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INFORMASJON OM BOMÅPNERE

Styrelederen har ordet

Hei
I skrivende stund er vi helt i slutten
av november, og desember banker
på døra. Så langt har det ikke vært
mye vinter og snø, men den kommer vel snart.
Jeg har sett at det er kommet opp
juletre rundt omkring i feltene. Vil
rette en stor takk til vaktmestrene
som sørger for juletrærne hvert år.
Regner med det er mange forventningsfulle barn (og kanskje noen
voksne) som venter på 1 desember som i år faller på 1 søndag i
advent. Da tennes lysene, og det
skulle ikke forundre meg om det
kommer noen nisser også
Styret har i løpet av høsten gjennomført møter med representantskapet og kontaktutvalget.
Bra fremmøte og nyttige diskusjoner om store og små saker.
Om du vil lese referater fra disse
møtene, fra styremøter og er interessert i annen informasjon så
kan du finne dette ved å gå inn på
hjemmesidene våre. Velg Om Borettslaget øverst på siden, og velg
så Drift, styring og økonomi. Dette
finner du ute til høyre på siden.

Mange har kanskje fått med seg
at vi nå har startet opp et prøveprosjekt med parkeringsregulering på C-feltet. Dette er et samarbeid mellom administrasjonen
og naboutvalget. Ordningen
administreres av Trondheim parkering. Du finner mer informasjon
om dette på facebooksidene til
borettslaget. Der er det et innslag
fra TV-Risvollan som er lagt ut.

Etter jul skal vi legge frem forslag
til plassering av nytt driftsbygg,
forslag til bygging av garasjer på
Blaklihøgda og vi jobber med et
stort enøk-prosjekt. Det jobbes
med planer for markering av vårt
50 års jubileum neste år og jeg håper vi etter hvert får se hvordan
man ser for seg at senterområdet
kan utvikles i årene fremover.

Budsjett for 2020 er vedtatt. Vil si
at det er et normalt budsjett med
en økning av felleskostnadene
som er omtrent lik konsumprisindeksen. Målet vårt er å holde
økningen av felleskostnadene så
lav som mulig, men samtidig passe på at vi setter av nok midler til Med andre ord mye å se frem til i
nødvendig vedlikehold av husene 2020.
våre.
Men først skal vi feire jul og nyttår.
I disse dager får de siste leilighetene lagt inn fiber fra Telenor og Vil takke alle ansatte og tillitsvalgTV-signal fra Canal Digital. Det er te i borettslaget for den jobben
et stort prosjekt å gå over til ny som hver enkelt legger ned hver
leverandør av nett og TV. Men nå dag gjennom hele året. Det gjøres
er vi snart i mål og jeg håper alle en fantastisk innsats fra mange
sammen får en god TV opplevelse hold. Og det nyter du og jeg som
og stabilt nett.
beboere her i borettslaget godt av.
Prosjektet med å få lagt inn ny
infrastruktur for lading av elbil
er også i sluttfasen. E-feltet er
siste felt i utrullingen med unntak av H-feltet der mange venter
på nye garasjer med mulighet
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for å få lagt opp lader for elbil.
Prosjektet har blitt gjennomført
i henhold til planen. Det er noen
få som har opplevd noen oppstartsproblemer, men alt tatt i betraktning må vi si at det har vært
vellykket.

Ønsker dere alle ei fin førjulstid og
ei fin julefeiring
Hilsen fra
Roger Hagestuen			
Styreleder

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: Forside: Guro Osvoll
Andre foto: Kjell Kjærstad, Gunnar Osvoll og arkivfoto.
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

Vi vet at det finnes beboere som har
bevis for bevegelseshemming, og at
det kunne vært behov for å kjøpe
bomåpnere.

3. Beboerne må betales et
depositum på 1 x kostpris
ved kjøp av bomåpneren.

Styret har derfor i sak 012/10 i møte
pr. 18.02.10 gjort følgende vedtak for
dette:

4. Når åpneren ikke benyttes
lenger, må den leveres inn
igjen og depositumet tilbakebetales.

”Styret godkjenner at det
kan leveres ut automatiske
bomåpnere til beboere på
Risvollan på følgende vilkår:

1.

Beboerne må ha og
fremlegge for borettslaget
gyldig bevis for
bevegelseshemming (HCbevis).

2. Beboerne må betale gjeldende kostpris for bomåpneren.

5. Bomåpneren plasseres i
bilen og tilhører gjeldende
bil, jfr. pkt. 1.
Styret vedtok i sak 74/14 i møte
18.09.14 følgende tillegg: Styret kan
ved helt spesielle tilfeller og når særlige behov tilsier det, gjøre unntak
fra vilkårene over.
Kostpris pr. d.d. er kr 500,- + mva

BRUK AV UTVENDIGE
SPORTSBODER
Vi minner de beboerne som bor i
fellesoppganger, på at de deler de
utvendige sportsbodene med andre
i oppgangen. Dette tilsier at det ikke
kun skal være en (familie/leilighet)
som bruker boden, men at den da
skal deles på (brukes av) flere. Dersom det synes å være behov for mer
plass, kan dere evt. avtale med naboen om å bruke av deres plass, men
det må i så fall være avklart før dere
tar i bruk boden.
Ofte er det lite plass som skal deles på flere. Større ting som opptar
unødvendig mye plass bør heller ikke
lagres her.
Og slik bruk av sportsboden gjelder
sommer som vinter. Vis hensyn!

I tillegg må det betales kr 625,- i
depositum inkl. mva.
Ta kontakt med borettslaget dersom
det er spørsmål i saken.

Julegrantenning i B-feltet
B-feltet arrangerte julegrantenning lørdag 30. november. I fint
vintervær og godt oppmøte av
både barn og voksne ble det en
fin start på adventstiden. Selveste julenissen kom på besøk
og flinke musikanter fra Utleira
skolekorps bidro til skikkelig julestemning.
Naboutvalget i B-feltet ønsker
en riktig god jul til alle beboere,
ansatte i borettslaget og TVRisvollan.
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Fjerning av busker og kratt som hindrer sikt:
I forbindelse med kjøring inne på tunene og til/fra adkomstvegene, ser vi at det kan være overgrodde områder
som fører til hindring av sikt. Særlig store busker og trær,
samt hekk og annen beplanting som er plantet mellom
adkomstvegen og uteboden og/eller foran uteboden (utvendig sportsbod). Se bilder som illustrerer dette.
Borettslagets styre har vedtatt at slike hindringer må
fjernes, så det er derfor fint om dere fjerner disse selv, så
snart det er praktisk mulig, eller ber om bistand fra borettslagets vaktmestere til dette arbeidet. Nå er vel vinteren ikke rette tiden til slikt arbeid, men om dere får det
til, setter vi stor pris på at det gjøres så snart som mulig.
Så kan dere finpusse området til våren. Til våren vil vi også følge opp aktuelle
saker.
Montering av gjerder kan også hindre sikt, så være oppmerksom på dette
også. Ved spørsmål/usikkerhet rundt dette, ta kontakt med borettslaget, og
da er det fint om dere legger med bilder som illustrerer hva som menes.
Bildene viser at det er dårlig sikt dersom et barn kommer fort springende ut i
vegen forbi thujaene.
Slik er det flere steder på Risvollan, og enkelte steder ennå mer tett enn det
disse bildene viser.
Teknisk sjef

INNLEVERING AV UTSTYR FRA GET
UTSTYRET FRA GET KAN INNLEVERES PÅ 3 MÅTER:
1. INNLEVERING HOS GET PÅ BRATTØRKAIA 17 B
2. BENYTTE RETURSLIPP FRA GET DERSOM DU HAR MOTTATT DETTE
3. LEVERE DET INN PÅ FELLES INNSAMLINGSDAG I BORETTSLAGETS 			
ADMINISTRASJONSBYGG 14. OG 15. JANUAR 2020 FRA KL. 1700-20.00

NB: Siste frist for innlevering er 15. januar!

Grønn utsikt
All forskning viser at å ha tilgang til
grønne arealer i nabolaget er viktig for menneskers helse og trivsel.
Dette gjelder både for gammel og
ung,
Forskning viser også at for at parker skal benyttes er det viktig at
områdene ikke er langt unna der
man bor.

Valgkomiteen
Valgkomiteen har startet arbeidet med å finne kandidater som medlemmer og vara til styret og representantskapet. Disse skal velges på generalforsamlingen i
mai 2020. Komiteen ønsker forslag på personer med
ulik yrkesbakgrunn, alder og kjønn. En viktig faktor er
engasjement for borettslaget og ønske om å være med
å utvikle et stadig bedre borettslag. 				
									
								
Tips sendes komiteens talsperson:				
lisetondel@msn.com

Som beboer i høyblokka lurer jeg
på hvorfor orådet ved den gamle
bensinstasjonen nå ser ut son et
hentelager for grus og stein.
Med forholdsvis lite utbygging
kunne det ha blitt en koselig park
og et fint rekreasjonssted for oss Slik ser bensinstasjonstomta ut, et lager for masse og maskiner.			
beboere.
Utsikt fra Høyblokka.
Med grønn plen, noen benker og
litt beplantning hadde det bltt fint.
Finnes det overhode noen planer
for tomta?
Er det planer for plassen hadde
det vært passende om vi som bor
her hadde blitt informert.
Toril Strøm Okpe
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Har du fått nytt tlf.nr eller ny emailadresse?
For oss i administrasjonen er det av flere årsaker viktig å ha riktig kontakt
informasjon på andelseiere og beboere.
Dersom du har fått nytt tlf.nummer og/eller ny emailadresse er det fint om
du melder fra om dette til: risvollan.bl@risvollan.no.
RL 4-2019 5

MONTERING AV LADESTASJON FOR LADING AV EL-BIL/HYBRID-BIL
INFORMASJON OM KOSTNADER OG UTFØRT ARBEID

INFORMASJON –
BRØYTING
Alt som letter vårt arbeid, kommer beboerne til gode i form av ennå bedre utført arbeid!

Vinteren er her – med tilhørende snøbrøyting/sandstrøing!
Vi har mange trange og smale veger
og plasser, mange gater, mange garasjer og gangveger som skal brøytes
på kort tid og det blir brøytet i hht.
gjeldende brøyteinstruks som dere
finner i INFO-håndboken kap. 5.15.
Vi ber om forståelse for at
ting tar tid, og særlig da ved store snøfall. Det er derfor bra dersom
dere bidrar selv ved å holde det ryddig rundt containere, rundt søppeldunker (måke snøen slik at renholdsverket kommer greit til), måke fram
under garasjeportene (for de som har
egen garasje i rekke), ikke parkere slik
at brøytemannskapet vårt blir hindret
og at evt. det ikke blir brøytet fordi biler står i vegen etc. etc.

SØPPELDUNKER
Vi ser og hører av og til at søppeldunkene blir for fulle, og/eller kan
være ødelagte. Hva kan man gjøre
da?

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.
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Vis tålmodighet og forståelse – og være
gjerne konstruktive!
UTPLASSERING AV KASSER MED
STRØSAND
Det kan faktisk fort bli glatt også. Men
rundt om på de ulike feltene er det
plassert ut kasser med strøsand. Disse
kassene er bl.a. tenkt til bruk for beboerne og/eller naboutvalget dersom det
er glatte partier i området som av ulike
årsaker ikke er blitt stødd.
Bruk derfor sand fra disse kassene.
Vi setter også pris på å få beskjed dersom noen av kassene blir tomme for
sand og/eller om de er blitt ødelagte.

det fortsatt mulig å bestille ekstra
restavfallsdunk, men da må den
Er dunkene blitt for fulle slik at som bestiller, betale ekstra for
lokket ”spriker”, må dere være denne. De årlige merkostnadene
vennlig og sortere bedre (sikkert for dette, får du ved henvendelse
noe papp, glass eller flasker som til borettslaget.
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.
Fulle dunker:

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 selvsagt spørre om tillatelse til å kaste ekstra søppel i disse.
Noen få har bestilt og betaler for
ekstra dunk til restavfallet, og for
de som fremdeles har dunker, er

Infrastrukturen til alle fellesgarasjene skal nå være utført og klar
til å tas i bruk, dvs at ladestasjoner kan bestilles og monteres. Fra
NTE kan du kjøpe ladestasjonen
av merke Zapteck. 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). Vi nevner at det
MÅ være en Zaptck-lader og at
NTE MÅ koble til ladestasjonen
på vårt anlegg.
For de som ikke har noen ladestasjon, uttak eller stikkontakt fra
før, i garasjen, medfører etablering
av infrastrukturen 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, dvs at alle
tidligere ordninger opphører. Det
samme gjelder stikkontakter /uttak
som er montert inne i garasjene.
Disse stenges ned/kobles ifra så
snart vi får anledning til dette, og
de fleste skal allerede være frakoblet.
Vi nevner at det blir montert en
felles stikkontakt inne i garasjen,
som samtlige med tilgang til fellesgarasjen kan bruke. Denne er
tenkt benyttet til mindre arbeider
eller andre ”småting”, men skal/
kan ikke benyttes til lading av elbil/hybrid-bil.
For bestilling av nye Zaptec-ladere
kan du benytte følgende link eller
gå inn på NTE sin hjemmeside evt.
borettslagets hjemmeside:
https://ntebutikken.no/kampanjer/
risvollan

For ordens skyld nevner vi følgen- Trenger du informasjon fra NTE
de kostnader:
kan du kontakte NTE v/Ronny
Sende Kjønstad:
Informasjon om etablering av infrastruktur er nevnt i Rislappen Ronny Sende Kjønstad | Servicekosom ble gitt ut til jul i 2018 (de- ordinator Trondheim | ronny.kjonssemberutgaven). Her lå det med en tad@nte.no
informasjonsbrosjyre utarbeidet av NTE Elektro AS | Mobil 952 38 421 |
NTE. Og det går der fram hva som www.nte.no
kan bestilles, hvordan det kan bestilles og kostnader til ladestasjon. Til slutt legger vi til at NTE, innen
Vi legger til at det kan la seg gjøre utgangen av året, har lovet oss at
å kjøpe ladestasjon på avbetaling det skal være lagt fram infrastrukover 36 måneder. Rislappen finner tur for lading av el-bil/hybrid-bil
du også på våre hjemmesider om innvendig i parkeringshuset på
du ønsker å finne den fram på nytt. E-feltet også. Da blir det nye 44
plasser som kan kjøpe seg ladeDet som kommer i tillegg til kost- stasjon. Dernest legges det til
nader for selve ladestasjonen er:
rette for utendørs infrastruktur på
taket på parkeringshuset for flere
-     Ett engangsbeløp (tilkoblings- ladeplasser. Noen av plassene skal
avgift) for å koble seg til infra- være ferdig montert med ladestrukturen på kr 5.000 (tilfaller bo- stasjon, og noen av plassene skal
rettslaget). Beløpet kan omsøkes kunngjøres ledig når det elektriske
for delbetalinger.
arbeidet her er sluttført.
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.

Med tillegg av dette vil det være
2 stk. uttak til lading av el-bil/hybrid-bil på feltene A, B, C, D, E,
F, G og H. Disse har enten enkeltvis eller doble uttak, og skal være
skiltet med en ladetid på inntil 3
timer.

Dersom det er aktuelle spørsmål
til borettslaget, ta gjerne kontakt
med oss. Og med dette håper vi
å kunne si at borettslaget både
er fremtidsrettet og har en miljøBeløpene er satt slik med bakgrunn vennlig profil.
i at det framover vil kunne påløpe
seg ulike former for driftskostnader.

-     Driftskostnader på kr 29 pr
mnd (tilfaller borettslaget) med
tillegg av kr 50 (tilfaller NTE) pr
mnd. Beløpene er inkl. mva.

-     Beboerne betaler SPOT-pris
for sitt forbruk med tillegg av
nettleie og ovenfor nevnte driftskostnader. Dette er samme ordningen som borettslaget betaler
for fellesanleggene.
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Er Risvollan i ferd med å forfalle?
Ser vi et forfall i vedlikeholdet på Risvollan? Om ikke akkurat forfall, så
kanskje en utvikling hvor ting ikke synes like viktig lenger? Er vi i ferd
med å spare oss til fant? Eller kanskje får vi bare som fortjent?
Av Frode Dalsvåg, F-feltet

Det er nå 16 år siden jeg havna
på F-feltet på Risvollan. Vi pakka
sammen nordpå, solgte stor enebolig og valgte oss i stedet borettslag. Alt til sin tid, var på en
måte vårt mantra. Og så skulle vi
ikke til Byåsen, for der var det jo
bare motbakker, hadde vi hørt (ja
kanskje et par nedover også..). Tilfeldigheter sendte oss til Risvollan.
All tvil forsvant i takt med sola den
vårdagen vi var på visning. Fine
hus, ikke for tett, masse luft, masse grønne lunger, rent og pent,
kort sagt, velstelt. Og for ikke å
snakke om de flotte trærne. Når vi
attpåtil fikk høre at den beryktede
Risvollanrampen enten var flyttet,
eller kanskje vandret, så var valget
enkelt for oss. Her ville vi bo.
Vi har trivdes fra første dag. Slapp
å tenke på maling av sørveggen,
slapp å bekymre oss for om tak
eller vinduer snart måtte skiftes.
Plenklipping og ugressluking var vi
lei av og la platting på noen små
grønne kvadrat. Vi hadde funnet
vår plass. Men nå kjenner jeg plutselig litt på en slags uro, og spør
meg selv; er det fortsatt like pent
og rent her? Like velstelt? Og like
trivelig?
Like luftig er det vel. Men hva slags
langtidsplan sitter styret i borettslaget med? Ny teknologi muliggjør
en helt annen fortetning nå. Makta sitter hos folket, hører jeg, og
det er jo folket som velger styre.
Likevel er det sunt å spørre hva
dagens ledelse tenker om fremtida. Er vi nødt til å vokse for å klare
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å betale de investeringer som er
påtenkt? Har man av den grunn et
strategisk mål om vekst?
Mer bekymret er jeg for det daglige vedlikeholdet. Det var renere
før. Det var penere før. Det tør jeg
påstå. En vandring rundt på Nardo

og Othilienborg forteller meg at våre
naboer er flinkere til å stelle rundt
seg. Flinkere til å gjøre det pent og
trivelig i hverdagen. Slik jeg husker
det fra Risvollan den dagen jeg flytta
hit. Gjør våre naboer noe annerledes,
er de mer dugnadsbasert, tenker jeg
på min kveldsvandring? Burde vi også
engasjere oss mer, forventer vi for
mye?
Om mine betraktninger om utviklingen er rett, så er det grunn til å stille
spørsmål hvorfor. «Teknisk Etat» har
jo fått stadig bedre forhold, ja sågar
nytt bygg, bedre maskiner og egen
gartner tilsatt. Jeg kritiserer overhodet ikke de som jobber i utestyrken, la
det være slått fast. Er svaret så enkelt
at løpende driftsoppgaver tilsidesettes som resultat av de store investeringene som gjøres? Både hva gjelder
økonomi, men også ressurser? Fellesutgiftene har steget kraftig, burde
de egentlig vært enda høyere for å
kunne opprettholde gode nok tilbud i
hverdagen? Drives borettslaget kostnadseffektivt nok?
Min kritikk kan være tuftet på uvitenhet. Eller for store forventninger. Men
ta en titt på lekeplassen, Trollgården,
på F-feltet. Det er altså ikke rare greiene. Jeg skjønner at småbarnsforeldre fortviler. Har de grunn til det?
Hvis ikke, så bør kanskje borettslaget
være litt tydelig og fortelle de det.
Forventningsavklaring kan være et
stikkord her.
Jeg påstår at arbeidet med innleide

entreprenører som vi har hatt masse
av de siste år har satt områdene tilbake. De ordner rett og slett ikke opp
etter seg. Er det bevisst at de kun fyller på med fyllmasse og ikke jord før
en liten neve gressfrø skal gjøre det
grønt igjen? Er det bevisst for å kunne
redusere på gressklippingen? Min far
lærte meg en gang at det eneste som
liker skrinn jord er vekster som vi ønsker dit pepper’n gror. Jordsmonnet
er så skrint og tynt at gresset ikke klarer seg. Hestehov, burot og annet svineri har gladelig overtatt marken. Om
våren, når hestehoven blomstrer, fylles husene av «hvite flygere», og det
blir verre og verre for hvert år. Er det
slik vi ønsker det? Settes det ikke krav
til entreprenørene i anbudskontraktene? Har man vurdert sprøytemidler
for å få ned omfanget av uønskede
vekster?
Jeg hører mange ytrer seg negativt i
forhold til gressklipping, kantklipping
og øvrig vedlikehold i sommerhalvåret. «Vi venter på ferievikarene», har
vært svaret fra administrasjonen. Er
dette en tilfredsstillende løsning, år
etter år? Garasjene er nå renovert,
ble resultatet som ønsket? Hva ville
det betydd i kroner og ører dersom
man også hadde tatt et tak inni garasjene? Vurderte man aldri å erstatte
nettingburene med skikkelige boder
hvor man kunne oppbevare ting? Eller fornye dekket inne i garasjene?
Det er et tankekors at så mange kun
bruker garasjen på de kaldeste vintermånedene. Det er et større tankekors
å se alle tomme nettingburene. De er

Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260

knapt brukanes til å oppbevare bildekk i. Jeg synes det er beklagelig at
man ikke benyttet sjansen til å heve
standarden inne i garasjene, slik at de
ble mer brukt.
I forkant av byggingen av nytt garasjeanlegg ble det for noen år siden
anlagt en midlertid parkeringsplass
ved Risvollveien. En del av fotballbanen ble da tatt, det ble først lagt duk,
slik at det skulle være enkelt å rydde
opp etter seg. Det ble gitt klare løfter
om at grøntområdet skulle bringes tilbake når garasjeanlegget var ferdigstilt. Så har ikke skjedd. Delvis har det
vært brukt til deponi og avlastningsplass. Men siste år har den bare ligget der brakk, omkranset av en skog
av burot, høymole og annet svineri.
Stengt med betongringer for å hindre
gjesteparkering e.l. Jeg rettet derfor
spørsmål til borettslaget om når vi
kunne forvente at området ble tilbakestilt.
Svaret overrasket meg: I utgangspunktet kan vi godt så den til, men slik
vi har hatt behov for den de siste årene, har vi ikke sett verdien av dette.
Hva som skjer med plassen framover,
vet vi ikke, men inntil videre, tenker vi
å la den være slik den er. Vi nevner at
kost/nytte ang opparbeidelse/bruk av
plassen da vil bli en vesentlig vurdering fra vår side.
Jeg drister meg til å hevde at dette
representerer et soleklart løftebrudd
i forhold til hva som er uttalt tidligere.
Og dette med kost/nytte, går ut fra
det ble vurdert før området ble tatt.
Med denne artikkel i Rislappen utfordrer jeg borettslagets øverste ledelse
på hvilke strategier det jobbes etter.
Og om hvordan økonomien i borettslaget egentlig er. Først og fremst vil
jeg utfordre den nyvalgte styreleder
til å bli mer offensiv i kommunikasjonen med beboerne. Jeg tror det er
et betydelig forbedringsområde her.
Kanskje feltvise folkemøter er veien
å gå? Forresten, du har jo kanaler for
kommunikasjon i søkk og kav. Bruk de
da vel!

Garasje F. Burde det vært gjort noe med
bodene i garasjene? Er de lite brukervennlige?

Hestehoven blomstrer og fyller husene
med «flygere». Det blir flere og flere av
de for hvert år.

Sommer på F-feltet. Følger man ikke
opp entreprenørene, burde de ikke
rydde etter seg?

Bilde fra den midlertidige parkeringsplassen langs Risvollveien.
Burot, høymole og andre ugressvekster trives der.

Dårlige vekstforhold ja. Men heller
ingen klipping. Ikke akkurat et vakkert syn.

Betegnende for våren på Risvollan. Ingen gressklipping før sommervikarene
kommer. Vil vi ha det slik?
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FAGDAGEN AVHOLDT I ADMINISTRASJONSBYGGET 2. OKTOBER 2019
Da er fagdagen vi gjennomførte den
02.10.19 evaluert (etter beste evne).
Borettslagets styre har behandlet
saken i møte 24.10.19, sak 079/19.
Følgende vedtak ble da enstemmig
fattet:
”Styret tar evaluering av gjennomført fagdag den 02.10.2019 til orientering, og takker for vel gjennomført
dag.
Videre tar styret sikte på at det kan
gjennomføres en tilsvarende fagdag/
mini-messe om en 3 års tid. Opplegg, utforming og gjennomføring av
dagen delegeres til administrasjon”.
Som dere ser ut av styrets vedtak, tar
vi sikte på en ny tilsvarende dag om
en 3 års tid. Dette til informasjon. Vi
i administrasjonen er godt fornøyd
med gjennomføringen, og så er også
vårt styre.

Witro bil AS var tilstede og snakket om sine el
varebiler. Her en av borettslagets sine

Berg Serviceverksted ordner det meste

Firesafe viser fjerning av splint

Styrelederen i samtale med ”Bingokongen”

Populær maskott fra Utleira
IL

TVRisvollan var rundt og gjorde sine intervjuer.

Her fra standen til Rørfunn AS

Initiativtaker til fagdagen, teknisk sjef
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Proaktiv sin innestand

NTE som også har bygget ladenett

Telenor fikk forklart om det nye kabelnettet
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Fortsettelse fagdagen...........

Her noteres, kanskje blir det gevinst?

Norsk Gjenvinning kunne svare på mye om avfallsbehandling

Norgeshus/ Aubo kjøkken stilte sterkt, med kjøkken som gevinst

Glimt fra fagdagen
Det var folkerikt i borettslagets adm.bygg på fagdagen
i oktober. Det var i alt 24 utstillere og Risvold, Blakli
og korridoren samt uteområdet ble benyttet. 		
									
I tillegg til fine produkter og nyttig info, fikk beboerne
servert kaffe og kaker. Et ekstra pluss var at en kunne
være med på trekning av ulike varer ved å skrive seg
opp ved de ulike standene. Tilbakemelding fra beboere
er at fagdag bør arrangere om noen år igjen.

K. Lund AS hadde mange besøk på sin stand
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Proaktiv hadde pølsegrilling på sin utestand, glade grillkokker
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«Vi i TT Forsikring og Finans er stolte formidlere av CODAN
Forsikring og DANICA pensjon. Vi er en totalleverandør av skade-,
person- og næringsforsikring.»

SOLSIKKEKONKURRANSEN I 2019
SOLSIKKEKONKURRANSEN 2019

Familien Pettersen ble vinnerne solsikken ble målt til 285 cm fra rot til topp



Som beboer i Risvollan Borettslag får du unike priser på skade-, person- og næringsforsikring.



Hos oss får du personlig rådgivning, og du kan snakke med samme person om både finans og

Vinneren er fam. Pettersen – solsikken ble målt til 285 cm fra rot til topp

forsikring.


Din rådgiver er lokal, og du slipper å snakke med fremmede på et kundesenter.



Vi har over 14 års individuell erfaring med finans- og forsikringsrådgivning.



Ring oss for en uforpliktende prat i dag, våre dyktige rådgivere er klare for å hjelpe deg

Her er bilder av alle de flotte bidragene, vi takker alle som har deltatt

Her er bildene fra alle de flotte bidragene, vi takker alle som har deltatt.

med
Bli
ig
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til
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år!
t

ate

ult
res

Terningkast 6 for andre år på rad!

Johannes sin solsikke var 240 cm

Denne solsikken var 240 cm

Denne ble målt til 215 cm

Denne ble målt til 215 cm
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Denne var 187 cm

Denne var 187 cm

Denne var 208 cm

Denne var 208 cm

«Danica får toppkarakter fordi de beviser at du kan få en barneforsikring som inkluderer gode
dekninger uten å måtte betale luksuspris. Danicas barneforsikring er blant de beste på medisinsk
invaliditet ved sykdom og ulykke, og inkluderer ugradert uførepensjon og 8G i uførekapital. I år, som i
fjor, når derfor Danica toppen og roses for å være et rimelig alternativ som gir familier langvarig
trygghet uten å koste skjorta.»
- Norsk familieøkonomi, januar 2019

BUSSRUTER I BYDELEN
Leste i avisen om endring i bussruter fra nyttår. Så ikke ut at det var
noen endring for «vår» buss.
Jeg har tidligere spilt inn at AtB kanskje bør se på den utviklingen som
har vært rundt Risvollan og hvordan
dette slår ut på busskapasiteten.
Jeg har påpekt at når buss nr 11
ofte er stappfull allerede på den 5.
stoppen, Asbjørn Øverås vei, så må
dette være et tegn på at kapasiteten er sprengt.
Dette gjelder da særlig i tidsrommet når folk drar på jobb/skole og
hjem igjen.
Det må da være et varsko at bussen
fylles allerede ved avgang.

Svaret fra AtB var at henvendelsen
var notert.

Tidligere gikk det flere suppleringsbusser mellom 07:30 og 08:30.
Disse er tatt bort når leddbussene
ble satt opp.
Dermed er det lite trivelig å busse i
rushtidene i hvert fall.
Men rent generelt er det nå oftere
stappfulle busser.

Dette har sine ringvirkninger, spesielt
i og med at dette skaper forsinkelser.
Sjåføren «stuer sammen», ber folk
trekke sammen, osv.
Det tar tid å få lastet. Og ikke minst,
det tar tid å komme seg ut.
Bussen kommer kanskje 10 minutter
senere til byen, kanskje senere.

Men så prøver vi jo å følge opp med å
være miljøbevisst da.

Jeg utfordrer borettslaget til å ta en prat
med AtB om denne problematikken.
Den veksten som er og blir i området,
tar AtB dette innover seg?
Vennlig hilsen
Frode Dalsvåg

Jeg ser også mange føler ubehag med
å måtte smyge seg gjennom en tett
folkemasse for å komme seg ut.
Og så har vi problemet med dørene
som ikke lar seg lukke fordi det står
folk for nært dørene.
Alt i alt, det tar lang tid å komme seg
til sentrum. Og det er langt fra behagelig bestandig.
Og de med barnevogn, koffert og lignende; forget it !

Jeg vurderer alvorlig å leie meg parkeringsplass i nærheten av jobben, og
så ta bilen løs.
1000 kroner måneden koster det.
Regnestykket blir da farlig enkelt for
min kone og meg, vi sparer inn to
busskort.				

TVRisvollan endelig på kabelnettet igjen.
Nå slipper du å lete på Youtube og andre nettsteder for å finne
TVRisvollan.
HER ER VI:
Kanal 126 er en kanal som kan sees i Trøndelag på Telenor og plattformen T-We.
Her vil det gå reportasjer og innslag fra rundtomkring vårt distrikt. Vi
håper å få med flere bidragsytere som har vist sin interesse.
På kanal 126 vi du også kunne spille TV-Bingo. Det er populært blant
mange som vil ha litt spenning og fellesskap i sin egen stue. Og som
før, spilles TV-Bingo onsdager kl. 20.00.
Vi har to lokale kanaler som bare vises i Risvollan Borettslag,
348 som er TVRisvollan og som kan vise lokale innslag som bare angår
beboerne. Det kan være opptak av generalforsamling etc.			
Vi vil gjerne ha innspill fra dere, vi foreslår sendinger med styremedlemmer, representantskap, naboutvalg og andre som har ting som de
vil ha på bordet.
Vi har opptak helt tilbake til 1996, i det borettslaget er 50 år i 2020, vil
vi ta frem noen av disse. Vi tar gjerne i mot tips til hva dere vil se.
Kanal 349 er Infokanalen hvor man som før vil kunne se leilighetsomsetningen, nytt fra borettslaget, bruktomsetning, meldinger fra lag og
organisasjoner.
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Kanal 126 reportasjer, TV-Bingo i Trøndelag
Kanal 348 lokalt i borettslaget
Kanal 349 infokanalen, lokalt i borettslaget
BRUK OSS, SI DIN MENING - vi gir deg talerøret.
TVRisvollan 21 år i år, TV-bingo 20 år i år, bli med du også!
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”Planting” og pynting av juletre
De siste årene har vaktmesterne
dratt ut i skogen og hentet juletre
til borettslaget. Dette har nesten
blitt en tradisjon som bør fortsette, for denne ordningen har sikret
oss fine juletrær.
Etter at trærne er hentet fra skogen skal de ”replantes” i feltene.
Og her har vaktmesterne utviklet
en avansert teknikk. Oppdraget
avsluttes med lyssetting som blir
gjennomført profesjonelt og sikkert.
Julegrantenning

Vaktmestrene ”planter” og pynter mange juletrær.

Gang rundt juletreet i Blaklia

Andreas er veldig glad i nissen

NU-lederne, Anette og Dag, var
fornøyd med arrangementet

Juletrea ble tradisjonen tro tent 1. søndag i advent. I år var værgudene på vår side. Et flott
vintervær ga ei fin ramme til arrangementene, og nisseorkester både fra Steindalen og Utleira
var med å skape stemning med fine julesanger. Det var også gang rundt trea, og fordi vi har så
mange snille barn på Risvollan dukket nissen opp flere steder.

Lyssetting av gapahuken var med å skape fin julestemning. Her var også servering av gløgg og
andre godsaker.

Nisseorkesteret fra Steindalen skolekorps var med å skape fin julestemning
i A-feltet

Gang rundt juletreet i A-feltet

Liss Vollan
Liss Vollan er nok en gang på
plass på Risvollan. Hun trives
veldig godt her på snørike dager,
spesielt kram snø. I slutten av november dukket hun opp i
Blaklihøgda.
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Grete, Rune, Ken, Leo og Ina setter
pris på julegløgg og pepperkaker

Sollia
Sollia, vårt lille naboborettslag, har kanskje 		
Norges største og flottest utvendig juledekorering. Vaktmesteren, Raymond Karlstrøm,
har nok en gang fått til et unikt lysshow. Til
alle som liker juledekorasjon: ta en tur til Sollia!

Bilder: Sollia i juleskrud
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TRENGER DU

Vinnere av pepperkakehuskonkurransen 2019

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:
•

•
•

Serviceoppdrag
–
–
–
–
–

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

1. Jonas og Hermann Pøsinger
– A8a
Flott teltleir

Tett avløp

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!

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.

Mottatt visagavekort kr 750,-

				
				
				
				
				
			

Flotte bidrag til pepperkakekonkurransen.
I år ble det stemmelikhet under
avstemmingen, så det ble trekning
mellom deltagerne om plasseringene.
Tusen takk for bidraget!
Bli med neste år, dette er fint familieprosjekt.
God jul!

2. Nora Thomassen – G20B
Kjempefint tog
Mottatt visagavekort kr 500,-

Nora i midten sammen
med vennene sine

K. Lund AS
Tlf.:
E-post:
Internett:
Facebook:
Vakttelefon:
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73 93 00 00
firmapost@klund.no
www.klund.no
www.facebook.com/K.LundAS
970 40 840

3. Even, Hanna og Lotte Nilsen
Bratbak – E2a
Flott kopi av administrasjonsbygget
Mottatt visagavekort kr 250,-
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der”. For alle del – dersom det tar fyr
i smultet i gryta, ikke bruk vann for
å slokke. Bruk et lokk eller et teppe
og kvel flammen med.

BATTERI TIL RØYKVARSLEREN:
Husk og bytt batteri i røykvarsleren din en gang i året. Det passer
da bra å gjøre dette i desember
hvert år. Batteri får du kjøpt i de
fleste butikker.

Samtidig som du bytter batteri,
sjekk om røykvarsleren fungerer.
Dersom du mener at det er noe feil
med den, ta kontakt med borettslaget.

innendørs og har det hyggelig.
Ofte tenner vi lys, men husk at du
ikke må ha brennbar lysmansjett
rundt lyset ditt, ei heller annen
brannfarlig julepynt i tilknytning
til levende lys. Så pass på at julestjerner, julebelysning etc ikke er
brannfarlige eller henger slik til
at det kan bli brannfarlig. Blås ut
lysene når du forlater rommet. Dra
ut kontakten på juletrelysene og
annen julebelysning når du legger
deg om kvelden. Ikke bruk skjøteledning i skjøteledning etc., men
legg heller opp fast installasjon.
Gode priser bør du få fra våre samarbeidspartenere.

Julegavetips: Kjøp brannhemmende teppe og gi bort i julegave, eller
ønsk deg et slikt til jul. Dette kan
henges opp på kjøkkenet ditt.

SIKRINGGSKAP:
Dersom du har ”gammeldagse” sikringer, sjekk at de er skrudd godt
nok til slik at det ikke oppstår brann
i sikringsskapet. Ta en kontroll av
dette i ”ny og ne”.

Vi minner også om at firma Aalmo
Elektriker AS har fast pris på å skifte sikringsskap hos våre beboere.
Informasjon om dette står også på
borettslagets hjemmesider.

ENDRET PARKERINGSORDNING PÅ C-FELTET (ADA ARNFINSENSV)
VI GÅR OVER TIL SMARTOBLAT

Borettslagets styre, i samarbeid
med naboutvalget på feltet, har
vedtatt at det innføres en prøveordning med ny parkeringsordning
på C-feltet. Denne ordningen er
som nevnt, kun en prøveordning
og starter opp medio desember
2019 dersom vi får all skiltingen
på plass innen da. Vi har planlagt
at ordningen skal evalueres etter
ett års tid for å se hvordan dette
fungerer.
Det blir helt ny skilting som tilsier
privatrettslig regulering (svarte og
hvite skilt).
Inne på selve feltet (tunet), må
det fremdeles være offentlig skilting (blå og hvite skilt). Likeledes
vil soneskiltingen mot Blaklivegen fremdeles bli stående. Det er
Trondheim Parkering AS som har
godkjent skilttypene, men det er

Politiet som godkjenner selve ord- derfor viktig at vi har rett e-postningen (vedtektene).
adresse til den enkelte.
Ordningen kalles SmartOblat, og
som bruker av denne ordningen er
det beboers ansvar og registrere
kjøretøyets registreringsnummer,
både for egne biler og for sine besøkende. Samt sørge for at registreringsnummer er riktig lagt inn.

Følgende ordning gjelder:

Hver leilighet blir gitt 2 faste p-plasser (enten du har garasjeplass eller
ikke), og max 3 stk gjesteoblater
som skal registreres i SmartOblat.
Varighet for gjesteplassene er på
24 timer. Besøkende ut over det,
Borettslaget har inngått avtale må registreres inn på nytt.
med Trondheim Parkering AS om
drifting av ordningen på våre veg- Ved bytte av kjøretøy må man selv
ne. Dette betyr at alt av informa- ordne dette i SmartOblat.
sjon, bistand og evt bøtelegging
Vi anbefaler likevel at de som har
skjer via/til Trondheim Parkering
garasjeplass benytter denne, somAS. Men det er borettslaget som
mer som vinter - for da blir det
legger inn navn og e-postadressebedre plass ute.
ne (evt telefonnummer til de som
ikke har e-postadresse) til beboerne første gangen. Deretter må den
enkelte logge seg inn og legge inn
registreringsnummer etc. Det er

LYSMANSJETTER, BRANNFARLIG JULEPYNT OG SMULTGRYTE:
JULEBLYSNING:
Likeledes - vær varsom dersom
I disse jule- og nyttårstider er vi du skal steke smultringer og bruke smultgryte i disse ”kakebaketi-

KULDE - RADIATORER OG ÅPNE VINDUER

Vi opplever dessverre rett som det er, at
rør til radiatorer sprenger lekk grunnet
frostsprengning. Dette kan medføre store
vannskader med påfølgende problemer
og kostnader både for dere som beboere
og andre involverte.

Vinduer hvor du har radiator under, må
derfor ikke stå lenge åpne når det er
kuldegrader. Helst ikke åpnes i det hele
når det er kaldt. Er radiatoren i tillegg litt
”strypt” vil den kunne fryse sundt og røret
sprenger lekk.
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Husk derfor:

Ikke gå fra vinduer åpne. Det er
heller ikke god ENØK (engergi-økonomisering) å lufte lenge/hele tiden.
Ta en kjapp gjennomlufting da dette
er et mye bedre tiltak, og du kan
dermed hindre at radiatoren/rørene
ødelegges med dertil hørende kostnader.

Det tok ikke lang tid før det ble fritt for fremmedparkering. Foto: OSW
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SKJULTE DYRENAVN:
FINN SKJULTE DYRENAVN I TEKSTEN.
1) En matros tok fri hele dagen
2) Kjør rett fram sa hun da Gunnar
kom til krysset.
3) Hvor har Erik vært, spurte mamma urolig.
4) Frida ville spasere inn, men mor
stoppet henne.
5) Ivar er laget av muskler og bein.
6) Hun dro hjem og tok seg til rette.
7) Anders kan ingenting om kunst.
8) Mor har vasket gulvet hele dagen.
9) Sa Ulrik noe om hvor mye jeg roter?
10) Anna vil ikke innrømme at hun
strever med norsk på skolen.
1)   Trost
2)   Ørret - Hund
3)   Hare - Maur
4)   Rein
5)   Mus
6)   Hund - Okse
7)   And - Kanin - Ku
8)   Ulv
9)   Sau - Orm - Oter
10) Rev

Svar:
Jul på G-feltet - Marie Sørdals veg
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Randi og Ståle på Litt av hvert, ønsker alle en riktig god jul!

HVA ER EE-AVFALL?

Info hentet fra Norsk Gjenvinning sin info av 12. november 2019, v/Charlotte Andresen

BORETTSLAGET HAR
PAPPRESSESOM VÅRE BEBOERE KAN BENYTTE SEG AV

Litt enkelt sagt er EE-avfall alt det går strøm gjennom - enten det er fra strømnettet eller fra batterier. Noe av avfallet trenger ekstra varsom behandling og kan utgjøre stor skade hvis det kastes feil.

Så slipper du å dele opp kartongene og kaste de i containerne som
vi har stående rundt om.

leveres til pressing, for det er å
anse som restavfall og må kastes i
restavfallsdunken/containeren for
restavfall.



Lysrør

I forbindelse med julehandel og
innkjøp av større ting, så er disse
ofte pakket inn i papp. Vi henstiller våre beboere til å levere denne
pappen til vaktmesterne da vi har
en fin pappresse som kan benyttes.



Andre lyskilder

Du må da gjøre følgende:



Kabler og ledninger



Små enheter



Store enheter

Vi håper og tror mange av beboerne vil benytte seg av dette tilbudet med pressing! Er det noe du
lurer på, ta kontakt med oss!



Kuldemøbler

Komme til borettslagets vaktmestere med det som skal presses.
Du kan kontakte en av vaktmesterne eller oss i administrasjon direkte. NB! Julegavepapir kan ikke



Andre store hvitevarer

JULEGAVEPAPIR ER
RESTAVFALL



TV/Monitor



Småelektronikk

I tillegg kan borettslaget ta imot
julegavepapir i åpningstiden. Disse
kan leveres i svarte søppelsekker
til vaktmesterne. Husk at det er redusert åpningstid ved borettslaget
i romjulen (kl 09.00 – kl 15.00).

I Norsk Gjenvinning har de delt inn denne typen avfall i ni grupper, basert på ulike krav til innsamling og leveranse:

Noe av avfallet - som f.eks. lysstoffrør, er definert som farlig avfall, og skal deklareres i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11.
En del produkter krever varsom behandling.
En del EE-avfall skal behandles spesielt varsomt fordi de inneholder giftige stoffer. Det gjelder som nevnt lysstoffrør, i tillegg til sparepærer, kabler og leker som går på batteri, for å nevne noe.
En stor mengde leketøy har kretskort og andre elektroniske deler som kan forurense miljøet dersom de kastes feil.
Lysstoffrør og lyspærer inneholder kvikksølv som kan lekke ut hvis rørene knuses. Både dampen og pulveret som
kommer ut, er skadelig.
Ikke glem mobilen!
Husk at mobiler og nettbrett også må kastes for seg. Dette er enheter som inneholder en rekke miljøgifter som blant
annet brommerte flammehemmere og tungmetaller. Produktene inneholder også små konsentrasjoner av verdifulle
stoffer (som gull, sølv, palladium). Tilgangen på disse materialene er i dag begrenset, og de er derfor viktige å gjenvinnne.  

Obs! Pass på å slette data på mobilen før du kaster den. På den måten reduserer du sjansen for at opplysninger og
sensitiv informasjon blir misbrukt av andre.
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INNSAMLING AV
JULETRÆR
For de som har containere for
restavfall, kan juletreet settes ut
senest søndag 12. januar 2020.
Treet må settes foran containerne,
men ikke støttes mot containerne.
For de som har søppeldunker for
restavfall, kan treet settes ut ved
disse. Dunkene tømmes ved
første restavfallstømming etter nyttår. Treet må ikke fryse fast,
og dunken må være tilgjengelig.
Dette er informasjon fra Trondheim renholdsverk.

Vi må presisere at det ikke skal legges igjen/settes igjen noe papp/
papir på utsiden av våre lokaler.
Husk også at: Papp/papir etc heller ikke kan mellomlagres utenfor
inngangsdørene eller under trappenedgangene (bl.a. på grunn av
brannfaren).

Vi kan også ta imot papp til pressing som ellers nevnt i Rislappen,
og dette må leveres til borettslaget i arbeidstiden (administrasjonsbygget).
Julegavepapir er uegnet til
gjenvinning, og skal av den
grunn kastes som restavfall.

Har du spørsmål, ta kontakt med
oss på 73 96 99 55.

I jula er det mer avfall enn normalt, og
vi anbefaler derfor alle om å
kaste julegavepapiret ETTER
jul. Renholdsverket setter ut
en container til julegavepapir
på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon. Det er gratis å
kaste gavepapiret der.
Sjekk ellers renholdsverket sine
hjemmesider som er: www.renholdsverket.no
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Sorteringsliste:

Batterier er ikke EE-avfall.
Batterier behandles som egen avfallsgruppe – det er faktisk ikke
EE-avfall. Alle batterier skal leveres for seg. Vær oppmerksom
på at miljøskadelige batterier er
farlig avfall, og skal deklareres.
Pass på at andre ufarlige batterier
blir sortert ut, ellers risikerer dere
å måtte betale avgift for farlig avfall for alt.

Innretninger på hjul.
Utstyr (biler og maskiner) som går
på hjul er heller ikke EE-avfall,
men her er det noen unntak - som
for eksempel jekketraller og elektriske rullestoler. Har du lignende
utstyr og er usikker på avfallstypen, kan du ta kontakt med Norsk
Gjenvinning for hjelp.
EE-avfall må ikke blandes med
annet avfall

Vil du være med på å redusere
risikoen for brann på avfallsanleggene? Teip polene på batteriene du tar ut av produktene.
Brannfaren reduseres når polene ikke kan gnisse mot andre
brannfarlige gjenstander.

at virksomheten pådrar seg ekstra
kostnader i form av gebyr fra mottaket.

Innsamling av EE-avfall.

Dette er restavfall:

Restavfall

Avfallet skal leveres hos forhandler eller på et godkjent innsamlingsmottak, enten kommunalt
eller privat.

›
›
›
›
›
›
›
›

ALT LEGGES I BÆREPOSER SOM KNYTTES GODT IGJEN

Bleier og bind
Bøker med stive permer
CD-plater og videokasetter
Fett (matolje og stekefett)
Gavepapir
Glass som ikke er emballasje
Gummi, lær, skinn
Husdyrekskrementer,
katte- og fuglesand
(små mengder)

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

› Aviser
› Bøker, kun paperback
› Drikkekartonger
(skyll og brett sammen,
legg flere i én)

Papp og papir

(også m/vindu)

› Matvarekartong
(pizzaesker o.l.)

› Eggekartong

Dette er emballasjeplast:
› Emballasjebrett
(kjøtt, kylling o.l.)

› Isbokser
› Kaffeposer (plast)
› Plastbeger

Plastemballasje

(rømmebeger o.l.)

(pakkes godt inn)
til gjenvinningsstasjonen)

NB! Alt skal i pose

Dette er papp:

PAPP OG PAPIR KASTES LØST

› Juice- og dessertkartonger
› Konvolutter

›
›
›
›
›

Reklame
Skrivepapir
Tidsskrifter
Ukeblader
Vaskemiddelkartong

› Bølgepapp
› Pappesker
(riv i stykker eller brett sammen)
NB! Store mengder papp
leveres til returpunkt eller
gjenvinningsstasjon

Dette er restavfall:

RENGJØR OG LEGG I KNYTTET POSE

› Plastﬂasker og
korker (ikke pant)
› Plastfolie

(rundt nye møbler o.l.)

› Plastkanner
› Plastposer

Støvsugerposer
Suppeposer
Tilgriset papp og papir
Tilgriset plastemballasje
Tørkepapir
Vindusglass, knust

› Isopor (store mengder leveres

inn i avispapir, brusflasker e.l)

› Ildfaste former

Dette er papir:

Pass på at EE-avfallet er utsortert.
Det sparer både miljøet og lommeboka. Hvis avfallet leveres emballert, eller sammen med annet
avfall, er sannsynligheten stor for

›
›
›
›
›
›

Kald aske
Krystall
Kosmetikk
Matavfall
Mat- og bakepapir
Plastleker, lego o.l.
Plast som ikke er emballasje
Porselen
Speil
Sprøytespisser (pakkes godt

› Plastspann
(soddspann o.l.)

› Shampoo- og
balsamflasker
› Sjokoladepapir
› Såpeemballasje

›
›
›
›
›

Isopor
Vednett
Stroppebånd
Plastleker
Plast som ikke
er emballasje

Dette er farlig avfall:

Farlig avfall

›
›
›
›
›
›

Batterier
Blekemidler, klor, salmiakk
Bil- og båtpleiemidler
Emballasje for farlig avfall
Hele lyspærer og sparepærer
Kluter med linolje/løsemidler
(legges i tett beholder med vann.)

Pepperkakehus utstilt på NardoCenteret

› Kvikksølvtermometer
› Lysrør (legges i orginalemballasje

›
›
›
›

Maling, beis, lakk, lim
Maling- og lakkfjernere
Plantevermidler
Småelektrisk (røykvarslere,
mobiltelefoner, hårfønere o.l.)

›
›
›
›

Spraybokser
Spillolje og tjæreavfall
White spirit, rødsprit o.l.
Leker (som bruker batteri/strøm)

› Ammunisjon og sprengstoff
skal leveres til politiet.
› Gamle/ubrukte medisiner
leveres til apotek.
› OBS! Sprøytespisser pakkes
godt inn og kastes i restavfall.

og plasseres ved siden av boksen.)

Dette er glass- og metallemballasje:
› Aluminiumsformer
› Barnematglass
› Hermetikkbokser

Glass- og
metallemballasje

› Syltetøyglass
› Vinflasker

Kan leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjon.
Se www.trv.no for å finne ditt nærmeste returpunkt.

Dette er restavfall:
›
›
›
›
›

Ildfaste former
Krystall
Porselen
Speil
Vindusglass, knust
(pakkes godt inn)

Kundesenter
Telefon 917 54 000
kildesortering@trv.no
www.trv.no
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Jul i Sollia
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PROAKTIV.NO

VI HAR FLOTTE MØTE – OG SELSKAPSLOKALER TIL UTLEIE!
Har du behov for å leie lokale for mindre eller større arrangement?
Møterommet «Blakli» har plass for opptil 25 personer og egner seg godt til møtevirksomhet.
Møterommet er godt teknisk utstyrt og har tilhørende minikjøkken. 				

(Blakli)

For selskapeligheter og større arrangement har vi «Risvold» med tilhørende vrimleareal og
storkjøkken. Lokalet er flott med nydelig utsikt over byen. Det er mulig å dekke til 80 personer
i dette lokalet.
Ved interesse og informasjon om priser ta kontakt med administrasjonen på tlf: 73 96 99 55
eller se vår hjemmeside: www.risvollan-borettslag.no.
Administrasjonen

NOEN GANGER
ER KUN DET
BESTE GODT NOK
Noen valg i livet er ekstra viktige. Når du skal selge boligen din
står du ovenfor en av de viktigste handlene i ditt liv. Da er det
avgjørende at du velger riktig – spesielt når du skal investere i en
eiendomsmegler som skal sørge for den beste prisen for boligen din.

(Risvold)
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(Vrimleareal)
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HENRIK & ØYSTEIN – Kulturkafé på Risvollan

TO MUNTRE HERRER – Kulturkafé på Risvollan

Henrik Thingstad og Øystein
Digre arbeider til daglig som
steinhoggere ved Nidarosdomen, men de tar virkelig
frem sin myke side når de i
søt duett synger slagere fra
etterkrigstiden under vignetten “Svunne Tider”. Her får vi
servert godlåter som i sin tid
ble gjort kjent av Gerd & Otto
Nielsen, Kurt Foss & Reidar
Bøe, Kari Diesen, Arve Opsahl
m.fl. Garantert god stemning!

Vi hilser våren med Knut Sletnes og
Kjartan Edvardsen. De presenterer
både norske perler og slagere fra
varmere strøk, ispedd vittige anekdoter og rent tullprat.

Tid og sted: Tirsdag 4. februar kl. 12.30–14.30, Risvollan
Borettslags servicebygg
Gratis parkering på
parkeringstak på motsatt side
av Risvollvegen
Pris: 		
100,– inkl. enkel
servering
Påmelding: Ingen
påmelding, åpent tilbud

på parkeringstak på motsatt side
av Risvollvegen
Pris: 		
100,– inkl. enkel
servering
Påmelding: Ingen påmelding,
åpent tilbud

TRIO ALU – Kulturkafé på
Risvollan
Marit Synnøve Ørsjødal Gjeset,
Hilde Knedal Andersen og Silje
Botten er svært aktive innenfor
Trondheims musikk- og teaterliv.
I vakker samklang presenterer de
musikk fra 1930 og frem til i dag.
På repertoaret finnes perler fra
Nora Brockstedt og Andrews Sisters. Trioen beveger seg lekent
mellom ulike sjangre og bærer
forestillingen kun på sin formidable stemmeprakt.

Tid og sted: Tirsdag 3. mars
kl. 12.30–14.30, Risvollan Borettslags servicebygg.
Gratis parkering
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FASTPRISER
HENTING PÅ
DAGEN
3 STØRRELSER

TVRisvollan starter
neste års TV-Bingo
den 8. januar 2020
kl.20.00 på kanal 126

BIT FOR BIT, BILDE FOR
BILDE – Kulturkafé på Risvollan
Martin Lingås tar oss med på
en ny reise i bildenes verden.
Her får vi se gamle redskaper og
snurrepiperier, men også splitter nye bilder fra lokalmiljøet!

Tid og sted: Tirsdag 5. mai kl.
12.30–14.30, Risvollan Borettslags
servicebygg
Gratis parkering på
parkeringstak på motsatt side av
Risvollvegen
Pris: 		
100,– inkl. enkel servering
Påmelding: Ingen påmelding, åpent tilbud

Rydde opp hjemme?

Tid og sted: Tirsdag 31. mars kl.
12.30–14.30, Risvollan Borettslags
servicebygg
Gratis parkering på
parkeringstak på motsatt side av
Risvollvegen
Pris: 		
100,– inkl. enkel
servering
Påmelding: Ingen påmelding,
åpent tilbud

Les mer:
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Vi ønsker alle i
Risvollan BL en
fredfylt jul
og et godt nytt år

SPESIALPRIS:
Beboerstrøm
til innkjøpspris
+ 29 kr/mnd!

Beboere i Risvollan Borettslag
Spar penger på din strømavtale!
Det skal lønne seg å være kunde hos NTE!

K. Lund AS
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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

Alle beboere i Risvollan Borettslag får nå et
spesialtilbud på strømavtale fra NTE.

Her er noen av fordelene du får ved å bli kunde:

Hvorfor betale mer enn du må for strømmen du
bruker? Nå får du som bor i Risvollan Borettslag
vår mest populære avtale til en rabattert pris.

• Vår mest populære strømavtale,
med 20 % rabatt på det faste månedsbeløpet
til deg som bor i borettslag

Med strømavtalen Beboerstrøm betaler du det
samme som oss + 29 kr/mnd [ord. pris 35 kr/mnd]
+ påslag for lovpålagt elsertifikat.
Ved å velge denne strømavtalen er du sikret en
konkurransedyktig avtale over tid.

• NTE Gir Mer fordelsprogram

Bestill eller les mer på nte.no/risvollan

• Din lokale strømleverandør - eid av trøndere

• Tilgang til kundeapp
• Ingen bindingstid

