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Gratis TV-bingospill
ligger inne i Rislappeen

Styrelederen har ordet

Hei

Nå er vi inne i adventstiden,
og de fleste skulle vel ønske at
pandemien var over og vi kunne
feire jul på “gammelmåten” med
de samme tradisjoner vi har hatt
i alle år. Men slik er det dessverre
ikke, og mange av oss må nok
feire jul på en litt annen måte.
Forhåpentligvis blir det annerledes
neste år.
Fredag 6 november
deltok jeg i styremedlem
Stein Hestnes Johnsruds
begravelse fra Hoeggen
kirke. Det var en fin
seremoni med mange til
stede i kirka.
Det er i slike stunder man får
reflektert over hvor skjørt livet
er, og ikke minst hva som er
viktig å fokusere på.
Stein hadde mange verv i
borettslaget i de 13 årene han
bodde her. Både i Naboutvalg,
valgkomite og nå sist i styret.
Flere i begravelsen beskrev Stein
som en kjempe og en bauta. Det
var slik jeg ble kjent med Stein
også. Alltid dønn ærlig, uredd og
aldri redd for å ta i et tak. Hans

brennende engasjement for
borettslaget, nærområdet og
idrettslaget vil bli savnet.
Tusen takk for innsatsen og
samarbeidet gjennom mange år
Mine tanker går til Steins kone
Nina og deres 3 barn. For dem
blir jula aldri den samme. Men
jeg håper de får anledning til å
finne frem alle gode minner og
tenke på alt det fine de hadde
sammen. Både i julehøytiden og
alle andre dager.
For styret så går tiden med
til ordinære saker som skal
følges opp. Det være seg
budsjett, innlemmelse av nye
leiligheter i høyblokka, ny
parkeringsordning på G og
H-feltet og forberedelser for
2021.
Vi har også nettopp
avviklet et åpent møte der
vi diskuterte hva vi skal
satse på når det gjelder
informasjonsvirksomheten
fremover. Det kom mange
fine innspill til hvordan vi
kan utvikle de forskjellige
mediene våre. Nettsider, TV
Risvollan, Rislappen, Facebook
og flere kanaler som mail og
meldingsvarsling ble diskutert.
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En felles “rød tråd” i de
innspillene som kom var
at man ønsker mer, mer
treffsikker og lokale nyheter.
Styret skal nå sammen
med administrasjonen
og TV Risvollan lage en
handlingsplan med konkrete
tiltak som skal gjennomføres
på kort og lang sikt. Vi
vil komme tilbake til mer
informasjon om dette etter
hvert.
Varmeregnskapet viste for
3. kvartal 2020 et overskudd
for borettslagets del, på
kr. 5 059.000,.- Dette er et
betydelig overskudd som
hovedsakelig skyldes en meget
lav strømpris og langt lavere
enn budsjettert. Det ligger
derfor an til en tilbakebetaling
/ redusert varmeleie i løpet av
våren 2021 for våre beboere.
Vi må imidlertid avvente
endelig varmeregnskap før vi
vet mer om hva overskuddet
blir til slutt. Som det fremgår
av brevet «Satser 2021», er
varmeleien redusert med
18,2% for 2021. Dette skyldes
både for mye innkrevd i 2020
samt forventet lav strømpris
også neste år.

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

Hva det neste året bringer
med seg vet ingen av oss.
Vi vil rett etter nyttår starte
arbeidet med å planlegge
neste års generalforsamling.
Slik det ligger an nå så
blir den mest sannsynlig
gjennomført digitalt. Vi har
evaluert den vi hadde i år,
og har fått mange gode
innspill til forbedringer.
En ting er sikkert - vi skal
ikke arrangere en digital
generalforsamling uten at
vi er sikre på at det tekniske
fungerer.
Vi kommer nærmere tilbake til
dette.
Første helga i advent ble
julegranene igjen tent på

tunene rundt omkring i
borettslaget. Det er bestandig
noe eget når lysene tennes.
Snøen forsvant like fort som
den kom, men trærne står der
og lyser i den mørkeste tiden
i året.
Mange felt avlyste
arrangementet med nisse
og korps, mens andre
valgte å gjennomføre med
smitteforebyggende tiltak.
Flere felt har i tillegg hatt
tegnekonkurranser. Veldig
fint at det gjennomføres
alternative arrangement for
de små.

året. Det gjøres en fantastisk
innsats fra mange hold. Og
det nyter du og jeg som
beboere her i borettslaget
godt av.
Ønsker dere alle ei fin førjulstid
og ei fin julefeiring
Mvh				
Roger Hagestuen 		
Styreleder

Vil takke alle ansatte og
tillitsvalgte i borettslaget for
den jobben hver enkelt legger
ned hver dag gjennom hele

GRATISSPILL MED TV-BINGO I MELLOMJULA HOS TVRISVOLLAN
TVRisvollan spiller TV-Bingo hver onsdag på T-We 126 og Telia/Get 232. Nytt av året er at vi spiller
også i jula, dette er pga. at vi har blitt spurt om det, da folk ønsker å ha noe å holde på med i
Koronaen.
Det betyr at vi spiller lille julaften og lille nyttårsaften (23. og 30. desember) og går rett på det nye
året, 6. januar 2021 med nye spill.
30. desember har du anledning til å prøve TV-Bingoen. Vi har lagt med et ekstraspill i Rislappen,
det spilles kl. 20.00. De ordinære spillene kommer etterpå. Trenger du flere gratisspill vil du få
det hos Litt av hvert i Risvollan Senter.							
Ha et koselig ”selskap” med familie og venner, spill TV-Bingo med TVRisvollan onsdager
kl. 20.00. Husk å overholde smittevernsreglene.
							
															
Bingoblokker får du kjøpt her:
Litt av hvert i Risvollan Senter
Tempe VVS (K.Lundbygget)
Happy Homes i Skeidarbygget ved omkjøringsveien
Digitale blokker kjøpes på nett. Blokkene fylles ut automatisk, bare å ringe for bingo!
Du kan også kjøpe papirblokker, da må du ha egen skriver og skrive ut blokkene selv. 			
www.tvrisvollan.no													
Åpningstidene hos Litt av hvert er:
onsdag 23.12. kl. 10-16 julaften kl. 10-14
1. juledag stengt mandag 28.12. kl. 10-16
tirsdag 29.12. kl 10-16 onsdag 30.12. kl. 10-16 nyttårsaften kl. 10-14 lørdag 02.01. kl. 10-14
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VI HAR FRETEX-POSER TIL
UTLEVERING

Sorteringsliste:
Dette er restavfall:

Restavfall

›
›
›
›
›
›
›
›

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)

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Dette er papir:

(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.)

› Isopor (store mengder leveres
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)

(rundt nye møbler o.l.)

› Plastkanner
› Plastposer

› Plastspann
(soddspann o.l.)

› Shampoo- og
balsamflasker
› Sjokoladepapir
› Såpeemballasje

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.)

› 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)

›
›
›
›
›

Isopor
Vednett
Stroppebånd
Plastleker
Plast som ikke
er emballasje

› 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

Kundesenter
Telefon 917 54 000
kildesortering@trv.no
www.trv.no
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› Syltetøyglass
› Vinflasker

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

Dette er restavfall:
›
›
›
›
›

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
å kaste det i klescontainerne.

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

					

Julegavepapir er uegnet til gjenvinning, og skal
av den grunn kastes som restavfall.
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
I tillegg kan borettslaget ta imot julegavepapir i
åpningstiden. Dette kan leveres i søppelsekker
til vaktmesterne. Husk at det er redusert åpningstid ved borettslaget i romjulen (kl 09.00
– kl 15.00). Men ikke sett igjen noe utenfor administrasjonsbygget.

Dette er restavfall:

Dette er farlig avfall:
›
›
›
›
›
›

Ingen tekstiler skal kastes i restavfallet. Alt kan levers i klescontainerne så lenge det er tørt.

For de som har containere for
restavfall, kan juletreet settes ut senest søndag 17. januar 2021. Treet
plasseres 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.

NB! Store mengder papp
leveres til returpunkt eller
gjenvinningsstasjon

RENGJØR OG LEGG I KNYTTET POSE

› Plastﬂasker og
korker (ikke pant)
› Plastfolie

Støvsugerposer
Suppeposer
Tilgriset papp og papir
Tilgriset plastemballasje
Tørkepapir
Vindusglass, knust
(pakkes godt inn)

inn i avispapir, brusflasker e.l)

› Ildfaste former

› Aviser
› Bøker, kun paperback
› Drikkekartonger

›
›
›
›
›
›

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

Borettslaget har Fretex-poser som
du kan hente hos oss i administrasjonsbygget. Kom gjerne innom
og få poser til tøy som kan kastes
i klescontainerne (disse posene er
litt større enn vanlige bæreposer,
men ellers kan du godt bruke vanlige bæreposer også).

INNSAMLING AV JULETRÆR

HUSK AT: JULEGAVEPAPIR
KASTES I RESTAVFALL

Vi kan også ta imot papp til pressing som
ellers nevnt i Rislappen, og dette må
leveres til borettslaget i arbeidstiden
(administrasjonsbygget).

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt
med oss!

HUSK AT BORETTSLAGET HAR EGEN PAPPRESSE SOM
VÅRE BEBOERE KAN BENYTTE SEG AV
Dermed slipper du å dele opp kartongene og kaste de i containerne som står rundt omkring, eller i
verste fall, legge de igjen ved containerne så andre må «plukke» de
opp.
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 kan kontakte en av vaktmesterne eller oss i administrasjon direkte så forteller vi deg hvordan du
skal gå fram!
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 håper og tror mange av beboerne vil benytte seg av dette tilbuDu må da gjøre følgende:
Komme til borettslagets vakt- det med pressing! Er det noe du
mestere med det som skal presses. lurer på, ta kontakt med oss!
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Julekonkurranse
Når du vandrer rundt i borettslaget, vil du oppdage at vi har 5
fine gapahuker i de ulike felta, og
ei mer åpen hytte i C-feltet. Disse
kan være fine å benytte også vinterstid. Ta gjerne med noe varmt
å drikke og noe godt å spise samt
et godt sitteunderlag. Dette kan
bli ei fin avveksling fra godstolen i
stua. Gapahukene er utstyrt med
lys og strømuttak, og ved flere er
det fine utegriller.

Takk til vaktmesterne
Nok en gang har våre vaktmestre gjort en kjempejobb
med å plukke ut juletrær. Flottere trær enn de som har blitt
plassert ut i feltene i år, er det
vanskelig å finne. Vaktmestrene har også lyssatt juletrærne
på en fortreffelig måte. En stor
takk til vaktmestrene.

Risvollan borettslag er godt utstyrt
på mange områder. Vi har til og
med våre egne nisser, Nissefar og
Nissemor. I tillegg har vi vår egen
snødame, Lis Vollan.
Både Nissefar, Nissemor og Lis Vollan setter stor pris på gapahukene
vår. Rykter vil ha det til at de har
gjemt seg i hver sin gapahuk. Her
vil du finne et bilde av hvem som
holder til i de ulike gapahukene eller i hytta i C-feltet.
Bli med på denne julejakten. Finn
ut hvor den enkelte har gjemt seg
og send løsningen til tvr@risvollan.no innen 31. januar. Vi deler ut
4 premier à 4 flaxlodd.
På denne vandringen rundt i borettslaget kan det i tillegg være
lurt å stoppe opp og benytte de
fine lekeapparatene og de ulike
trimapparatene.
Bildene viser Nissefar, Nissemor,
Lis Vollan og hvilke steder de kan
ha gjemt seg.

Tenning av julegrana i
A-feltet

Det er likevel noe som mangler.
Kan dere vaktmestere sørge for
litt snø, slik at vi får en hvit jul
med god julestemning?

Bilde 3: C-feltet

Bilde 1: A-feltet.

Lis Vollan.

Bilde 2: B-feltet. Vaktmester Roald Ahlberg
jobber for å gjøre gapahuken klar før jul slik
at Nissefar, Nissemor eller Lis Vollan kanskje vil flytte inn.

Bilde 4: D-feltet.

familiegrupper. Av samme
grunn ble det heller ikke
servert den tradisjonelle
julegløggen og de tradisjonelle julepepperkaker, og
det var ikke gang rundt treet. Heldigvis kom julenissen
med en pakke til de snille
barna i feltet. Han tømte
sekken ved juletreet, og
barna kunne komme fram
en og en og hente sin pakke. Nisseorkester og kor fra
Utleira skole var med å skape fin stemning under julegrantenninga.

Nissefar

Mange på Risvollan drømmer
om ei hvit jul!

Vinnere høstkonkurranse
Bilde 5: G-feltet.

Første søndag i advent ble julegrana i A-feltet tent. Arrangementet
var i år ganske redusert. I henhold til smittevernsreglene holdt
beboerne avstand og samlet seg i

Mats Langnes, Inger Johansen, Rasool Jawad og Safia
Jawad er vinner av høstkonkurrasen. De får 4 flaxlodd
hver.

Nissemor

Bilder: Bilde 7: Julegrana i
A-feltet. Bilde 8, 9, 12: Julenissen kommer med pakker til
barna.

Bilde 6: H-feltet.
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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. Røykvarslerens dag er 1.
desember hvert år, men du kan
selvsagt bytte batteri etter denne
datoen også.
Samtidig som du bytter batteri,
sjekk om røykvarsleren fungerer
ved å trykke ned «Testknappen».
Dersom du mener at det er noe
feil med den, ta kontakt med borettslaget.
For å se hvordan man bytter batteri i varsleren, finnes dere flere filmer om dette på nettet. På hjemmesidene til Norsk Brannvern kan
du også se film om bytte av batteri.
LYSMANSJETTER, 		
BRANNFARLIG JULEPYNT OG
JULEBLYSNING:
I disse jule- og nyttårstider er vi
innendørs og har det hyggelig.
Ofte tenner vi lys, men husk at du
ikke må ha brennbar lysmansjett/
julepynt 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 ALLTID 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 samarbeidspartnere, så ta
gjerne kontakt med de. Se borettslagets hjemmeside.
SMULTGRYTE:				
Likeledes - vær varsom dersom du
skal steke smultringer og bruke
smultgryte i disse ”kakebaketider”.
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.
Julegavetips: Kjøp brannhemmende teppe og gi bort i julegave, eller
ønsk deg et slikt til jul. Dette kan
henges opp på kjøkkenet ditt. Annet julegavetips er å kjøpe ekstra
pulverapparat eller røykvarslere.
Mange har hytter, campingvogner
etc og slikt kan være kjekt å ha der
også!

RØYKING I FELLESGARASJENE
Og en annen ting som heller ikke
kan sies for ofte!
Vi nevner at røyking naturligvis
ikke er tillatt innendørs i våre bygningsarealer, dvs verken i våre
fellesgarasjer eller trapperom/
gangarealer (i Høyblokka), og vi
håper våre beboere/ besøkende
etterkommer disse retningslinjene.
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Dernest henstiller vi røykende, generelt sett, til å være varsom med
røyking utenfor leilighetene. Om
man sitter på terrassen/balkongen
og røyker, vil røyken fort sive inn
gjennom åpne vinduer eller luftespalter, og dermed føre til irritasjon
eller fare for de som ikke røyker. Vis
hensyn til hverandre!

FLOTT PROSJEKT FRA UTLEIRA IL OG MANGE GODE
SAMARBEIDSPARTNERE

SIKRINGGSKAP:
Dersom du har ”gammeldagse” skrusikringer, sjekk at de er
skrudd godt nok til slik at det ikke
oppstår brann i sikringsskapet. Ta
alltid en kontroll av dette i ”ny og
ne”, siden dette er en enkel måte
å forebygge brannskader på.

Bærekraftig Bydel er et nettverksprosjekt i regi av Utleira IL. Vi jobber
for et livslangt samarbeid for et godt og utviklende bærekraftig lokalmiljø. En bærekraftig bydel mener vi er inkluderende, rettferdig og lønnsom, og ivaretar miljø og ressurser.

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

Som aktører i lokalsamfunnet er det viktig at vi bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Ved å
gi de globale målene lokalt meningsinnhold tror vi det kan bli lettere å etablere bærekraftig
praksis. Som innbyggere kan vi hjelpe oss selv og hverandre i større grad enn i dag, og flere
kan og vil være med å bidra til et velfungerende samfunn.

KOMFYRVAKT:
Det mange heller ikke er klar over,
er at dersom du moderniserer
kjøkkenet ditt og monterer nytt
kjøkken, er det krav om at det skal
monteres komfyrvakt. Dette er
også for å hindre fare for at brann
oppstår, for eksempel ved tørrkoking. Tørrkoking har vi årlig eksempler på at skjer – også på Risvollan
– dessverre, så invester i komfyrvakt. Ta gjerne kontakt med firma
Aalmo Elektriker AS for å få en pris
på kjøp og montering av komfyrvakt.

Utleira IL inviterte til et samarbeidsmøte juni 2020 for å presentere idéen om å etablere og
styrke samarbeid på tvers av frivillig, privat og offentlig sektor i nærområdet. Hensikten er å
fremme samhold og engasjement for et godt og utviklende bærekraftig nærmiljø. 			
De frammøte bestemte seg for at Utleira skal bli verdens beste bydel å
vokse opp i.

															
Se nettsidene: bedrebydel.no
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HVERDAGEN UNDER COVID-19 FOR DE ANSATTE I RISVOLLAN BORETTSLAG
Hverdagen endret seg drastisk for
oss alle i mars, da landet stengte ned. I skrivende stund synker
smittetallene i Trondheim og det
er gledelig, men dette kan fort
endre seg. Det er viktig å følge
myndighetenes råd og vi er helt
avhengige av at alle deltar i denne
dugnaden for å bli kvitt smitten.
I dag holdes administrasjonsbygget åpent og alle ansatte er på
jobb. Besøkende på bygget registreres i et skjema, slik at vi har
kontroll på hvem som har vært
her. Dette er viktig i forhold til
en eventuell smittesporing. Vi har
håndsprit stående i inngangspartiet og ellers flere steder på bygget.
Vi holder avstand, vasker hender
og holder oss hjemme dersom vi
får symptomer på sykdom.

Vaktmestrene utfører for tiden ikke
arbeid inne i leilighetene, om det
ikke er absolutt nødvendig. Dersom det er slik at man må inn, for
eksempel grunnet en vannlekkasje,
bistår vi selvsagt, men under forutsetning av at beboer (ne) ikke
er tilstede. Dette for å beskytte
både de ansatte og våre beboere.
Vaktmestrene benytter nødvendig
smittevernsutstyr. Oppgaver som
kan vente legges i «kø» og vil bli
utført fortløpende når det åpnes for
dette.
Ellers begrenses møtevirksomhet o.l til et minimum og de fleste
møter gjennomføres digitalt. Vi er
heldige fordi vi har romslige lokaler og møterom, hvor det er god
mulighet til å holde nødvendig avstand.

Dersom smittetallene igjen skulle
øke og det kommer nye og strengere råd fra FHI, vil vi følge disse.
Vi vurderer derfor situasjonen fortløpende.
Vi oppfordrer våre beboere til å ta
kontakt via e-Lydia, e-post eller telefon. Vi ønsker minst mulig besøk
på bygget i denne perioden.
Vi håper selvsagt på at en effektiv
vaksine nå er på vei og at vi kan
leve litt mer normalt i 2021.
Jeg vil benytte anledningen til å
ønske alle våre beboere en riktig
god jul. Ta vare på hverandre!
Henriette H. Kvam
Daglig leder

INFORMASJON – BRØYTING
Vinteren er straks 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 det ikke blir brøytet fordi biler står i vegen etc.,
etc.
Alt som letter vårt arbeid, kommer beboerne til gode i form av
enda bedre utført arbeid!
Vis tålmodighet og forståelse – og være gjerne konstruktive og
bidra etter beste evne!

UTPLASSERING AV KASSER MED STRØSAND
Det kan fort bli glatt også. Derfor er det rundt om på de ulike
feltene 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,
eller for at beboerne selv ønsker bedre strøing.
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. Da kan dere
ta bilde av kassene og sende til borettslagets e-postadresse:
risvollan.bl@risvollan.no

BORETTSLAGET HAR EN LITEN BILTILHENGER GRATIS TIL UTLÅN
INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR UTLÅN
Borettslaget har en biltilhenger til gratis utlån. Låntaker må imidlertid betale et depositum på kr. 500,- for hver
gang tilhengeren lånes. Styret har vedtatt egne retningslinjer for bruken av hengeren, og disse finnes i INFO-håndboken kap. 5.26, samt at de også finnes på våre hjemmesider.
Hengeren er av merke 1099 EBECO og modell NOR-TRAILER, og den kan ta en nyttelast på inntil 640 kg. Våre
beboere kan henvende seg til borettslagets ekspedisjon (i kontortiden) for å fylle ut avtale om utlån og for
å betale et lite depositum. Da får du også det du trenger i så måte, samt vognkort. Tilhengeren står hensatt
under oppkjøringsrampen til parkeringshuset på E-feltet (Risvollvegen) og hentes der etter avtale. Plassen er
merket, og vi ber om at den hensettes der etter bruk og at låntaker sikrer at alt er i orden med hengeren (både
før og etter lån). Om ikke, må det informeres om hva som evt er feil.
Eventuelt ytterligere informasjon om saken får du ved henvendelse til borettslagets ekspedisjon.			
Tlf.: 73 96 99 55
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72 sykehjemsplasser i 2021 i Risvollan helse- og omsorgssenter

PEPPERKAKEKONKURRANSE
Mie og Melvin Høvik Tøndel vant 1. prisen for
årets pepperkakehus, som forestiller et kjent
utedo i familien. Mange detaljer slik som kongen på doveggen samt et eksemplar av Rislappen.
Premien er et gavekort på kr 750,-

Illustrasjon Trondheim kommune

72 sykehjemsplasser i 2021
2. premien gikk til:
Eskil (10 år) og Alva (7år)

I løpet av første kvartal 2021 skal Risvollan helse- og velferdssenter etter planen åpne dørene.
Senteret får en kapasitet på 72 sykehjemsplasser, i tillegg til 50 omsorgsleiligheter. Det blir
også lokaler for bydelskafe, velværeavdeling med frisør og fotterapi, samt aktivitetstilbud for
hjemmeboende seniorer.

Gavekort på kr 500,-

Vurderer million-dam i Valen

3. premier gikk til
Nora Thomassen.					
						
Gavekort på kr 250,-

Ifølge Arkivsak 20/49832 utreder Trondheim kommune muligheten for å adskille Litlvatnet
fra drikkevannskilden Jonsvatnet, ved etablering av en dam i Valen. Formålet er å ta Litlvatnet
ut av vannforsyningen og dermed frigjøre området til friluftsformål. Dette går fram av nevnte sak, et bystyrevedtak fra 31.8.2017, samt et formannskapsmøte 12.12.2017, sak 299/17.
Dammen i Valen foreslås som en 200 meters murdam med spunttetting og gangbane med
brystning i betong. Det etableres flom- og tappeløp ved siden av dam Valen. Dam Osen må
senkes ned 0,7 m og terskel oppstrøms må heves tilsvarende. Kostnaden for etableringen av
dam er estimert til 33 millioner kroner, med en anslått driftskostnad på 50.000 kroner per år.
Samtidig går det fram at man kan oppnå en total velferdsgevinst ved økt friluftsliv som følge
av opphørte drikkevannsrestriksjoner rundt Litlvatnet på nærmere 30 millioner kroner per år.
Fristen for innspill er satt til 15.1.2021.
Med vennlig hilsen, Mads Arind Holmvik

Vi gratulerer og ønsker
dere god jul!				
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Tusen takk til dere alle!

http://frilanskatalogen.no/holmvikmedia
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SOLSIKKEKONKURRANSEN I 2020

Vinneren av solsikkekonkurransen er kåret!

Vi gratulerer Mari, Stian og Sander med seieren. Solsikken måler hele 272 cm.
Visagavekort på kr. 500,- kan hentes ved borettslagets kontor.

EL-KONTROLL I BORETTSLAGETS FELLESANLEGG PÅ RISVOLLAN
Det er i år blitt gjennomført
EL-kontroll på våre fellesanlegg.
Denne gangen gjaldt det felt C
(Ada Arnfinsensv), felt D (Asbjørn
Øveråsv) og i Høyblokka. I tillegg
ble det foretatt kontroll av EL-tilsynet ved Tensio AS for fellesanlegg
på felt D.
Det ble under kontrollene avdekket avvik/ uregelmessigheter sett
i forhold til gjeldende lover og
regler for EL-installasjoner. Det er
styret som har fattet vedtak om
gjennomføring av internkontroll
av borettslagets fellesanlegg. For
leilighetene, er det den enkelte
andelseiers ansvar at EL-installasjonene i deres leilighet er i orden.
Borettslaget har ansvar for fellesanleggene. Men dersom beboerne selv har utvidet anlegget med
montering av flere stikkontakter,
lyspunkter, montert utstyr som
krever bruk av skjøteledninger etc,
i borettslagets boder (kjellerboder
eller i de utvendige sportsbodene), er ansvaret for å rette opp
avvik her – naturligvis beboer sitt.
Det er heller ikke tillatt å etablere
frysere etc som går på borettsla-

gets fellesstrøm i disse bodene. Da
må i så fall strømforsyningen gå fra
egen leilighet.
For oppretting av avvik som gjøres, eller for noe som er blitt gjort
tidligere, må det fremlegges dokumentasjon på at arbeidet er
utført av autorisert elektrikerfirma. Vi får informasjon og bilder
av alle avvik kontrollørene finner,
og beboerne tilskrives med frister for utbedringer. Dette må etterkommes. På samme måte som
borettslaget selv må utføre avvik
som vi har ansvaret for ved å leie
inn elektriker.
Dersom dere beboere ser at noe
av det borettslaget er ansvarlig for
er ødelagt, send melding om dette til oss så blir det utbedret. Og
vi gjentar at i leilighetene har beboerne det hele og fulle ansvaret
selv for det elektriske.
Neste år vil det bli gjennomført
El-kontroll av fellesanleggene i felt
E (Risvollvegen) og felt H (Blaklihøgda, begge felt).

Boddører og lås:
I forbindelse med gjennomføring
av EL-kontroller/EL-tilsyn, ser vi rett
som det er at det er beboere som
har satt på kodelåser eller andre
låser slik at vi ikke får låst inn for
gjennomføring av EL-kontroll i bodene.
Slik kan det ikke være, fordi alle disse bodene skal ha systemlås. Vi har
registrert avvik der slik kodelåser
eller andre låser er montert, så derfor vil det bli et «oppsamlingsheat»
for å få kontrollert gjenstående boder når det lir litt på. Men det koster ekstra av både tid og penger for
å få utført slike kontroller i ettertid,
så derfor ber vi alle om å montere
ordinære hengelåser med systemlås/systemnøkkel til de utvendige
sportsbodene og i kjellerbodene.
Trenger du ny lås eller noe annet
som er feil med låsen, ta kontakt
med borettslaget.

Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260

Ny el-lastesykkelen for utlån på biblioteket på Risvollan
Fin sykkel for å frakte barn og ting i, handletur etc.
Sykkelen kan lånes i 3 dager, helt gratis.
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Kolakaker
DU MÅ HA
•

200 g kaldt smør i terninger

•

200 g sukker

•

1/2 ts malt kardemomme

•

1/2 ts malt stjerneanis

•

1/2 ts malt kanel

•

2 ts natron

•

300 g hvetemel

•

1,5 ss mørk sirup

FREMGANGSMÅTE:
Denne oppskriften gir nok kaker til å fylle ett steikebrett. Sett ovnen på 175 grader. Bruker du
varmluft kan du justere ned steketiden noe.
Kjør sammen smør, sukker, krydder, natron og hvetemel til en smuldrete masse i en kjøkkenmaskin. Tilsett sirup og kjør det hele raskt sammen.
Hell deigen ut på benken og kna den raskt sammen. Del den opp i tre deler og rull dem til pølser
som er like lange som steikebrettet.
Legg dem med jevn avstand på et steikebrett med bakepapir. Press dem flate. Bruk hendene
eller en stekespade.
Stek i cirka 10 minutter til overflaten er gylden. Kutt kakene i lange pinner på skrå straks de har
kommet ut av ovnen. Avkjøl på rist. Oppbevar kakene i en tett beholder.

Fargelegg og
send den inn,
kanskje er det
no’ å vinn?
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Hei!
Her kommer noen bilder fra G-Felt som har hatt en litt annerledes feiring av 1.advent i år pga
covid-19 restriksjoner.
Tenning av julegranen foregikk uten arrangement i år, men det ble som en liten trøst arrangert
tegnekonkurranse for barna på feltet.
Her er bare noen av alle de flotte tegningene vi fikk. Alle deltagere fikk en overraskelse i postkassen sin til 1.søndag i advent .
Lise Tøndel
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Tips til en fin tur i romjula.
I nærområdet av Risvollan er det
fine turmuligheter hele året, også i
jula. Dette året vil vi foreslå en juletur til Fuglmyra. Pakk sekken med
god niste, varm kakao og appelsin.
Husk sitteunderlag. Sett deg godt
til rette i skogen, finn julefreden
og la blikket vandre rundt. Kanskje
får du øye på noen fugler. Her er
bilder av noen av artene som har
blitt observert og fotografert ved
Fuglmyra.

Bilder:

Fotograf: Cicilie Klüver

Blåmeis. En av våre minste meiser, ca. 12 cm og 12 g

F
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A

Fuglekonge. Norges minste fugl, ca. 9 cm og 5 g.

Flaggspett. Den mest vanlige av spettene, rundt 25 cm og 80 g
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IKKE MAT FUGLER PÅ BAKKEN

HUNDER OG BÅNDTVANG

Mange beboere syns det er trivelig
å mate fugler, og særlig på bakken.
Vinteren nærmer seg hastig, så vi
har forståelse for at småfuglene
bør få mat. Men beboerne anmodes om ikke å gjøre dette, fordi det
trekker til seg mus og/eller rotter i
området, og det ønsker vi jo ikke
å ha.

En god ting kan ikke sies for ofte!

IKKE KAST MATAVFALL I WC OG/
ELLER KJØKKENVASKEN
Borettslaget har avtale med firma Anticimex AS om skadedyrsbekjempelse. Men for ikke å fôre
mus og rotter enda mer, må du
ikke kaste matavfall i WC og/eller
i kjøkkenvasken. Fett kan fjernes
med papir etter at det er stivnet,
og kastes så i restavfallet. Brukt
matolje etc kan tømmes i brukte
melkekartonger der lokket settes
på og kastes i restavfallet osv….

Vi får av og til henvendelser om
«løse» hunder på borettslagets
områder. Til det er å si at iflg. våre
retningslinjer satt i INFO-håndboken kap. 6.1 Ordensregler, pkt 8
står det rett og slett at hunder som
luftes på borettslagets områder,
skal holdes fysisk i bånd.
Det er altså ikke nok at hundene
holdes under oppsikt, de skal holdes i bånd, dvs at det er båndtvang
for hunder som luftes på Risvollan
Borettslag sine områder hele året.
Og iflg. Trondheim kommunes retningslinjer nevnes det bl.a at det er
båndtvang i boligområdene i byen,
noe som deriblant omfatter Risvollan. Vi ber om at båndtvangen respekteres og etterkommes.

Flere av andelseiere/beboere har skiftet mobilnummer, mailadresser og kontonummer og vi ber derfor om at de som ikke har sendt oss melding om dette
gjør dette til vår mailadresse: risvollan.bl@risvollan.no så snart som mulig.
Vi oppfordrer igjen alle til å opprette avtalegiro eller å motta faktura på e-post
for betaling av husleie. Papirfaktura er tidkrevende for administrasjonen og er
heller ikke miljøvennlig. Mvh Risvollan BL Administrasjonen
KULDE - RADIATORER 			
OG ÅPNE VINDUER

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 pringer lekk.

I tillegg nevner vi at hunder og
katter som har fast tilhold i borettslaget skal registreres. Administrasjon har skjema til utfylling.
Andelseier av den leiligheten hvor
dyret har sitt tilhold, er ansvarlig
for at bestemmelsene i ordensreglene overholdes.
Skjema finner du også som vedlegg i INFORMASJONS-håndboken
kap. 6.1 Ordensregler. Så fyll det
ut og send inn så får vi registrert
kjæledyret ditt.

Vi har også hengt opp informasjon
om dette på hundelatrinene som er

OPPDATERT INFORMASJON FRA BEBOERNE

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.

plassert på ulike steder i borettslaget. Bruk derfor disse latrinene!
Du må i alle fall ta opp hundens
ekskrementer.

PARKERINGSPLASSER FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE (HC-PLASSER)
Som dere sikkert vet, er det en del
plasser for forflytningshemmede
rundt om på Risvollan. Disse kan være
inne på tunene (da er de merket med
blåe skilt), eller på parkeringsplassene. Da er de som regel også merket
med blåe skilt, dersom plassen ikke er
å beregne som en privat plass. For da
er plassene skiltet med sorte skilt og
hvit skrift.

Det er viktig for ikke å få bøter, at du
har bevis liggende i bilen som tilsier
anledning til å stå parkert på en slik
plass. Vi legger til at plassen da ikke
er din «private», og dette betyr da at
enhver som har slike bevis, da kan stå
parkert på plassen. Plassen er heller
ikke tidsbegrenset dersom underskiltingen ikke tilsier noe annet. Skiltingen må naturligvis etterkommes.
Om mulig blir plassen også merket på
bakken, samt påført HC-merke.

kommelighet for vårt vedlikeholdsutstyr (store hjullastere), plassering
av områder snødeponi etc, bare
for å nevne noen vurderinger som
legges til grunn for om plassen lar
seg etablere nær der søker ønsker.
Flere felt har allerede godt utbygde
plasser, mens andre har få. Når nye
plasser godkjennes, vil disse bli skiltet (og en endring i skiltplanen må
aksepteres både av kommunen og
politimyndighetene).

For at det skal kunne etableres ekstra
plasser for forflytningshemmede på
Risvollan, enten det er inne på tunene eller på ordinære parkeringsplasser, må det sendes søknad om dette
til borettslagets administrasjon. Vi
vurderer da allerede eksisterende
plasser opp mot der søkeren bor. Det
vurderes om det er mulig å etablere
slike plasser, kanskje noen plasser kan
flyttes, eller nye anlegges eller kanskje
det ikke er så langt fra ordinære parkeringsplasser? Vi må vurderer frem-

Her i Trondheim er det Trondheim
kommune som utsteder tillatelser
for forflytnings-hemmede, så gå inn
på hjemmesiden til kommunen så
finner du god informasjon om dette.
Administrasjonen er av borettslagets styre gitt fullmakt til å avgjøre
slike saker.

« Bystyret i Trondheim vil ikke ha store massedeponi i Bratsberg og Rundhaug»
Hei kjære samarbeidspartnere.
TELENORS KUNDESERVICE
Av og til opplever man problemer
enten med Tv eller internett. Vi
minner om at man i slike tilfeller
må kontakte Telenors kundeservice på tlf: 915 09 000.

Det er ikke til å tro! Vi vant endelig fram i bystyret i kveld. Etter lang tid, med henvendelser, avisinnlegg,
uttalelser, brev i bystyrepostkassene, samtaler siste uka både med MPD og AP, har politikere nå innsett
den fryktelige trafikkbelastningen vår bydel har tatt: « Bystyret i Trondheim vil ikke ha store massedeponi i
Bratsberg og Rundhaug» Gleden er stor!
Det er godt å se at vi har et demokrati der det ikke er så lang avstand til de som bestemmer, og at de er lyttende.
Nettverket vårt med institusjoner, borettslag, skoler, barnehager, idrettslag, og helseinstitusjoner har tyngde,
og har vært sentral i prosessen. Dette supernettverket skal bestå videre om det skulle trengs nye tak.
Tusen hjertelig takk til dere alle som stadig signerer og støtter opp.

Husk derfor:

Vh Wenche Waagen

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.

Bjørkmyr kulturforening
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KULTURKAFÉEN PÅ RISVOLLAN - VINTEREN 2021:
med seg gitarist Gøran Bogstrand på scenen.			
					
Tirsdag 3. mars kl. 12.30 14.30: ØYVIND WEISETH

Seniorkultur i Trondheim kommune ønsker velkommen til sin
populære kulturkafé i Risvold,
2. etasje i borettslagets servicebygg i Asbjørn Øverås veg
1. Alle arr. koster kr. 100,- inkl.
enkel servering. Ingen påmelding, åpent tilbud. Pga. smittevernhensyn har vi begrenset
antall plasser, og det er først til
mølla som gjelder.
Tirsdag 2. februar kl. 12.30 14.30: DOLLY, DOLLY, DOLLY,
med Anne-Grethe Nyhaug og
Gøran Bogstrand
Gjennom sin karriere har Dolly
Parton utviklet seg fra å være
en ren countryartist til også å
slå gjennom i pop-markedet, og
senere i karrieren har hun gitt
ut flere suksessrike bluegrass-
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album. I tillegg har hun et par
julealbum på samvittigheten.
Anne-Grethe Nyhaug, kjent
for Kulturkaféens gjester, tar
med seg publikum på en musikalsk reise i livet og karrieren til Dolly Parton gjennom
et utvalg perler fra artistens
rike repertoar. Nyhaug har

Med sine fengende poplåter
på Halsa-dialekt har Øyvind
Weiseth markert seg sterkt siden 2015, da han ga ut debutsingelen “Eventyr”. I 2017 ble
han tatt ut til låtskriververksted med selveste Paul McCartney, og han kom blant de
15 beste i Idol 2018. Øyvinds
melodier er sterke og tekstene er personlige. Samtidig kan
alle kjenne seg igjen i det han
synger om. Han har en egen
evne til å kommunisere med
publikum, og er kjent for å
skape en helt spesiell stemning på konsertene sine.

SKILØYPE PÅ RISVOLLAN
Da ser det ut som det blir oppkjørt
skiløype rundt på deler av Risvollan
i kommende vintersesong – vel og
merke dersom det kommer nok snø,
og forholdene ligger til rette for det.
Trondheim kommune tenker å bruke
den minste løypemaskinen for å kjøre
opp skispor for beboerne på Risvollan.
Dette som en prøveordning, og da håper både kommunen og borettslagets
administrasjon at rett mange bruker
denne løypa. Enten som en rein løypetrasè, eller som en mulighet for å
gå hjemmefra og komme seg ut og
opp i Estenstadmarka eller til områdene rundt Risvollan. Og blir dette en
vellykket ordning, kan det sikkert bli
kjørt opp spor flere år.

der Risvollvegen, opp Selbudalen
nesten fram til der den gamle Risvollan barnehage lå (bak Risvollan
senter) og ned igjen i Stordalen der
du kan runde av eller gå tilbake.
Løypa må nok krysse gangveger et
par-tre steder så her er det viktig å
tenke på at det kan være strødd og
gå folk etc.

Løypa er ikke lang, og den er heller ikke lyssatt (dersom det ikke er
lysmaster der fra før), men vi vil
tro det er kjekt for mange å si at de
kan gå på ski rett ut fra stuedøra,
og at barna kan øve seg å gå på ski
nær hjemmet! Kanskje det kan lages en konkurranse for de minste
– felt mot felt? Her kan jo forslageForeslått trasè er: 			
ne være mange – bare det kommer
Det kjøres opp skispor nede fra Ris- nok snø!
Så - når løypa ligger
vollan hydrologiske målestasjon (ved der – spenn på deg skia – og ta deg
Utleirvegen), opp mellom Rimfakse- en tur ut! God tur!
vegen og Adolf Øiensv,, videre un-

Borettslagets åpningstider i jula 2020
Mandag 28.12.20
kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag
29.12.20
kl. 09.00 - 15.00
Onsdag
30.12.20
kl. 09.00 - 15.00 				
															
Riktig god jul og godt nytt år!
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Rislappen og TVRisvollan ønsker alle
en riktig god jul og godt nyttår!
Vær med å løse konkurransene i Rislappen, kanskje vinner DU! 			
									
		 I TVRisvollan kan du spille bingo
i jula, lille julaften og ”lille nyttårsaften”
spiller vi fra kl. 20.00. Ekstraspill ligger inne i Rislappen!						
										
For mer informasjon se tvrisvollan.no

Kanalene 126, 348, 349 og Get 232
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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. 				

(Blakli)

FEM TIPS TIL VINTERKLAR BOLIG, EVT HYTTE

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.

Gradene på gradestokken kryper nedover, og vi trekker oss innover. Nå er det på tide å gjøre boligen
inne klar for å møte den kalde tida.
Tekst: Mari Rosenberg/ifi.no. Denne artikkelen er sakset fra Byggfakta – bolig pr 10.11.2019

Administrasjonen

Forhåpentligvis har du allerede gjort boligen utvendig klar for høsten og vinteren, ved å stenge utekranen, rengjøre hagemøbler, grill og markise og rense sluk og takrenner. Men også inne er det lurt å ta noen grep for å være rustet til å møte høst- og
vintermånedene.

SØPPELDUNKER

1. Hold kulda ute med gardiner i vinduet
Gardiner isolerer mot trekk og høst- og vinterkulde. La de gjerne være lange, helt ned til gulvet, slik at de også isolerer for
trekk som kommer langs gulvet. Fôrede gardiner luner mest. I tillegg kommer de også godt med når du skal stenge vintersola ute.														–
Om vinteren er sola lav og sterk. Derfor er det viktig å bruke gardiner nå. De vil også gjøre det mindre trekkfullt fra vinduet,
sier Jannicke Sveen hos Intag.

Vi ser og hører av og til at søppeldunkene blir for fulle, og/eller kan
være ødelagte. Hva kan man/skal
man da gjøre?
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 aller helst ved et
bilde og før på den adressen der dunken står. 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.
Fulle søppeldunker:			
Er dunkene blitt for fulle slik at lokket ”spriker”, må dere være vennlig
og sortere bedre. (Det er sikkert noe
glass eller flasker som kan kastes i
glass-/metallcontainerne eller papp
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som kan leveres til papp-pressing hos
vaktmesterne, eller pizzaesker som kan
trykkes enda bedre sammen og leveres
til pressing. Pressen er plassert i administrasjonsbygget så papp må derfor
leveres hit).
All kildesortering bidrar til at det blir
mindre i restavfallet, og dermed rimeligere for borettslaget. Restavfall er desidert det dyreste avfallet å bli kvitt, så
her er det om å gjøre å levere så lite som
mulig. Å være flink til sortering gjelder
naturligvis også for de som har containere, så kan det bli enda bedre plass i
containerne.
Å være flink til å sortere bedre, bidrar
også til å minske eller hindre lukt ved
at lokk ellers kan bli stående åpne på
søppeldunkene. Fugler eller rotter kan
da komme til å dra utover søppel etc.
Og skulle du fremdeles ha fulle dunker,
spør din nabo/naboer om å få lov til å

legge noe i ”deres” dunker. Dunkene er
borettslagets og ikke den enkelte beboers, og 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. Det må i så fall inngås avtale med
administrasjonen om dette.
Ny søppelløsning for borettslaget:
Administrasjonen arbeider ellers for å
få på plass en bedre og enklere renovasjonsløsning for borettslaget. Styret har
vedtatt at det skal etableres en prøveordning på C-feltet (Ada Arnfinsensv.) med
nedgravde løsninger. Det er meningen at
en sak om dette – gjeldende for hele borettslaget, vil komme opp til behandling
i førstkommende ordinære generalforsamling. Så på sikt håper vi derfor å få
på plass en bedre løsning for borettslaget.

2. Gjør peisen klar for fyringssesongen										
Gjelder svært få på Risvollan, men mange av beboerne har kanskje hytte med peis/pipe?
Snart skal det fyres i peiser rundt om i hele landet. Men først må sot og fastbrent smuss bort, for å få en sikrere og hyggeligere fyringssesong. Bruk gjerne en sotfjerner eller skorstensrens for å rengjøre pipa før du fyrer, det kan nemlig redusere
faren for pipebrann. Glassdører på ovnen bør også vaskes.									
– Bruk et spesialmiddel utviklet spesielt for å ta bort sot og smuss fra glassvinduer på peiser og ovner. Det funker mest effektivt, og du får tak i det i hos fargehandleren, sier Inger Løvaas hos Krefting.
3. Hold deg varm med teppe på gulvet
Lite luner mer enn teppe på gulvet. Gå inn i vintersesongen med et deilig teppe under føttene – for når du er varm på bena
sprer det seg til resten av kroppen. Et heldekkende vegg-til-vegg teppe er selvfølgelig det luneste, men også avpassede tepper gir mye varme. Så om du ikke har noen på gulvet allerede, er det på tide å få dem inn i stua!
4. Jag vekk uønskede gjester											
Også dette gjelder nok få på Risvollan, men kanskje du har hytte hvor dette er aktuelt? Ellers er det selvsagt aktuelt
på Risvollan også - å unngå skadedyr, så selv om borettslaget tar et visst ansvar, kan beboerne gjerne bidra.
Akkurat som oss, trekker også skadedyr inn på vinteren. De liker nemlig ikke kulde. Så hvis du ikke vil ha uønsket besøk,
kan du sette ut musefeller, lydjagere eller luktmidler der det er tenkelig at skadedyrene kommer inn.
5. Beskytt gulvet i gangen med matter
Har du ikke allerede et skikkelig soneforsvar mot skitt og smuss i gangen, med matter både utenfor og innenfor døren, er det
på tide å få deg det. Om høsten og vinteren drar vi med oss mye vann, snø og bøss inn, og har du ikke skikkelige matter som
beskytter gulvet, kan det ta skade
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TRENGER DU

RØRLEGGER?

SPESIALPRIS:
Beboerstrøm
til innkjøpspris
+ 29 kr/mnd!

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

•

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

–
–
–
–
–

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.

• Tilgang til kundeapp
• Ingen bindingstid

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

proaktiv.no

PROAKTIV.NO

Suksess er ikke tilfeldig. Gode resultater
krever planlegging, lidenskap og ikke minst
– kjærlighet for byen din. Vi er tilstede der
du er og vi har alltid tid til deg.

VISNING

VISNING

VISNING

VISNING
VISNING

VISNING
VISNING

VISNING

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.

