hagestuen og jeg har bodd
her på Risvollan siden 1993. Da
flyttet min kone Marit og sønnen
Erik inn i Blaklihøgda 8A. Den gang
betalte vi 225 tusen for leiligheten. Den hadde stått tom i 6 måneder og prisantydningen var 275
tusen. Så det har skjedd mye på
boligmarkedet siden den gang. Etter hvert kom Ellen til verden og vi
syntes det hadde vært kjekt med
litt større plass. Tilfeldighetene
ville det slik at Asbjørn Øveråsvei
7A skulle selges. Vi dro for å se, og
daværende eier kunne fortelle at
han var på utkikk etter en mindre
leilighet. Så da bytta vi :-)
Nå har barna flytta ut og vi er 2 i
huset. Så nå er vi på utkikk etter
en litt mindre leilighet igjen. Og
den skal være her i borettslaget,
for her trives vi veldig godt.
Jeg vil på vegne av styret få takke
Egil Burkeland for den jobben han
har gjort som styreleder gjennom
mange år. Han har vært med i styret i 19 år, 17 av dem som styreleder. Egil har brukt mye av sin fritid
til det beste for borettslaget og
nærområdet. Det står stor respekt
av måten han har styrt oss igjennom alle disse årene. Når han nå
velger å bruke tiden sin på andre
ting så er det forståelig. For oss
som blir igjen og skal ta oss videre
vil det bli et savn. Det er mye his-
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torie og kunnskap om borettslaget
som forsvinner fra styret. Men vi
får gjøre vårt beste.
Vi ønsker Egil lykke til videre og
er overbevist om at andre vil nyte
godt av hans kunnskap og engasjement.
Noen av de sakene vi jobber med i
styret for tiden er blant annet ferdigstillelse av “garasjeprosjektet”
der vi har pusset opp alle garasjeblokkene. Det har vært et stort
prosjekt og har kostet tid og penger. Men det var helt nødvendig.
Vil rette en stor takk til prosjektleder Bjørn Kristiansen som har
fullført prosjektet. Han har holdt
tidsplanen og budsjettet.
Vi jobber også med nye garasjer i
Blaklihøgda. Her er vi snart i mål
med planlegging og prosjektering. Men før vi skal starte bygging
er det en del detaljer som må på
plass. Her vil det være naturlig å
samarbeide med naboutvalgene
og beboerne før detaljene vedtas.
Når det blir byggestart er foreløpig
uklart, men vi håper det ikke skal
ta så veldig lang tid.
Vi har også et prosjekt med bygging av et driftsbygg på gang. Her
foregår det utredninger og beregninger av blant annet trafikktetthet for 2-3 aktuelle områder. Når
det er gjort vil saken komme til
styret for behandling.
Vi i styret vil jobbe med de tiltak
og målsettinger som ble vedtatt i
den nye Mål og tiltaksplanen. Her
har beboerne gitt oss noen føringer for hva vi skal jobbe med. I
tillegg vil vi se på hvordan vi kan

følge opp vedtakene fra årets generalforsamling. Der ble det vedtatt at vi skal se på muligheter for
å legge ned Risvollan eiendom og
overføre midlene derfra inn i borettslaget. Vi må se om det finnes
en løsning som sikrer at vi ikke
mister ⅓ av midlene i skatt. Målet er at vi skal ha et forslag klart
til neste års generalforsamling.
Det ble også vedtatt at styret skal
komme med forslag til hvordan vi
kan bli mer åpne i vår informasjon
og kommunikasjon. Og om vi kan
følge prinsippene i Offentlighetsloven. Vi skal ha et forslag klart til
neste års generalforsamling.
Nå går det mot sommer og styret
har hatt sitt siste styremøte før
sommeren.
Jeg vil på vegne av styret 		
ønske dere alle en riktig god sommer! 		
Sommerhilsen fra
Roger Hagestuen
Styreleder

Leveranse av fiber fra Telenor er
godt i gang og noen er allerede
dette arbeidet fortløpende og vi ber
koblet over og tatt det i bruk.
om tålmodighet mens arbeidene
Etter at Telenors underleverandør, pågår.
Eltel, har gravd ned fiberen, samt
trukket fiber på fasadene, blir det For de av dere som har tilleggsetter hvert montering av utstyr i avtaler med Get utover den kolden enkelte leilighet. Her skal alle lektive avtalen (avtale om høyere
få en lapp i postkassa/bli kontaktet hastighet eller utvidede tv-pakker),
av Eltel med tanke på tidspunkt for må selv si opp disse. Borettslaget
montering. Det er viktig at noen i har ingen oversikt over disse avtahusstanden er hjemme på oppsatt lene. Betaling på kollektiv avtale
tidspunkt, eventuelt avtaler nytt med Telenor, starter først når alle
tidspunkt. Dette for at prosessen i borettslaget er koblet over på Telenors nett.
skal gå så effektivt som mulig.

man kan levere inn Get boksene. Utstyret kan imidlertid også
leveres inn på Gets kontor på
Brattøra, for de som ikke ønsker
å vente på denne felles innsamlingsdagen. Alle må signere for
innlevert utstyr.
De som har e-postadresse fra Get
vil miste denne ved overgangen
til Telenor. Man kan opprette ny
på «min side» på www.telenor.no.
Gmail og hotmail kan fortsatt benyttes.

Det blir en del gravearbeid når det
skal legges ned fiber på hele Risvollan. Eltel skal sette alle områder
tilbake i den stand de var før gravearbeidet ble påstartet. De utfører

Når de siste beboere er koblet over
til Telenor, vil signalet fra Get bli
slukket. I den forbindelse vil det
bli arrangert en felles innsamlingsdag her på Risvollan, hvor

Frem til TVRisvollan er oppe og
går på Telenors kabelnett, vil dere
ha mulighet til å følge sendinger på
Youtube. Administrasjonen

SLIK FÅR DU INN
TVRisvollan

fjernstyringa til dekoderen som
det står T-We på.
Da kommer du til et skjermbilde
med flere apper, en av dem er
YouTube. Midt på fjernstyringen
for dekoderen er det en stor
knapp med en ring rundt. Med
denne kan du bevege deg rundt
på skjermen. Trykk deg frem til
YouTube-appen og trykk på den
runde knappen i midten.
Da er du inne og kan søke etter
TVRisvollan.
For å søke må du gå helt til venstre på skjermen. Der finner du
søkeredskapet som ser ut som et
forstørrelsesglass. Trykker på det

og bruk ringen i midten til å bokstavere søket. Etter hver bokstav/
tegn må du trykke på den runde
knappen i midten. Når TVRisvollan dukker opp er det bare å
trykke på den og så er du inne.

Etterhvert som Telenor’s utstyr
monteres, vil beboerne miste
TVRisvollan’s kanaler hos Get.
Så lenge du fortsatt har Get, vil du
selvfølgelig få inn 232, 171 og 172
fra TVRisvollan.
Mens vi venter på at Telenor sitt
utstyr for TVRisvollan skal bli
montert, vil det være mulig å ta
inn sendinger fra oss på følgende
måte:
Når du ser tv på kabel-tv, tar du
og trykker på den knappen på

Rislappen utgis av Risvollan Borettslag.
Utgitt første gang 1974
Adresse: Asbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim
Telefon: 73 96 99 55
Ansvarlig redaktør: Kjell Kjærstad
Redaksjonsmedarbeider: Gunnar Osvoll
Layout: Kjell Kjærstad
Trykk: Fagtrykk Trondheim

Nå Telenor har montert sitt utstyr
i TVRisvollan, vil du få opp tre apper i T-We direkte, en internkanal
for borettslaget (i dag 171), Infokanalen (i dag 172) og en ekstern
kanal som går i hele Trøndelag ( i
dag 232).
Kjell Kjærstad, TVRisvollan

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.
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HAGEAVFALL – PÅ ALLE
FELT

RISTING AV GULVTEPPER,
MATTER O.L.
Til tider får vi henvendelse om
beboere som rister gulvtepper,
matter, dyner og lignende fra balkonger, vinduer og/eller utvendige
trapper.

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. Det skal KUN
kastes reint hageavfall. Verken
blomsterpotter, steiner, jord, silkeblomster eller plast skal kastes
der. Kun kvister, greiner, fjernede
busker eller blomsteravfall. Dette
skal også være merket godt utenpå kassene.

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
ned på bakkenivå og rist, evt. bruk
bankestativet for de som har det.
Tenk også på vinduspussingen til
dine naboer!

Er kassene blitt fulle av hageavfall,
ta kontakt med borettslaget så
kommer vi og tømmer.
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 DU HUSKET ÅRETS
har tatt seg en tur på egenhånd! SOLSIKKEKONKURRANSE?
Men følg med – følg opp!
Informasjon om konkurransen
finner du i forrige Rislapp. Denne
finner du forresten på våre hjemmesider, www.risvollan-borettslag.no
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SØPPELDUNKER

RETNINGSLINJER FOR TRAMPOLINER

Vi ser og hører av og til at søppeldunkene blir for fulle, og/eller kan
være ødelagte.

INFORMASJONSHÅNDBOKEN KAP. 5.23 - Retningslinjer
for trampoliner

Ødelagte søppeldunker:
Trondheim renholdsverk kommer
og bytter dunker dersom disse er
ødelagte eller skadet. Men bestilling av dette må utføres av borettslagets administrasjon. Send derfor
henvendelse hit, og legg gjerne
med bilde og før på den adressen
det gjelder. Bildene viser ofte godt
hva som er kan være ødelagt/skadet. Å ha stående ødelagte dunker,
er ikke noe pent, samt at det heller
ikke er hygienisk.

Vedtatt av styret 24.09.2009, sist
endret 07.04.2016

Fulle dunker:
Er dunkene blitt for fulle slik at
lokket ”spriker”, må dere være
vennlig og sortere bedre (sikkert
noe papp, glass eller flasker som
kan kastes i glass-/metallcontainerne eller papp som kan leveres
til pappressen v/vaktmesterne.
Pressen er plassert i administrasjonsbygget). All kildesortering
bidrar til at det blir mindre i restavfallet. Å være flink til sortering
gjelder naturligvis også for de som
har containere.
Og skulle du fremdeles ha fulle
dunker, hør med din nabo/naboer
om å få lov til å legge noe i ”deres”
dunker. Dunkene er borettslagets
og ikke den enkelte beboers, men
du må og bør selvsagt spørre om
tillatelse til å kaste ekstra søppel
der. Noen få har bestilt og betaler
for ekstra dunk til restavfallet, og
for de som fremdeles har dunker,
er det fortsatt mulig å bestille ekstra restavfallsdunk, men da må
den som bestiller, betale ekstra for
denne. De årlige merkostnadene
for dette, får du ved henvendelse
til borettslaget.

1.
Trampoliner kan kun
monteres på areal som disponeres
av den enkelte andelseier, og ikke
på borettslagets fellesareal.
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.

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

Vi har den siste tiden sett at enkelte har lagret div. brennbart materiale/ting i bodene. I tillegg ser vi
av og til at det er hensatt flasker,
dunker eller bokser som inneholder farlige gasser eller væsker
(farlige kjemikalier/ildsfarlige stoffer). Slikt utstyr er merket med faresymboler av ulikt slag.
Vi gjør dere oppmerksom på at
slikt ikke er tillatt å lagre i garasjene. Skulle en brann oppstå, er det
bl.a dette brannvesenet må være
oppmerksom på ved en evt. utrykning, samt at lagring av slikt også
skaper usikkerhet for beboerne/
brukerne av garasjene.

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.

KULTURKAFÉ PÅ RISVOLLAN

LAGRING AV DIVERSE I 		
FELLESGARASJENE:
Vi tar en gjennomgang av fellesgarasjene våre i ny og ne, og deri
blant vurdering av hva slags utstyr/saker/ting beboerne har liggende/stående i nettingbodene
i garasjene. Vi kontrollerer også
årlig brannslokkingsapparater etc.

7.
Ved bruk av trampoline
skal det utvises hensyn til nærliggende naboer, og trampoline skal
under ingen omstendighet benyttes etter kl. 21.00.

Dersom beboerne observerer slikt
som er lagret, og som har ulike faresymboler klistret på, vær vennlig
og gi oss melding om dette. Likeledes dersom dere ser andre ting
som ikke bør være i en garasje
eller som dere har spørsmål om
bør kunne lagres i fellesgarasjene
våre. Så ta gjerne kontakt om slikt.
Eksempler gjeldende fra 1. juni i år
kan være:

Når vi har lagt bak oss en forhåpentligvis god sommer, vil Seniorkultur i Trondheim kommune ønske velkommen til sesongstart for
sin populære Kulturkafé tirsdag
3.september kl. 12.30. Vi åpner
friskt med Martin Lingås og hans
populære bildequiz Bit for Bit,
som virkelig har slått an hos publikum på Kulturkaféen. Vi holder
fortsatt til i Risvold, 2. etasje i borettslagets servicebygg i Asbjørn
Øverås veg 1.

En flaske/beholder/boks kan være
Billettpris er 100,- inkl. enkel sertom, men da er det viktig å fjervering
ne denne slik at man ikke får noe
usikkerhet tilknyttet denne.
Ingen påmelding, åpent tilbud.
Fra 1. juni innføres det nye faresymboler i hvitt, svart og rødt, som blir de
samme over hele verden:

Resten av vårt spennende høstprogram kommer i septemberutgaven av Rislappen. Se også katalogen “Kulturtilbud for seniorer
juli-desember 2019”, som kommer
ut i midten av juni.

RL 2-2019 5

Vakker flaggstang i Blaklia
Når en rusler rundt i borettslaget, ser en ofte at beboerne
har vært kreative og skapt
noe pent som vi alle kan ha
glede av. Et eksempel på dette finner vi ved flaggstanga i
Blaklihøgda 1-7.

Årets 17. mai gate
Mange av beboerne på Risvollan
er flink til å stelle og pynte rundt
inngangspartiet til leiligheten sin.
Dette ser en godt når en vandrer
rundt på kryss og tvers i borettslaget. Dersom du på en slik vandring går langs inngangspartiene til
Asbjørn Øverås blokk nr 8, vil du
oppleve et vakkert syn. Her har

beboerne fra A-L gjort en kjempejobb og skapt et flott bomiljø. Ta
en spasertur via denne gata og bli
inspirert. Hvert år kårer vi årets
17. mai -gate. I mange av våre gater vaiet det mange norske flagg
på nasjonaldagen. Årets vinner
ble Asbjørn Øverås veg 8, både
på grunn av flagging og ikke minst
vakker beplantning.

NU i A-feltet
Ett av satsingsområdene for naboutvalget er sosial aktivitet. Og
i den forbindelse vil NU arrangere et samvær for beboerne på
ettermiddagen på st. Hans-dagen.
I løpet av høsten blir det en tur
for interesserte i feltet til Estenstadhytta. NU vil også jobbe for
å få flere med på vårdugnaden. I
tillegg vil en prøve å få dugnaden
til å bli en sosialt happening med
arbeidsglede, trivsel og sosialt
samvær.

NU i A-feltet fra venstre: Nils Arne Holm, Gunnar Osvoll, Kari Enger, Cathrine Hoem og Sergey Ushakov

Årets dugnad
Det ser ut til at vårdugnadene i feltene har gått etter planen, og denne våren var vi heldig med været. Av positive observasjoner ser det ut til å ha blitt mindre søppel og avfall. Det er likevel nok å gjøre, mye sand og
grus som skal kostes og løv som skal rakes.

Planteinfo av Leiragartneren

Andreas Larsson kjører feiemaskin i Avtroppende styreleder
satser nå på ei karriere
støvføyka
som aktiv dugnadskar

Gunnhild og Harald Pösinger gjør en god dugnadsinnsats hvert år

Vi har ledige MC-plasser på følgende felt:

Onsdag 8. mai arrangerte
Leiragartneren et lite infokurs for beboere. 12 interesserte hadde møtt opp og fikk
informasjon om hvilke planter det ville være fornuftig å
satse på, samt gode råd om
gjødsling og vanning.
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Fin blomstring på Risvollan, blomstringen denne våren har vært ekstra fin.

C-feltet        			

Blaklihøgda 7 – plass 1 og 3

interesserte bli satt på venteliste. Til-

1 stk. ledig MC-plass i garasjen i Ada

					deling skjer etter plassering på listen

Arnfinsens veg 6 – plass 3

Ta kontakt med Risvollan Borettslag

E-feltet        

hvis det er ønskelig å leie en plass.

5 stk. ledige MC-plasser i MC-boden

Leieprisen fra januar 2019 er kr.

på taket av parkeringshuset

194,- pr. mnd.

F-feltet       

Tildelingsgebyr kr 500,-.

1 stk. ledig MC-plass i garasjen i

Alle beboere kan søke. Ved interes-

Søndre Risvolltun 4 – plass 1 og 2

se, ta kontakt med borettslagets

H1-15          

kontor.

2 stk. ledig MC-plass i garasjen i

Dersom alle plasser er utleid, vil de

20.06.2019
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Frisbee i Selbudalen
«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.

Frisbee-bana i Selbudalen,
fra A-feltet og opp mot Høyblokka, blir mye brukt både
av beboere og andre. Den består av i alt 9 kurver. Mange som bruker banen tar den
gjerne begge veier. 		
				
Magnus Bogen Brurok liker
godt fribee-sporten og han
er ofte og trener. Han trives
godt i Selbudalen da det der
er ganske kort avstand mel-

Ei av de 9 kurvene.

lom kurvene. En golf- frisbee
kalles en disk, og man bruker
forskjellige disker til 		
forskjellige kast.
Magnus anbefaler nybegynner å skaffe seg tre disker som
en oppstart, en ”driver” for
å kaste langt og en ”midrange” for å kaste litt kortere, men
med mer kontroll. I tillegg en
egen ”putter” som man kaster på kurven med. Denne går
rettere enn de andre diskene.

De tre hovedtypene av disker: 		
midrange, driver og putter.

Magnus Bogen Brurok med et drivende kast.

Sendingene fra TVRisvollan blir borte etterhvert som Get forsvinner
PROAKTIV ER STOLT
SPONSOR AV CASPER RUUD.
DET ER EN STOR ÆRE Å
KUNNE SERVE HAM PÅ VEI
TIL TOPPS.

www.proa.no
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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 Moholt, Brøsetveien 168,
tlf.: 73 20 26 50, e-post: moholt@proa.no

Nå er Telenor godt i gang med å legge nytt kabelnett og å installere nytt
utstyr, dekoder, ruter og fibersentral i
hver leilighet.
Dette fører til at TVRisvollan forsvinner fra kabelnettet når Get kobles
fra. Men som forklart i en annen artikkel kan man ta inn TVRisvollan på
YouTube inntil videre.
Vi i TVRisvollan vil takke Get for et utmerket samarbeid, og de problemer
vi hadde med Get, var stor sett pga.
et gammelt kabelnett. Det nye som
legges av Telenor er et moderne fibernett.
Høyblokka kom først igang og har

hatt fiber i over en måned. 		
Telenor’s system fungerer godt, men
Get’s opplegg var kanskje enklere,
men man lærer seg å bruke det nye
ganske fort. En masse muligheter åpner seg. Nå venter vi på utstyret som
skal monteres i TVRisvollan. Håper
det skjer snart. I øyeblikket har vi ikke
mulighet til å sende generalforsamlingen lokalt,så da må vi vente til utstyret er på plass.
Nå er det sommer og TV-Bingoen
har tatt sommerpause. Etter en del
eksperimenteringer har vi fått bedre
resultater og for resultatet er det bra
at vi har spillere på nett. Vi vil få

Ansvarlig redaktør Kjell Kjærstad merker
større interesse for TVRisvollan

nye programtilbud til høsten og det
gleder vi oss til.
Redaksjonen ønsker alle seere av
TVRisvollan, og lesere av Rislappen
en riktig god sommer!
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LADERE
Borettslaget er, som du er kjent
med, i gang med å montere opp
infrastruktur for lading av el-bil/
hybrid-bil i alle våre 24 fellesgarasjer. Vi ble ferdig med 6 stk i fjor,
og holder nå på med resten av garasjene. Dvs alle de resterende 18
garasjene er planlagt ferdigstillet
i år, og helst så tidlig som mulig.
Dette innebærer at alle som vil og
har p-plass i disse, kan koble seg
til denne infrastrukturen. MEN det MÅ være en smartlader, dvs
det er vedtatt at det skal være Zaptec-ladere. Og, du kan kjøpe denne
hvor som helst, men det er NTE
som MÅ koble til laderen. Dette
med bakgrunn i at infrastrukturen
og ansvaret for denne er borettslagets. Hva NTE tar for å koble til
en lader som ikke er kjøpt hos de,
må dere høre med de om. Dette har
ikke borettslaget noe med.
Når det gjelder pris og gjennomføring av arbeidet, henviser vi til en
link med informasjon under:
Vi ønsker at beboerne går inn på
følgende nettside: https://ntebutikken.no/kampanjer/risvollan
Velg ønsket produkt og betalingsmåte.
NTE og borettslaget må samar-

beide med TrønderEnergi Nett AS
ang. utbedring av trafoer og K-kasser, slik at selv om NTE er ferdig
med ”sin” montering inne i garasjen, vil ikke ladestasjonene være
operative før etter at TrønderEnergi Nett AS har utført sitt arbeide.
Dette omfatter bla. også gravearbeider fra trafo/K-kasse etc. Når
så garasjen er helt ferdigstillet og
gjort klar til bruk for nye ladestasjoner, vil vi koble ned eksisterede ladestasjoner, eksisterende
stikkontakter etc. Det vil ellers
bli etablert 1 stk. stikkontakt til
hver fellesgarasje, tenkt benyttet
til støvsuging etc. Denne blir låst,
men garasjenøkkelen kan benyttes.
Kostnader:
Kostnader til kjøp av selve ladestasjon finner dere informasjon om
i linken (over). Vi nevner at NTE
har tilbudt en nedbetalingsløsning
dersom dette er av interesse, men
det er visse krav som er satt til dette. I tillegg kommer kostnader til
påkoblingsavgift og denne tilfaller
borettslaget. Dette er en engangssum på kr 5.000 (inkl mva). Også
her kan borettslaget avtale en nedbetalingsløsning, men dette må det
i så fall søkes om til daglig leder.
Månedlig kostnad på kr 29 tilfaller borettslaget, mens kr 50 tilfaller NTE. Dette er det av kostnader
som tilkommer utenom forbruket.

Forbruket betales til NTE ut fra
borettslagets avtale med NTE, som
pr i år er SPOT-pris.

Til slutt nevner vi at vi pr når har
etablert 3 stk utvendige ladestasjoner som kan benyttes av de
som ikke har garasjeplass, eller de
som må vente lengst på å få ferdig
”sin” garasjen. Disse står plassert
foran fellesgarasjene til Asbjørn
Øveråsv. 2, Utleirtunet 9 og Blaklihøgda 2. De er skiltet med krav
om maks 3 timers lading, noe som
gjør sitt til at vi håper flere kan få
ladet i løpet av en dag.    

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-

10 RL 2-2019

N
A
K
G
O
M
E
R FR
E
M
M
O
K
R
!
G
N
VÅRE BILE
A
G
N
N
I
VER
H
D
E
V
E
T
HEN

FASTPRISER

Ta gjerne kontakt med NTE om
spørsmål ang. kjøp av ladestasjon,
eller andre tekniske ”ladespørsmål”, eller kontakt borettslaget om
andre/ytterligere spørsmål.

HENTING PÅ
DAGEN

Vi gjør dere oppmerksom på at
dere må (bør) være tilstede ved
montering av ladestasjon, bl.a for
å få opplæring og informasjon om
bruken, slik at tidspunkt for montering må (bør) klargjøres med de.

3 STØRRELSER

Med hilsen,
Laila Pedersen Teknisk sjef

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.

Rydde opp hjemme?

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.

Les mer:

I Utleira IL er det aktiviteter også
for de godt voksne. Mange seniorer i nærmiljøet har over flere år
vært aktive i idrettslaget, og har
fortsatt med det inn i pensjonisttilværelsen, da både via dugnader
og via et eller flere av aktivitetstilbudene Utleira IL tilbyr.

Kl.12.00-13.00 Utleira dans (linedance)

Året 2019 startet med en fullbooket lunch i Klubbhuset. Under
lunchen vår kom mange gode forslag til ønskede aktiviteter, både
innom- og utomhus, og Utleira
dansen samt gågruppa var straks
iverksatt. Mange av seniorene
benytter seg også av tilbudet om
treningsstudio og samles ofte i kafeen i etterkant av økta. Pr i dag
tilbyr Utleira IL mange ulike aktiviteter for seniorgruppen, og det er
stadig i utvikling. Det er alltid plass
til flere, og Utleira IL ønsker alle
seniorer velkommen!

Kl.11.30- 12.30 Seniorkafè

Tirsdager

Senior i Utleira idrettslag

Kl.11- Gågruppe
Onsdager
Kl. 10.30-11.30 Sterk og stødig
Torsdager
Kl.09.30-10.30 Ballspill
Treningsstudioer åpent alle dager.
For tidspunkter se hjemmesiden
www.utleira.no, og gå inn på fanen anlegg. Ros-Mari

Mandager
Kl.10.30-11.30 Sterk og stødig
Kl.11.30-12.00 Seniorkafè
Lunsj i klubbhuset

Gågruppa ute en fin vinterdag
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Gågruppa på tur

Seniordans
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Presentasjon av Naboutvalget i B-feltet

17. MAI-FEIRINGEN

Vi er fire engasjerte medlemmer i naboutvalget for B-feltet. Noen av oppgavene som
vi jobber med er å planlegge
og arrangere sosiale aktiviteter som julegrantenning, vårdugnad og vi forsøker å få til
en årlig busstur i distriktet. I
tillegg lager vi et eget informasjonsskriv «B-blækka» to
ganger i året. B-blækka deler
vi ut til alle beboere i B-feltet.
NU mottar flere saker fra beboere. Noen saker lar seg
løse, andre saker sender vi videre til administrasjonen.
Vi skulle ønske at flere beboere møter opp årsmøtet/
allmøtet i februar.
NU-B har møter ca. en gang
per måned og referatene fra

Hvert år er ”våre” skoler med å sette lyd og farge på 17. maifeiringa i byen.

disse møtene er tilgjengelig
på nettsidene til borettslaget.
Du finner også B-blækka på
disse nettsidene. Se Naboutvalg og B-feltet på www.risvollan.no.
Naboutvalget i B-feltet består
av:
·  Laila Aarø – leder og postansvarlig
·  Ingrid Grimstad – kasserer
·  Robert Kjeldsberg – ansvarlig for redskapsbodene og
innkjøp
· Siv Frost – sekretær

Hoeggen				Steindal					Utleira

17. mai-feiring ved Utleira skole
Vi var velsignet med et flott vær 17. mai. Dette var med å skape ei fin ramme rundt de lokale arrangementene
i nærmiljøet, og mange møtte opp ved ”sine” skoler for å feire dagen.

Vennlig hilsen
Siv Frost
Sekretær for NU-B
Naboutvalget B-feltet

VANT ELSYKKEL I TVRisvollan

Da vi spurte Litt av hvert om de kunne tenke seg å
sponse en elsykkel til en av bingospillerene våre, sa
de med en gang at de skulle vurdere saken,
Vi ville trekke den på sesongavslutningen på
TV-Bingoen i juni.
Da svaret ble positivt, var det bare å fortelle dette
til spillerne og sykkelen ble trukket blant de slokkene som var kjøpt fra 8. mai til 19. juni.
Til foreta den høytidelige trekningen hadde vi fått
borettslagets nye styreleder til å foreta trekningene.
Sykkelen ble trukket først og en hoppende glad
Marianne Sellesbakk Arntsen ringte inn og fortalte
at det var Henne og veninnene i Klæbu som hadde
vunnet.
Da er det bare og vente på nye runder på TV-Bingo
og kanskje blir det et nytt stunt fra oss.
TV-BINGOEN STARTER OPP IGJEN ONSDAG 28. AUGUST KL. 20.00, MED FINE PREMIER OG EN JACKPOT PÅ KR 35.000,- KK
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Loe Alexander Kjeldstadli satte pris
på sukkerspinn på nasjonaldagen.

Ståle Langolf i Litt av hvert gratulerer Marianne Sellesbakk
Arntsen med en Buddy elsykkel som hun og venninene vant på
TVRisvollan.
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UTLEIRA IL ARRANGERTE UTLEIRALØPET OG BYDELSFEST 15. JUNI
På en fin dag 15. juni 2019,
ble Utleira’s arrangement
avholdt.
Arrangementet ble avviklet
på en seriøs og flott måte.
Alle løp startet til riktig tid og
barn og voksne hadde en fin
opplevelse.
Over 600 deltakere sprang
rundt i forskjellige løyper i
bydelen.
Vi så både ”Bjørnis” fra
brannvesenet og Tigeren
som jentene var spesielt
glad i.
På kvelden var det bankett
og dans med en del kjente
artister, og hallen var utmerket til dette.
De vi snakket med syntes
dette var et topp arrangement og mente dette burde
være et fast opplegg.
En av dem sa:
Dette er bare MAGISK!

Hvor lenge skal vi vente? (Leserinnlegg)
Etter rehabiliteringen av 1. etasjen
i Høyblokka, er det så trist å komme inn i gangen, ja faktisk deprimerende. Mørke preger gangen. Vi
syns dette er mislykket. Hvor lenge
skal vi vente på en forandring til
det bedre? Lysere vegger må til.
Og litt blomster, dekorasjoner, bilder, bord og benker også.
Biblioteket har prøvd seg med
dette, og det er vellykket. Honnør
til Risvollan fysikalske også, men
resten av gangen er TRIST!

Vi lurer på hva som skal komme Noen må da vite noe!
Og hva skal komme i de tomme der bensinstasjonen var. Og hva
rommene?
med barnehagen og den gamle Jorunn Grini / Lisbeth Hallgren
tomta der? Det må da finnes pla- Beboere
Gangen nede er slettes ikke så ner etter så lang tid!
verst når Litt av hvert setter ut sa-

TVRisvollan/Rislappen kommer til å forsøke å finne noen svar, men det vanlige svaret er
at ingen vet. Har du som leser noen mening om det som er nevt ovenfor, så er vi meget
interessert i den. Kanskje var det uklokt å selge senterdelen? Hva med muligheten til
Risvollan borettslag til å påvirke utviklingen. Hva med etasjene 2-3 og fire, nye boliger?
Hvem skal i såfall eie og drifte dem.
Kanskje kunne vi hatt en debatt om disse og andre saker i TVRisvollan. Hva er din mening?
Vi hører gjerne fra deg. Ta kontakt med oss og si din mening!
Kjell Kjærstad, ansvarlig redaktør TVRisvollan/Rislappen
GRILLING

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!

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.
Det er ellers viktig å vite at du må
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kene sine, men en dag sto der en Artig med det som ble lansert for
stor palme der og lyste opp. Dess- flere år siden, men hva kommer i
verre var det noen som flyttet og stedet?
hadde satt den der foreløpig.
Rislappen er en utmerket plass og
Så til det utvendige. Det må kom- informere om dette. Dette måtme store blomsterkrukker og ben- te da også være et fint tema for
ker der til sommeren, både foran TVRisvollan.
og bak. Forresten flott med benken og sykkelstativet utenfor bibli- Vi er glade i boområdet vårt, men
oteket. Vi har mange gode forslag slik det er nå kan det ikke fortsettil den som er interessert!
te.

lagre propanbeholderen korrekt når
den ikke er i bruk/eller om vinteren.
Den skal ikke være lagret i kjelleren.
Utvis varsomhet og vær aktsom dersom 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
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*Resultat av KTI undersøkelse 2017 som sendes alle våre kunder etter salg.

FORTRESS.NO

Vi elsker våre kunder og våre kunder
elsker oss. I fjor gav våre boligselgere oss
94,7 %* i kundetilfredshet.

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!

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.
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