RISLAPPEN
-beboernes egen avis

For alle arrangementer, møter etc. som er nevnt i Rislappen, må det tas forbehold om at disse kan bli flyttet eller avlyst pga. koronabestemmelser.		
															
Borettslaget har forholdt seg til myndighetenes forordninger vedrørende
koronasmitten. Derfor er bl.a. administrasjonsbygget stengt inntil videre,
men, telefon,e-post og andre media er tilgjengelig.
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Styrelederen har ordet
ling. I år er datoen satt til 4 mai.
Slik situasjonen er nå vil den mest
sannsynlig bli utsatt til litt senere
på våren/ sommeren. Vi følger situasjonen nøye og skal sørge for å informere i god tid om den blir flyttet
ut i tid.
Hei
Våren er i anmars og vi kjenner sola
begynner å varme. Allikevel ligger
det en “kald sky” over denne våren
som gjør at den blir annerledes enn
tidligere år. Vi er alle preget av den
koronapandemien som har rammet
borettslaget, byen vår, landet vårt
og hele verden.
Min oppfordring til alle er at vi følger myndighetenes råd om hvordan
vi skal oppføre oss. Om det nå er
håndhygiene, avstand til andre
mennesker, karantene/isolasjon
eller andre råd som kommer. Dette
er en gedigen dugnad som vi må
slutte lojalt opp om. Og er det noe
vi har erfaring med her på Risvollan
så må det være dugnader.
Rett etter påske starter årets vårdugnad rundt omkring i feltene.
Vi får gjøre det vi kan for at de
skal gå som normalt, men være
forberedt på at det kan bli litt endring i år. Uansett vil det kanskje
være et kjærkomment avbrekk i
hverdagen. Og når denne pandemien er over kan det være godt å
komme ut i fine og rene gatetun.
En annen sak som skjer på våren
er borettslagets generalforsam-

I år har vi bestilt lokale på
Scandic Lerkendal Det er så
mange store saker som
skal behandles at styret og
administrasjonen har blitt
enige om at våre egne lokaler mest sannsynlig vil bli
for små.

Dette ble også vedtatt på generalforsamlingen i fjor. Vi har i året
som er gått jobbet med dette sammen med naboutvalgene, kontaktutvalget og rep.skapet. Vi har et
felles ønske om å bli mer åpne i
saksbehandlingen og bli enda bedre på informasjon. Derfor vil vi
legge frem en god del tiltak som vi
i fellesskap er blitt enige om.
Evaluering av montert støyskjerm på
A-feltet (Adolf Øiens veg)

På årets generalforsamling skal vi For noen år siden vedtok generalforsamlingen å bygge en
blant annet behandle disse sakene:
støyskjerm langs deler av Utleirvegen som et prøveprosjekt.
Plan for avvikling av Risvollan 		
Det ble da vedtatt evaluere
Eiendom AS
denne for å se om den har hatt
Det kom forslag i generalforsamønsket effekt. Dette er nå utlingen i fjor om å legge ned Risført og resultatene blir presenvollan eiendom AS. Selskapet har
tert i generalforsamlingen.
en beholdning på ca 31 mill som
vi p.t ikke kan bruke slik vi vil. Ved
Innlemmelse av 15 nye leiligheter i
å legge ned selskapet kan vi f.eks
høyblokka
ta ut pengene og betale ned gjeld.
Det bygges nå 15 nye leiligheter
Når det skjer vil det bli et krav om å
i høyblokka. Disse ligger i 2 - 4
betale skatt av pengene. Dette må
etasje. Det er Rema Eiendom
vi som beboere betale, men samti(REN) som eier disse etasjene,
dig får vi da mindre fellesgjeld. Det
og som bygger leilighetene. De
kan kanskje sammenlignes med at
ønsker at borettslaget innlemdu selger aksjer for å betale ned et
mer disse leilighetene slik at
boliglån.
de blir en del av Risvollan borettslag. Det mener styret er en
Alle detaljer om hvordan dette
god ide og det vil bli lagt frem
kan gjøres vil bli presentert i innet forslag til hvordan dette kan
kallingen samt at advokat vil presentere dette i generalforsamlingen.
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gjøres, og hvordan det påvirker min og din økonomi.

rasjer. De garasjene som står
der er veldig gamle i tillegg til
at feltet har dårlig dekning for
Utelager for Risvollan Borettslag garasjer generelt. Derfor vil vi
foreslå å bygge nye garasjer.
Dette er også en sak det er
Dette blir et stort prosjekt og
jobbet lenge med. Pr i dag
vil nødvendigvis strekke seg
har vi et utelager på den
over flere år.
gamle
barnehagetomta
ved høyblokka. Det er bare
Ved å bygge nytt får vi også
snakk om kort tid før vi ikke
mulighet til å gi enda flere
lenger får bruke den da det
tilgang til egen ladestasjon
i reguleringen er planlagt
for elbil. I generalforsamlinny barnehage i området.
gen vil vi legge frem forslag
Derfor må vi finne en egnet
til hvordan vi kan bygge,
plassering for utelageret.
hvor mye det vil koste og
Styret har fått vurdert 3 alternative steder. Det beste
alternativet er etter styrets
vurdering å ta i bruk den lille
grusbanen som ligger i Blaklihøgda. Dette ut fra økonomiske og trafikksikkerhetsmessige hensyn. I tillegg er
det det området som ligger
mest skjermet fra bebyggelsen.

Nye garasjer på H-feltet
Dette er en gammel sak vi har
jobbet lenge med. Blaklihøgda
har et stort behov for nye ga-

hvordan det vil påvirke våre
fellesutgifter og garasjeleie.
I tillegg til disse sakene
kan det komme flere saker
som meldes inn dra dere
beboere. I skrivende stund
har jeg ikke oversikt over
om det kommer inn noen.
Men regner med det.

Vi skal jo også behandle styrets årsberetning, regnskap,
valg og andre faste
poster i generalforsamlingen

opp og bruke sin stemme.
I år er det viktigere enn
noen gang da flere av
sakene som skal avgjøres vil påvirke vår felles
økonomi i lang tid fremover. Husk at det er for sent å
klage i ettertid om du ikke
bruker stemmeretten din.
Det er mulig å få en god nabo
til å stemme for deg ved å gi
hun/han fullmakt til det
Ønsker dere alle ei
så fin påskefeiring
som mulig. Ta vare
på hverandre og bruk
de mulighetene som
finnes til å ha kontakt
med hverandre uten
å utgjøre en fare for
smitte.
Mvh				
Roger Hagestuen
Styreleder		

Vil oppfordre alle til å møte

Kjedelig å sitte inne?- samle familien til en TV-Bingokveld på
TVRisvollan

														
TVRisvollan har merket en økning i interessen for TV-Bingo etter at koronaviruset slo til. Det er både spenning og en fin avkobling å spille med oss.
Så lenge vi får det til vil vi lage tv for dere. Vi håper å få dratt i gang ”Hei Risvollan” som kanskje noen husker fra før. Det blir da telefoner og Skype etc. Konkurranser og moro, litt alvor og informasjon.		
		
Velkommen til TV-Bingo onsdager kl. 20.00. For første gang vil vi spille onsdag før skjærtorsdag. Blokker selges på Litt av hvert, Tempe VVS og Papilio i
NardoCenteret.
Du kan også handle blokker på nett tvrisvollan.no, der kan du også handle digitale blokker som du kan
laste ned til din PC eller nettbrett.
Blokker kan kjøpes fra torsdager kl 12.00 for spill påfølgende onsdag.		
Velkommen!

TVRisvollan kanal 126, 348 og 349
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ETABLERT INFRASTRUKTUR FOR LADING AV EL-BIL
Vi har nå fått etablert infrastruktur
for lading av el-bil/hybrid-bil i alle
våre 24 fellesgarasjer, samt i parkeringshuset (på E-feltet). Så disse
kan nå tas i bruk.

kan dere benytte følgende link eller gå inn på NTE sin hjemmeside:

I tillegg har vi flere utvendige lademuligheter for våre beboere.
Det er montert ladestasjoner på
A-feltet (foran A3), på B-feltet
(foran B9), på C-feltet (foran C1

For ordens skyld nevner vi følgende kostnader:

https://ntebutikken.no/kampanjer/risvollan

SOMMERVIKARER 2020
”bensinstasjon” på parkeringsplassen din.
-

Informasjon om etablering av infrastruktur er nevnt i Rislappen
som ble gitt ut til jul i 2018. Her lå

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

Skoleungdom og pensjonister –
se her!
Ønsker du å bidra til å holde våre
grøntområder fine i sommer – les
mer, og ta kontakt med oss.
Borettslaget ønsker å knytte til seg
sommervikarer til plenklipping og

Ladepunktene på taket av parkeringshuset på E-feltet

og C6), på D-feltet (foran D2), på
E-feltet (på taket av parkeringshuset, på de to ytterste plassene mot
oppkjørings-rampen – de er ikke
skiltet ennå, men skilt vil komme
på plass så snart vi får det til), på
F-feltet (foran F1 og F2), på G-feltet (foran G1 og G22) og på H2-20
(foran H2).

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.

Disse utvendige plassene er skiltet Det som kommer i tillegg til kostfor lading av el-bil med inntil 3 ti- nader for selve ladestasjonen er:
mer. Plassene er tenkt å prioritere
de av våre beboere som ikke har
- Ett engangsbeløp (tilkobgarasjeplass, og/eller de som har
lingsavgift) for å koble seg
bil nr 2 som ikke står inne i garatil infrastrukturen på kr
sjen.
5.000 (tilfaller borettslaget). Beløpet er inkl. mva.
Fordi infrastrukturen nå er klarBeløpet kan omsøkes for
gjort, er det mulig å kjøpe seg en
delbetalinger.
ladestasjon av merke Zaptec. Laderen er en ”smartlader”, dvs den
Beløpet er satt slik med
har et ”smart” ladesystem, og skal
bakgrunn i at borettslaget
bl.a. kunne kobles opp mot vårt
forskutterer etablering av
eksisterende EOS-anlegg (enerinfrastruktur, og for å dekgiovervåkningssystem), i tillegg
ke inn noe av disse kostnatil at den fordeler ladingen på en
dene må brukerne være
smart måte (enkelt forklart).
med å betale for dette.
Dette betaler du for å få
For bestilling av nye Zaptec-ladere
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-

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/henvendelse fra deg.
Gjerne i det tidsrommet skoleungdommen ikke kan, dvs før skoleavslutning og etter skolestart.
Vikariatet avlønnes etter tariff.

trinnsrett. 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-postadresse
som dere kan treffes på.
Søknad sendes/leveres borettslagets kontor innen 13. april 2020,
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 for-

vil kunne påløpe seg ulike
former for driftskostnader.

BORETTSLAGET HAR EN LITEN BILTILHENGER GRATIS TIL UTLÅN

Beboerne betaler SPOTpris for sitt forbruk, med
tillegg av nettleie og ovenfor nevnte driftskostnader.

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR UTLÅN

Vi nevner også 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.
Det har vært meningen at dette
skulle vært utført tidligere, men vi
har prioritert montering av infrastrukturen i stedet, men snart vil
alle garasjene få en felles kontakt.
Denne skal være sentralt plassert,
i hovedsak i nærheten av porten.

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 et lite 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 der etter at
nøkkel/vognkort er hentet ut.

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

											
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.
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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
rette tiden for at dette kan gjøres – sett i forhold til informasjon om saken før jul. Vi setter stor pris på at dette
arbeidet kan utføres så snart som mulig. Borettslaget vil følge opp de som ikke har fjernet slikt ”buskas” til forsommeren/sommeren.

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.

Eksempel:

GRILLING

DIVERSE AKTUELLE RETNINGSLINJER (INFOHÅNDBOKA):
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.
RETNINGSLINJER FOR MONTERING AV PAVILJONGER
Disse er vedtatt av styret høsten
2012, sak 098/12. Retningslinjene
finner du i INFO- håndboken kap.
5.25 og på våre hjemmesider.
RETNINGSLINJER FOR DIVERSE
BYGNINGSMESSIGE TILTAK
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.
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.

Forebygging av legionellasmitte 2020:		
Borettslaget vil heve temperaturen
på tappevannet den 27., 28. og 29.
april 2020.
I løpet av disse dagene er det opp
til beboer selv å tappe varmtvann
i minimum 3-5 minutter på hvert
tappested.
For nærmere informasjon om forebygging av legionellasmitte, se
Informasjonshåndboken kap. 5.20
- ”Retningslinjer for forebygging
av legionellasmitte i varmtvannsanlegg”.
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.
Har du spørsmål om dette, ta kontakt
med vår arbeidsleder Roger Kvam på
tlf. 90 97 93 91

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 i 2014, må vi be beboerne våre om å utvise særdeles
forsiktighet med plassering av
grillen dersom det benyttes kullgrill. Og skulle du bruke engangsgriller, er forsiktigheten her også
veldig viktig. Disse kan fort føre til
at det tar fyr dersom de ikke står
på ubrennbart underlag.
I tillegg til brannfaren (dersom grill
skal benyttes på terrassene/verandaene) må dere huske på at det
oser/lukter og enkelte kan være
allergisk eller 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 – og vurder vindretningen før du tenner
grillen!
Det er ellers viktig å vite at du må
lagre propanbeholderen korrekt
når den ikke er i bruk/eller om vinteren. Den skal ikke være lagret i
kjelleren eller i fellesgarasjene.
Det er forbudt.
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. H220 (Blaklihøgda), G-feltet (Marie
Sørdalsv) samt på A-feltet (Adolf
Øiensv) er det montert opp store
fine griller til felles benyttelse.
Husk i så fall: Retningslinjer for
bruk og rydd opp etter deg slik at
det er pent og rent til nestemann!

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.
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Husk også på at dersom du bruker
engangsgriller, må disse kastes i
noe som er ubrennbart slik at det
ikke tar fyr! Dernest må de være
helt utbrent og kalde, så hell kaldt
vann over de før de kastes.
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CONTAINERSERVICE
2020
Uke 21: Mandag 18 og Tirsdag 19 Mai
Felt H1-15 og H2-20, (6 containere 30 m3)
4 stk restavfall og 2 trevirke

Uke 22: Mandag 25 og Tirsdag 26 Mai (7 containere 30
m3)

Felt A, 2 stk restavfall og 1 trevirke
Felt B, 2 stk restavfall og 1 trevirke
Høyblokk 1stk restavfall

i hvert felt. Det er innlagt en ekstra tømming etter 1. dag.

SAMARBEID MED FRETEX UNDER ÅRETS CONTAINERSERVICE

Tidspunktet som containerne er
utplassert, er kl 09.00 til kl 19.00
gjeldende dager.

Også i år samarbeider borettslaget med Fretex under Containerservicen vår. Datoer for når denne
finner sted, finnes et annet sted i
Rislappen. Hvordan innsamlingen
fra Fretex vil foregå i år, opplyses
det nærmere om på vår hjemmeside – så følg med der.

Ordningen ivaretar kildesortering
av følgende fraksjoner:

Restavfall (blanding av ulike
typer avfall som for eksempel
møbler, skrot etc.)
Trevirke (unntatt impregnert
trevirke)
Metall (sykler etc. inngår
her)
-		 EE-avfall (hvitevarer, TV-apparater, datautstyr etc.)
-

Uke 22: Onsdag 27 og Torsdag 28 Mai (6 containere 30 m3)
Felt D, 2 stk restavfall og 1 trevirke
Felt F, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Uke 23: Tirsdag 2 og Onsdag
3 Juni (4 containere 30 m3)

Bilhjul (på felg)

- 		 Brukte klær (ødelagte
eller hele spiller ingen rolle,
bare det er rent). Trenger du
poser til å kaste i (Fretex-poser), kan dette hentes hos
borettslaget.

Også i år samarbeider borettslaget med Fretex om innsamling.

Felt C, 1 stk restavfall og 1 trevirke

Felt G 2 stk restavfall og 1 trevirke
Containerne utplasseres 2 dager
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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 klær som er hele, 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.

Fulle dunker:

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

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.

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.

rettslagets 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 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.

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 bo-

penedgangene (bl.a. på grunn av
BORETTSLAGET HAR
brannfaren).
PAPPRESSE SOM VÅRE
BEBOERE KAN BENYTTE SEG Vi håper og tror mange av beboAV
erne vil benytte seg av dette tilbudet med pressing! Er det noe du
Så slipper du å dele opp kartonge- lurer på, ta kontakt med oss!
ne og kaste de i containerne som
vi har stående rundt om.
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.
Du må da gjøre følgende:

Felt E, 1 stk restavfall og 1 trevirke

Uke 24: Mandag 8 og Tirsdag 9 Juni (3 containere 30 m3)

Fretex har informert oss om at det
på sommerstid ikke kan tas imot
vinterutstyr slik som akebrett, ski,
snowboard etc. Dette fordi innsamlingen er tilpasset årstiden for
slikt utstyr.

SØPPELDUNKER

Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260

Komme til borettslagets vaktmestere med det som skal presses.
Du kan kontakte en av vaktmesterne eller oss i administrasjon direkte.
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 trapRL 1-2020 9

”GRØNNE TAK” PÅ MC-BODEN
(ved Risvollvegen)
På MC-boden (på parkeringshuset
på E-feltet) har det vært gjennomført flere forsøk med etablering av
”grønne tak”. Forsøkene har gått
over flere år.
Det ble etablert 4 forsøksfelt på
taket, bygd opp på hver sin måte.
Det ble så målt hvor mye nedbør
det enkelte tak ”tok opp”, og dette er det blitt forsket på i flere år.
Flere har studert anlegget, og vi
vet noen som også har tatt doktorgrad med dette som bakgrunn.
Slik sett mener vi at borettslaget
har bidratt på en god måte ved å
samarbeide om dette både overfor Trondheim kommune, NVE og
NTNU.

GENERALFORSAMLING I RISVOLLAN 		
BORETTSLAG AVHOLDES MANDAG 			
4. MAI KL. 19.00 PÅ SCANDIC LERKENDAL!
NB: MERK DERE STED!
Sted: Scandic Lerkendal

Vi oppfordrer våre beboDet vil bli satt opp buss for de ere til å delta!
som ikke kan ta ordinær rute- Vel møtt!
buss/egen bil/sykkel o.l.
Registrering av deltakere finner sted fra kl. 18.00.

INFORMASJON OM STRØMLEVERANDØR OG NETTEIER:
Dette er ”sakset” ut fra NTE sin
informasjonsbrosjyre fra januar
2020:
NTE Nett, som er strømleverandør til alle husstander i den nordlige delen av Trøndelag, har slått
seg sammen med Trønder-Energi
Nett og heter nå Tensio. De har
ansvar for å drifte strømnettet i
hele Trøndelag.
Bor du i Trøndelag og har mistet
strømmen, lurer du på noe angående nettleien eller har andre

spørsmål til nettleverandøren, er
det Tensio du skal henvende deg
til. Kontaktinformasjonen deres
finner du på tensio.no.
Bor du utenfor Trøndelag, må du
kontakte nettleverandøren der du
bor.
Borettslaget informerer:
Risvollan Borettslag kjøper strøm
for våre fellesanlegg fra NTE, noe
vi har gjort de siste årene. Men det
er Tensio som drifter strømnettet
(les om sammenslåing av bedrifter
over).

Borettslaget inngår ikke noen felles strømavtale på vegne av våre
beboere, men vår samarbeidspartner NTE kommer fra tid til annen
med tilbud til våre beboere. Om
dere vil benytte dere av et slikt
tilbud, er helt opp til hver enkelt.
Som beboer i Risvollan Borettslag
velger du selv din strømleverandør og det er helt opp til deg hvem
du vil inngå avtale med. Det er
flere nettsider som sammenligner
priser på strøm, som det kan være
nyttig å se på dersom man vurderer et bytte.

Forsøket er nå avsluttet, og vi har
fått forespørsel om hva som skal
gjøres med taket i ettertid.
Styret har ønsket å beholde det
”grønne taket”. Det betyr at utstyret som er brukt i forsøkene blir
demontert, og vi tar over taket når
det er klargjort for det. Vi mener
det både er innbydende og miljømessig rett å beholde taket, og så
håper vi været blir tilfredsstillende slik at sedumplantene på taket
framstår som grønne og fine, og
gjerne blomstrer.
TETTING AV VENTILATOR OG/ELLER VENTILER I VINDUENE
Vi erfarer av og til at det er blitt
tettet igjen i ventilatorkanalen
og/eller tapet over ventiler i vinduene.
Vi ser at det kan virke som om
det blir kaldt dersom ventiler står
åpne eller ikke er tettet igjen. Likeledes har vi erfart at kanalen fra
ventilatoren er blitt tettet igjen,
noe som evt. kan ha skjedd ved
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feiltolkning. Men alt dette kan føre
til at det ikke blir luftet ut godt nok
i leilighetene, den blir fuktig, samt
at det kan føre til at det blir luftlekkasjer i andre områder i leiligheten
(som ikke er tette, for eksempel
balkongdører, ytterdører etc). Det
kan således bl.a. sige inn røyklukt

som for mange er lite ønskelig,
evt også grillrøyk eller bli kuldelekkasjer.
Derfor – ta en titt og se om alt
fungerer som det skal. Har du/
dere spørsmål til dette, så rett en
henvendelse til borettslaget.
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TRENGER DU
KASSER FOR HAGEAVFALL – PÅ
ALLE FELT

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.
Er kassene blitt fulle av hageavfall
uten at vi har tømt de, ta kontakt
med borettslaget så kommer vi og
tømmer – eller send inn melding
via vårt arbeidsoppdragssystem:
eLydia.
Til orientering – så settes kassene
ut etter at vårdugnaden er gjennomført.

SPØRSMÅL OM MONTERING AV
UTVENDIG SOLSKJERMING

Vi får av og til spørsmålet om det Solsikken er en av de blomstene
er tillatt å montere utvendig sol- som er lettest å få til, de er svært
synlige, fins i forskjellige farger og
skjerming.
størrelser og i tillegg kan du glede
Til dette er å si at enn så len- fuglene, insekter eller du kan spise
ge har vi ikke nedlagt noe for- de selv.
bud mot dette. Men beboerne
må være klar over at dersom Tips til dyrking:
montert solskjerming (utven- Solsikker blir ofte best om man
dig) fører til ekstra kostnader direktesår dem på våren når jorenten ved malingsarbeider eller den begynner å bli temperert.
dersom vi må skifte vinduer eller OBS! Har man problemer med
vindusomramming, kan beboer snegler er det nødvendig å så de
måtte betale ekstra for dette inne. Snegler elsker virkelig solgrunnet slik montering. Beboerne sikkeskuddene!
blir i så fall fakturert fra borettsla- Det kan være en idé å så noen frø
get.
i et minidrivhus. Om noen av solDersom det er snakk om monte- sikkefrøene som ble direkte sådd
ring av markise, bør ikke utslått ikke skulle spire kan man erstatte
markise være i vegen for naboers ”tomrommet” med en av de andre
utsyn/utsikt. Slik sett er det fint plantene. Solsikker foretrekker en
om dere snakker med naboer og solfylt plassering i mer eller minavklarer plassering/ utforming av dre ly for vind. De trenger en hel
markise.
del næring og vann for å bli store
og fine.
En markise vil ellers, som hovedregel, medføre ekstra kostnader for Konkurranseregler:
tildekking eller fjerning av denne i
forbindelse med malingsarbeider. 25.september er fristen for å melEventuelt også ved skifte av panel- de på til konkurransen - send inn
bilde med solsikke og målbånd
bord.
ved siden av til e-post: risvollan.
bl@risvollan.no innen fristen.
Vinneren vil bli kåret tirsdag 29.
september 2020, og reportasje kommer i Rislappen i DESEMBER.

Solsikke-		
konkurranse

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

•

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!

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.

Klarer du å dyrke den lengste solsikken med

Har dere spørsmål, ta kontakt med
blomst som er utblomstret (se bil- borettslagets administrasjon.
de) i Risvollan Borettslag?
Vi ønsker at små og store barn og
unge prøver seg som gartnere og
ser lange solsikker vi klarer å dyrke.
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Vinneren premieres med ett visa
gavekort på kr 500,00

K. Lund AS
Tlf.:
E-post:
Internett:
Facebook:
Vakttelefon:

73 93 00 00
firmapost@klund.no
www.klund.no
www.facebook.com/K.LundAS
970 40 840
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I ÅR ER RISVOLLAN BORETTSLAG 50 ÅR

Trondheim kommune utlyste i 1967 en arkitektskonkurranse, og denne ble vunnet av arkitektene Brantenberg
og Hiorthøy. Trondheim kommune valgte en utvidet kommunal byggekomité til å forestå prosjektering og utbygging av området.
Borettslaget ble stiftet i 1970, og samme år tok gravemaskiner og byggningsarbeidere fatt og i 1974 sto de siste
husene i prosjektet ferdig. Risvollan har sentral beliggenhet ca 5 km syd for Trondheim sentrum og gangavstand til et av byens mest attraktive turområder, Estenstadmarka.							
Jubileumsberetning
Journalisten Mads Holmvik (bildet) ble engasjert av styret i borettslaget til å
skrive en beretning om boretslagets historie gjennom 50 år. Mads er beboer
i borettslaget og jobber som freelansejournalist.					
											
Feiring av jubileet
11. mai 2020 fyller Risvollan Borettslag 50 år! Dette skal vi feire! Feiringen blir
i form av et fullspekket familiearrangement i Stordalen, med masse gøyale
aktiviteter for store og små! Sett av lørdag 6. juni 2020
Nærmere informasjon vil komme!

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!

Foto: Pir2

Jubileumsarrangement i Stordalen 6. juni, det er nedsatt en
jubileumskomite der Berit Ryggvik er en av medlemmene.
Hun er også en aktiv person på flere områder og er leder av
Naboutvalget på E-feltet.

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

• Din lokale strømleverandør - eid av trøndere

• Tilgang til kundeapp
• Ingen bindingstid

Bestill eller les mer på nte.no/risvollan
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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. 				

Kommunens nye bygg i Blaklivegen har reist seg fort, innflytting i 2021

(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

Slik kontakter du NAV-kontorene nå

De to NAV-kontorene i Trondheim er fysisk stengt på grunn av koronapandemien. Folk
oppfordres til å bruke NAVs digitale løsninger, og det går også an å ta kontakt på telefon
for råd og veiledning.

Trondheim kommunale luftveisklinikk i drift

Fredag 27. mars tok den nye luftveisklinikken i Trondheim i mot de første pasientene. På
litt over ei uke er en helt ny klinikk etablert og bemannet med fastleger, helsesekretærer
og personell fra kommunen.

Tiltakene mot korona videreføres

(Risvold)
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(Vrimleareal)

Etter at regjeringen tirsdag 24. mars besluttet å videreføre tiltakene for å bekjempe
korona-viruset til og med 13. april, vil Trondheim kommune gjøre det kjent at de samme reglene gjelder også i vår kommune. 							
Skoler, barnehager og SFO holder stengt for ordinær virksomhet til og med 13.
april. Barneskoleelever og barn i SFO og barnehage, hvor begge foreldrene utfører samfunnskritisk arbeid, skal ha et tilbud. Det gjelder også for barn av enslige forsørgere i
samfunnskritiske yrker. Barn og unge med særskilte omsorgsbehov, sårbare barn og barn
med vedtak etter barnevernloven, skal fortsatt ha et tilbud i barnehage, barneskole, SFO
og ungdomsskole.
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Litt om boligmarkedet nå:
Det er fortsatt ganske god
fart i boligmarkedet og vi
opplever stor etterspørsel
på de boligene vi legger ut
for salg.
Noe av det nye nå under disse Korona-tider er at vi ikke
gjennomfører fellesvisninger. Så nå må alle som ønsker seg på visning kontakte megler og avtale direkte
tidspunkt for privatvisninger.
Budprosesser gjennomføres
som normalt.		
Befaring og visningene gjennomføres iht helsemyndighetenes anbefalinger og
antibac og gummihansker

for å redusere smitterisiko
mest mulig. Da er det mest
mulig trygt for både selger,
kjøper og megler.
Med lave renter og fortsatte
intensiver fra myndighetene
vil jeg tro at det også fremover skal være bra fart i boligmarkedet. Jeg anbefaler
alltid alle mine selgere til å
gjøre best mulig forberedelser før fotografering og visning, så nå er tiden inne for å
komme i gang med slike forberedelser for den som går
med tanker om salg. Kontakt megler og sett i gang
med
salgsforberedelsene

I DISSE KORONATIDER
sammen med vår boligstylist, takstmenn og fotografer
og lag et god strategisk plan
for gjennomføring av ditt boligsalg!
Med vennlig hilsen
Steinar Skaanes
daglig leder / partner / 		
Eiendomsmegler
T: +47 970 59 239
E: steinar@proaktiv.no
Trondheim Øst 			
Eiendomsmegling AS
Org. nr. 912 437 493
Brøsetvegen 168, 7069
Trondheim
T: +47 73 20 26 50 | 		
W: Proaktiv.no

I KØ FOR Å KOMME INN PÅ APOTEKET

Det var kø for å komme inn på apoteket, kun 3 personer kunne være samtidig inne og handle. Antibac gikk det fort tomt for.

Litt av hvert i Senteret og Coop Extra er åpent!
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Ståle Langolf fra Litt av hvert selger både elsykler og bingoblokker
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PROAKTIV.NO

BORETTSLAGET TAR GREP MOT KORONA
Administrasjonsbygget ble stengt
fra og med torsdag 12. mars kl.
15.30. Det meste av kontakt skjer
pr. telefon, Lydia/nettsidene og
sosiale media.
Det er innført vekselvis hjemmekontor og jobbkontor.
Vaktmestrene er inndelt i lag og
skal ikke omgås hverandre slik at
det er større sikkerhet om smitte
skulle inntreffe.
Felles spisepauser sløyfes, felles-

Brøyting på C-feltet etter et nylig snøfall.

rom brukes ikke sammen. 		
				
Det gjøres ikke arbeid hjemme
hos beboerne hvis det ikke er
absolutt nødvendig.			
				
Hvis noen får symptomer på sykdom skal det varsles slik at tiltak
kan settes i verk.

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.
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ÅPNINGSTIDER I
PÅSKEN 2020
Administrasjonsbygget vil være stengt,
men vi er tilgjengelig på telefon og mail.		
														

Mandag 6. april
kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag 7. april 		 kl. 09.00 - 15.00
Onsdag 8. april
kl. 09.00 - 12.00

