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Riktig god
2021 påske!

Styrelederen har ordet
”På grunn av koronapandemien vil vi også i år bli
nødt til å arrangere en forenklet utgave av generalforsamlingen. Årets dato er 3. Mai. Det blir elektronisk i år også. Men på en litt bedre måte enn i fjor.”
Hei
Etter en flott etterjulsvinter i januar, og store deler av februar, kom
plutselig våren. Fra mange uker
med minusgrader og sol, tok plussgrader og regn over. Og dermed var
skiløypene i borettslaget historie
for i år. Men vi kan håpe på nye
muligheter neste år.			
På grunn av koronapandemien vil
vi også i år bli nødt til å arrangere
en forenklet utgave av generalforsamlingen. Årets dato er 3. Mai.
Det blir elektronisk i år også. Men
på en litt bedre måte enn i fjor. Vi
fikk en del tilbakemeldinger etter
forrige års generalforsamling som
vi har drøftet med representantskapet og kontaktutvalget. Og vi vil
leie et selskap som blant annet er
proffe på å sende digitale konserter
og store møter.
Det vil komme nærmere informasjon om årets opplegg litt lenger ut
på våren.
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 behandle styrets årsberetning, regnskap, valg og andre faste
poster i Generalforsamlingen. I tillegg vurderer vi om saken om en
mer transparent saksbehandling og
evaluering av støyskjermene ved
Utleirvegen skal tas med i ordinær
generalforsamling.
De store sakene som nye garasjer
i Blaklihøgda, ute-lager, avvikling
av Risvollan eiendom, utskilling
av TVRisvollan (TVR) i eget selskap og eventuelle andre saker som
kommer inn vil vi vurdere å ta i en
ekstraordinær generalforsamling
til høsten.
Vil oppfordre alle til å møte 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
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stemme for deg ved å gi hun/han
fullmakt til det.		
Styret har vedtatt å jobbe for å
skille ut TVR som eget selskap.
Det jobbes nå med et forslag
som kan legges frem for ekstraordinær generalforsamling når
det blir mulig å avvikle den med
fysisk oppmøte.			
Vi hadde i fjor et åpent møte der
vi inviterte til å diskutere hva vi
som beboere ønsker, og har
behov for, av informasjon. TVR
var en del av disse diskusjonene.
I etterkant har jeg og daglig leder
diskutert saken mye med redaktør Kjell Kjærstad. Og vi har hatt
møte med redaksjonen i TVR.
Vi er enige om at det er en god
ide å skille ut TVR slik at de som
jobber er har en friere rolle. Og
at borettslaget har en mer forutsigbar økonomi i forhold til drift
av TVR.
Når vi har et forslag til hvordan
dette kan gjøres vil vi legge frem

Redaksjonens besøksadresse er:
TVRisvollan, Asbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim.
Telefon: 73 96 64 13 / 936 87 870
www.risvollan-borettslag.no
E-post: tvr@tvrisvollan.no
Foto: Forside: Kjell Kjærstad. Andre foto: Gunnar Osvoll, Mads Arind Holvik, Kjell Kjærstad og arkivfoto.
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

saken for beboerne som til
syvende og sist har siste ordet i
saken.
Rett etter påske starter årets
vårdugnad rundt omkring i feltene. Vi får gjøre det vi kan for
at de skal gå som normalt. Tror
de fleste fikk gjennomført den
på en god måte i fjor selv med
koronarestriksjoner. Vi får gjøre
vårt beste ut av det i år også. 		
				
”De e mytji som kjæm fram
når snø’n forsvinn” , sang Gluntan for noen tiår siden. Det er
like sant i dag også det.

Ønsker dere alle en fin vår. Ta
vare på hverandre og bruk de
mulighetene som finnes til å ha
kontakt med hverandre uten å
utgjøre en fare for smitte. Vi er i
”oppløpet” nå, så da gjelder
det å holde ut til vi er i mål
					
					
Riktig god påske når den kommer
Mvh
Roger Hagestuen
Styreleder

											
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.

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 kl.19.30.
Velkommen!

TVRisvollan kanal 126, 348 og 349
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SOMMERVIKARER 2021

EL-KONTROLL (INTERNKONTROLL)

Skoleungdom og pensjonister –
se her!

Det blir kontroll av borettslagets
fellesanlegg på felt E (Risvollvegen) og felt H (Blaklihøgda begge felt) i år. Det er Bravida
AS som skal utføre disse arbeidene for oss og oppstart av arbeidene er tenkt påbegynt i løpet
av uke 15 (etter påske) dersom
det ikke blir utsatt grunnet Covid-19. Men det vil bli sendt ut
egen informasjon til feltene når
tiden nærmer seg.

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 stell
av våre grøntarealer og blomsterbed.
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 gjerne en søknad/henvendelse fra
deg, og da helst i det tidsrommet skoleungdommen ikke kan, dvs før skoleavslutning og etter skolestart.

Vikariatet avlønnes etter tariff.
Søkere bosatt i borettslaget har fortrinnsrett. I søknaden er det viktig å
føre opp de ukene dere kan jobbe,
samt når det er aktuelt å ta ut ferie.
Husk å oppgi det telefonnummeret
og evt e-postadresse som dere kan
kontaktes på.
Søknad sendes/leveres borettslagets
kontor innen 18. april 2021, eller
sendes på e-post til:

Bravida AS må da ta befaring
(kontroll) i kjellerboder og utvendige sportsboder på nevnte
felt siden dette altså gjelder for
borettslagets fellesanlegg. Dersom de ikke kommer seg inn fordi det er montert kodelåser eller
annet, vil det måtte tas en oppsamlingsrunde i ettertid.

laila@risvollan.no eller borettslagets
e-postadresse som er: risvollan.bl@
risvollan.no

Har du spørsmål til arbeidsoppgavene, ta kontakt med teknisk sjef Laila
Pedersen på e-post eller telefon
940 03 950.

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 utlevert nøkkel. Vognkort
og tilhenger blir deretter utlevert lånetaker. Hengeren står hensatt under
oppkjøringsrampen til parkeringshu-
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set 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.

Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260

Vi ber om at alle som vet de har
skader, feil eller avvik på utstyr/
anlegg, sørge for å utbedre disse
så godt det lar seg gjøre i forkant
eller si ifra til borettslaget dersom
det er vårt ansvar. Dere må også
sørge for å rydde områdene slik at
kontrollene blir mulig å få gjennomført. Fellesgarasjer (felt H) og
parkeringshuset (felt E) skal også
kontrolleres, herunder via de bodene der vi har egne sikringsskap.
Disse må da også være tilgjengelig
for kontroll.

boerne det eventuelt gjelder. De vil da
tilskrevet med en frist for utbedring,
samt om å sende inn dokumentasjon
om at avvik er utbedret. Her må det
benyttes autorisert EL-firma.

I ettertid av kontrollene, må det
påregnes å utbedre de avvik som
eventuelt oppdages. Dette gjelder
både for borettslaget selv og de be-

KJØP AV PORTÅPNERE!
Nye portåpnere får du kjøpt til
kr. 750,- pr. stk. inkl. mva ved å henvende deg til borettslagets administrasjon. Dette gjør til at det blir
enklere og forhåpentligvis lettere å
parkere inne i garasjene.

Vi selger også batterier til portåpnerne – pris kr 50,- pr. stk.

Ellers nevner vi at portåpnerne ikke
må ligge igjen i bilen, eller at det ligger verdifulle ting igjen i bilen når
den står parkert. Fjerning av synlige
verdier i bilen, kan bidra til å hindre
innbrudd.

Til slutt minner vi om at inn/utkjøring fra garasjene ikke må skje
før porten har kommet helt opp
og det er klart til inn/utkjøring.
Dersom du kjører inn/ut før porten har kommet helt opp, bryter
du fotocellen, og porten blir stående mye lenger oppe enn nødvendig. Porten er programmert til
å gå opp/igjen til faste intervaller,
og kjører du inn/ut før porten har
kommet opp, bryter du intervallene og feil på porten kan oppstå
som følge av dette. Dette er noe
som kan medføre merkostnader
for borettslaget og irritasjon for
dere som brukere.

Kurs for synsvansker
Trondheim kommune vil i midten av
april starte med lærings- og mestringskurs for svaksynte, samt for personer som har fått AMD-diagnose eller har annen øyesykdom. Kurset vil
inneholde informasjon, erfaringsutveksling og tips som kan bidra til en
bedre hverdag. Dette skal arrangeres
over fem samlinger og vil finne sted
i Mestringshuset Olavsgården i Thoning Owesens gate 20.
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ÅPNINGSTIDER I
PÅSKEN 2021
																

Mandag 29. mars kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag 30. mars kl. 09.00 - 15.00
Onsdag 31. mars kl. 09.00 - 12.00
											
Borettslagets vakttelefon 940 13 260

BRUK AV FELLESGARASJER, SAMT LAGRING AV DIVERSE UTSTYR
Som noen kanskje har fått informasjon og beskjed om tidligere
i år, har vi rettet henvendelse til
enkelte beboere om å rydde og
ordne opp på «sin plass» i fellesgarasjene våre. Dette fordi enkelte har lagret diverse utstyr og
saker og ting bak bilene sine, eller
ved siden av bilene.
Slik kan vi ikke ha det, og det er i
strid med retningslinjer satt i INFO-håndboken kap. 6.1 Ordensregler, punkt 5.
Retningslinjene finner du også på
borettslagets hjemmesider. Dersom beboere kommer over noen
brudd på retningslinjene, er det
fint om dette meldes til borettslagets administrasjon.
Se ellers utdrag av retningslinjene
under:
5. Garasjene

deles opp slik at borettslaget får
adgang til sikringsskapene.

søle olje og andre kjemikalier (må
eventuelt fjernes omgående)

6. Trafikkregulering i boområdene

oppbevare tilhengere			
oppbevare MC/scooter utenom
anviste og godkjente plasser		
oppbevare større utstyr som
kano/kajakk etc uten godkjenning
fra borettslaget
Andelseiere/beboere som har garasjeplass plikter å benytte denne
av hensyn til begrenset uteparkering.Det er ikke tillatt å leie bort
garasjeplass så lenge egen/egne
biler disponeres. Det er heller ikke
tillatt å leie ut til andre enn andelseiere/beboere i borettslaget.

Vi nevner også det trafikkmessige,
jfr punkt. 6 og 7, se utdrag – under:

Borettslagets skilting må etterkommes.
Trafikkreguleringen innebærer
bl.a. at parkering, bilvasking mv.
inne på boligfeltene ikke er tillatt.

7. Trafikkovertredelser
Trafikkovertredelser og brudd på
det som er nevnt i INFO-håndboken, kap. 6.1 - pkt. 4, 5 og 6 kan
meddeles borettslagets administrasjon som i hvert enkelt tilfelle
vil vurdere hvorvidt overtredelsen
skal anmeldes til politiet eller benytte andre sanksjonsmuligheter.

Kjøretøyene skal parkere på anvist
plass, og slik at de ikke hindrer
trafikken i midtgangen. Parkering i
midtgangen skal ikke forekomme.
Garasjeporten og bakdøren skal
alltid etterlates låst. I garasjene er
det forbudt å:				
		
utføre reparasjoner
(skifting av lyspærer og tilsvarende bagatellmessige arbeider
regnes ikke som reparasjon)		

Ved bortleie av garasjeplass er
utleieren ansvarlig for at reglementet følges.

Der det er sikringsskap montert
i bodene, skal borettslaget ha
uhindret adgang, evt. kan bodene

Unødvendig kjøring kan også anmeldes til politiet av beboerne.

Respektabel årgang

og opp bakkene forbi Kvernhusflata, Tømmerholt- og Estenstaddammen før så hytta med sine
fristende kanelboller og nytraktet
kaffe nærmer seg, er over 60 år
gammel. Hytta ble for øvrig bygget av representanter fra Strindamarka Vel. I dag tilhører hytta
Trondheim kommune og drives
som et folkekjært serveringssted

sommer som vinter.

Estenstadhytta er et populært
turmål for mange trimfolk i
borettslaget både sommer som
vinter, men hvor mange visste
at hytta opprinnelig ble bygget i
1960?
Dette innebærer at turtradisjonen
med å gå fra blant annet Risvollan
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vaske bil					
ruse motor unødig			
bruke åpen ild				
					
oppbevare ildsfarlige væsker og
gasser i fellesgarasjen		

Det er ikke tillatt å lagre gjenstander i garasjen utenom i bodene.

Når det gjelder å etterkomme
parkeringsvedtektene, anbefales
beboerne selv å kontakte det firma som til enhver tid håndhever
disse for borettslaget.

(Kilde: Bratberg, T. T. V. (1996).
Trondheim Byleksikon. Oslo:
Kunnskapsforlaget).
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GRATIS BRUK AV PAPPRESSE I BORETTSLAGET
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» opp etter deg.
I forbindelse med 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: 		
Komme til borettslagets vaktmestere med det som skal presses. Du kan
kontakte en av vaktmesterne eller oss

SØPPELDUNKER
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
som kan leveres til papp-pressing hos
vaktmesterne, eller pizzaesker som
kan trykkes enda bedre sammen eller noe som kan leveres til pressing.
Pressen er plassert i administrasjonsbygget så papp må derfor
leveres
hit).					

8 RL 1-2020

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 administrasjonsbygget vårt. Husk også at: Papp/papir
etc heller ikke kan mellomlagres
utenfor inngangsdørene eller under
trappenedgangene (bl.a. på grunn av
brannfaren).

Årets fargekonkurranse 2021

HVILKEN HAPPY HOMESFARGE VINNER I ÅR?
PREMIER
FOR OVER

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!

60 000 KR

Hv ilken av
di ss e fa rgen e
liker du be st?

Stem på din
favoritt!
Mjødurt

Trollskog

Petunia

Rakle

Iris

Vestavind

Rose

Hulderblå

Reinfann

VI TRENGER DIN STEMME
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, men du
må selvsagt spørre om tillatelse til å
kaste ekstra søppel i de som ikke er
plassert utenfor hos deg selv. 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, og
dersom dette er noe som er
aktuelt for deg (som i dag har
dunker for restavfall), ta kontakt med oss.
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, og vi er nå i gang
med å planlegge gjennomføring av en slik ordning der.

Stem på din favorittfarge blant 9 av våre Happy Homes-farger!
Avstemming kan du gjøre i butikken eller på Facebook.

FANTASTISKE PREMIER I VENTE

Vi deler ut delpremier blant alle som stemmer.
Onsdag 7. april trekkes hovedpremien.
Følg med på Happy Homes Norge sin Facebook-side
eller gå inn på happy-homes.no for mer informasjon.

Reinfann

Petunia

– gir deg råd, tips og svar

Trollskog

– kan også gjøre jobben for deg

Forebygging av legionellasmitte 2021
Borettslaget vil heve temperaturen på
tappevannet den 28., 29. og 30. april
2021.
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 				

I løpet av disse dagene er det opp til beboer selv å tappe
varmtvann i minimum 3-5 minutter på hvert tappested.
Roger Kvam på tlf. 90 97 93 91.

Ustødig byggverk skapte vansker i vindkastene

Tore Resell
970 59 222
tore@proaktiv.no

Lisbeth Kristengård
480 07 480
lisbeth@proaktiv.no

Steinar Skaanes
970 59 239
steinar@proaktiv.no

Den provisoriske avfallssjakten
som ble bygget for rivningsarbeidet i 2., 3. og 4. etasje kunne fort
ha veltet i vindkastene. Heldigvis kom entreprenøren med et
arbeidslag som klarte å reipe fast
byggverket slik at det ble stående.
Inngangspartiet til Risvollan Senter, høyblokka og Extra ble stengt
i en periode mens ting foregikk.
Politi ble også tilkalt og var med
å stengte området. Hadde sjakta
velta, hadde den truffet hele inngangspartiet og folk kunne omkommet. På det nederste bildet
ser vi restene etter forankringsloddene og gjerdet. Dette blir vel
liggende slik til våren som vanlig.
Skulle ikke tro at beboere og for-

retningsdrivende blir prioritert,
nei det ser ut som slum i land
som vi ikke sammenlingner oss
med til vanlig. Rydd opp og få det
litt trivelig, det er tross alt mange
mennesker som går her daglig.
Tekst og foto Kjell Kjærstad

Skal du selge boligen din bør du kontakte

RISVOLLANMEGLEREN
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TRENGER DU

Solsikkekonkurranse
Klarer du å dyrke den lengste solsikken med blomst som er utblomstret (se bilde) i 			
Risvollan Borettslag?
Vi ønsker at små og store barn og
unge prøver seg som gartnere og
ser lange solsikker vi klarer å dyrke.
Vinneren premieres med ett visa
gavekort på kr 500,00

rektesår dem på våren når jorden
begynner å bli temperert. OBS! Har
man problemer med snegler er det
nødvendig å så de inne. Snegler
elsker virkelig solsikkeskuddene!
Det kan være en idé å så noen frø
i et minidrivhus. Om noen av solsikkefrøene som ble direkte sådd
ikke skulle spire kan man erstatte
”tomrommet” med en av de andre
plantene. Solsikker foretrekker en
solfylt plassering i mer eller mindre ly for vind. De trenger en hel
del næring og vann for å bli store
og fine.

Solsikken er en av de blomstene
som er lettest å få til, de er svært
synlige, fins i forskjellige farger og
størrelser og i tillegg kan du glede Konkurranseregler:
fuglene, insekter eller du kan spise 20.september er fristen for å melde selv.
de på til konkurransen - send inn
bilde med solsikke og målbånd
Tips til dyrking:			
Solsikker blir ofte best om man di- ved siden av til e-post: risvollan.
bl@risvollan.no innen fristen.

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.
Vinneren vil bli kåret 23. september 2021, og reportasje kommer i Rislappen i DESEMBER.
Har dere spørsmål, ta kontakt med borettslagets administrasjon.

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. Det samme gjelder dersom Til orientering så settes hageavnoen kasser er ødelagt/deformert fallskassene ut etter at vårdugnaden er gjennomført.
eller trenger litt «fornyelse».
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•

Serviceoppdrag

•

Tett avløp

•

Oppussing

–
–
–
–
–

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

Vi har utstyr til å åpne tette avløp (egne priser gjelder)
Vi kan bistå med oppussing av bad og kjøkken – og vi tar gjerne på oss hele prosessen. Be oss
om tilbud.

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, mindre
buskvekster eller blomsteravfall.
Dette skal også være merket godt
utenpå kassene.

VI KAN BISTÅ MED:

Tomset
Ikke så lang fra Risvollan Borettslag,
mellom Akka Bakka og Kastbrekkåsen,
ligger området Tomset. Navneopprinnelsen kan tyde på at det har rent en
bekk gjennom dette området og at
denne bekken trolig ofte gikk tom for
vann, derav navnet Tomset. Det var
også en husmannsplass tilknyttet gården som het Tomsettrøa.
(Kilde: Bratberg, T. T. V. (1996). Trondheim Byleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget).

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.

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

CONTAINERSERVICE 2021
Uke 21: Onsdag 26. og Torsdag
27. Mai

Tidspunktet containerne skal være utplassert på, er fra kl 09.00 til kl
19.00 gjeldende dag.

Felt H, (1-15 og 2-20)
4 stk restavfall og 2 trevirke

Containere tømmes etter 1. dag og plasseres ut igjen. Vi ber om at ingen legger igjen noe utenfor containerne, samt at alle er flinke til å sortere og kaste
i rett container. Å kaste feil, fører til økte utgifter for borettslaget og ekstraarbeid for vaktmesterne.

Uke 22: Mandag 31. Mai og
Tirsdag 1. Juni

Vi tar forbehold om at ikke situasjonen rundt Covid-19 fører til endringer
for gjennomføringen. I så fall gis det ny informasjon på borettslagets hjemmesider etc.

EGENANDEL FOR BISTAND
TIL FJERNING AV INSEKTER OG SKADEDYR
I ny og ne får vi henvendelser om
bistand til fjerning av diverse skadedyr. Dette være seg kre (skjeggeller sølvkre), rotter/mus eller
insekter, sågar fjerning av fugler,
for fugler kan føre med seg lopper
og fuglebæsj, selv om fugler som
regel er hyggelig og fornuftig å ha
i nærheten.

Felt A, 2 stk restavfall og 1 trevirke

I borettslagets retningslinjer i INFORMASJONS-håndboken kap.
4, pkt 5-1, nr 4 står det følgende:

Felt B, 2 stk restavfall og 1 trevirke

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for innsekter og skadedyr.

Høyblokka, 1 stk restavfall

Dette tilsier i utgangspunktet at
andelseierne skal ha kontroll påog selv stå for fjerning av mus,
rotter, veps eller andre skadedyr
som har «bosatt» seg i leilighetene
eller bodene deres.

Uke 22: Onsdag 2. og Torsdag 3.
Juni
Felt D, 2 stk restavfall og 1 trevirke

I forbindelse med at vi har bistått
til fjerning av kre og/eller har fått
henvendelser og spørsmål om bistand til fjerning av slikt, har styret nå behandlet en sak om bistand
til dette, og bruk av egenandel i de
tilfeller borettslaget bistår beboerne med slike saker.

Felt F, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Uke 23: Mandag 7. og Tirsdag
8. Juni
Felt C, 1 stk restavfall og 1 trevirke
Felt E, 1 stk restavfall og 1 trevirke

Uke 23: Onsdag 9. og Torsdag
10. Juni
Felt G, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Vi innfører fakturagebyr fra
1. juli 2021!

Følgende egenandel ble derfor
vedtatt i sak 016/21:

på plass, er de beskyttet av norsk
lovverk. Dette gjelder fjerning av
reir, egg og/eller fugl.

Andelseierne ilegges en egenandel
Følgende forebyggende tiltak som
på kr 8.000 ved slike tilfeller der
borettslaget bestiller firma for ska- kan være aktuelle:
dedyrbekjempelse.
Montere opp en strømledning
Og at dette gjelder for bekjempel- rundt kanten av hele taket (på flase for alle typer insekter eller ska- te tak) som avgir svak strøm ved
dedyr hvor det må utføres tiltak av berøring. Dette er et kostnadskrevende tiltak og lite aktuelt for bofirma for skadedyrbekjempelse.
rettslaget å gjøre.
For øvrig har styret besluttet at
Trekke tråder over taket for å hinadministrasjon søker å informere
dre måkene i å lande. Også dette
andelseierne om tiltak som kan
er lite aktuelt å gjøre.
forebygge invadering av kre og
fjerning av disse.
Etablere fugleskremsel (hauk,
hubro etc), men dette har ofte
Vi har derfor kontaktet vårt sambegrensende effekt fordi måkene
arbeidsfirma Anticimex som skal
skjønner at faren ikke er «reell».
informere om dette via RislapOg vi vet at noen felt på Risvollan
pen, samt at det planlegges en
har brukt slike tiltak.
reportasje via TV Risvollan ved
anledning. Her bør det være inAndre tiltak kan være:		
teressante tiltak for å forebygge
Unngå mating av fugler og tilog ikke minst for å bli kvitt slike
gjengelig mat/søppel.
skadedyr.
Unngå bespisning utendørs (rester
INFORMASJON OM FOREmå i så fall fjernes straks etterpå).
BYGGENDE TILTAK FOR Å
HINDRE MÅKER
Fjerne reir under etablering, noe
som tilsier kontroll av taket/områMåker er ikke klassifisert som
det daglig i minst 7 dager pr uke
et skadedyr, dvs som gjør skade
frem til første egg legges. Og detpå bygg. Og når reir og fugler er
te har vi ikke nok bemanning til
for å følge opp.

Det vil bli innført et fakturagebyr på kr. 35,- pr.
faktura fra og med 1. juli 2021, for de som mottar
husleiefaktura på papir.
Vi anbefaler å gå over på avtalegiro eller motta
faktura på e-post.
Administrasjonen
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Nå kan du låne frø på biblioteket!
Biblioteket på Risvollan låner nå ut frø! “Frø?” tenker du kanskje? Ja, frø! Du
kommer innom biblioteket og velger deg ut noen konvolutter med frø som du kan ta
med deg hjem, helt gratis! Når du har stelt med plantene dine i hele sommer så blir
vi veldig glade om du kommer innom med egenhøstede frø til høsten, men det er
ikke noe krav!

SPESIALPRIS:
Beboerstrøm
til innkjøpspris
+ 29 kr/mnd!

Vi har mest grønnsaker og urter, men også noen blomsterfrø. Kom innom og se hva
vi har! Vi har også mange fine bøker om hage og planter som du kan låne og best av
alt - det er helt gratis!

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

Vi vil ha mer enn det som er i boksene på bildet, men vi hadde ikke fått alt da bildet
ble tatt.

• Tilgang til kundeapp
• Ingen bindingstid
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50 ÅR I RISVOLLAN BORETTSLAG
10. februar var det akkurat 50 år siden vi flyttet inn i Ada Arnfinsensvei 10C og 10D. Dette
feiret vi med en bedre middag på Capri. Vi er Jorunn og Ronald Grini og Lisbet og Torbjørn
Hallgren. Vi delte mange minner denne kvelden og sannelig er det sant at arkitektene Brantenberg og Hjorthøy gjorde en god jobb da de planla Risvollan borettslag!

10. februar 1971 var en fin vinterdag uten snø på bakken. Flyttebilene kjørte opp på baksiden
av huset på hardfrossen leire. Og leire var det over alt. Rekke nr. 9 og 10 var ferdig. Men boder
fantes ikke. Heller ikke inngangsparti, bare litt grus å gå på. Senere kjøpte vi heller og la selv.
Hagen var ikke opparbeidet, men det ble etter hvert. Husa var umala. Men dørene våre var
riktig så fargerike. Skarp rød dør i 10c og skarp grønn i 10d. Til våren måtte vi male huset selv.
Borettslaget skaffet maling.

Vi var unge og entusiastiske og fikk til det meste. De hvite murveggene inne ble etter hvert tapetsert og malt. Det samme ble skapdører mm. Naboene var for det meste i samme situasjon
som oss: barnefamilier. 16 barn var det til sammen i nr. 9 og 10. Ingen barnehager var ennå
bygd. Skoleungene måtte gå ned til Nidarvoll skole helt til høsten 1974. Ungdomsskoleelevene
gikk på Gerhard Schønning.
Jubileumsmiddag på Capri

Det har vært spennende å følge med på utviklingen gjennom 50 år her på Risvollan.

Jorunn og Lisbet

Mange av tunets barn samlet til saft og kake utenfor 10 C. Legg
merke til den røde døra.

Lite ferdig ute og leire over alt. Slik så det ut ved
inngangspartiet til 10 D.
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Gratulerer hilsen redaksjonen!
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Innred med
personlighet!

HJEMMEFØLELSE
PÅ HYTTA

TAPET: Colourful Nature
– design 860207

Om hytta, sommerhuset eller fritidsboligen
ligger på fjellet eller ved sjøen, innred med
personlighet og sjel. Ta vare på tradisjoner,
og skap den stemningen du selv liker å
slappe av i. Et sted å trekke seg tilbake,
nyte naturens nydelige omgivelser mellom
brettspill og kakao.

Foto: Borge

HAPPY HOMES TIPS:
TENK PÅ DETTE NÅR DU SKAL
INNREDE HYTTA:
Hvor ligger hytta i terrenget?
På fjellet, i skogen, eller ved sjøen.
Dette vil speile farge og interiør.
Hvilken stil og stemning ønsker du?
Klassisk, moderne, maritimt ect.
Lunt og dempet eller åpent og lyst.

Hvitkløver

– behagelig å gå på

– det lune sterke gulvet til hytta
Bestem form
og størrelse selv

NATURLIG
OG EKTE
TREGULV
Ek Raw Lodge

Ek Elegant Grå

Ek Lodge Naturhvit

Foto: ifi.no

– kan også gjøre jobben for deg

Foto: ifi.no

Ryllik

Korkgulv

Tradisjon

Valmue

Tiriltunge

Mjødurt

Fjellgrå

Kulp

Timian

Gressløk

Foto: Tyrilin

– gir deg råd, tips og svar

Svaberg

Teppegulv

Vogue Mossgrön

Fremgangsmåte, tips og råd på
happy-homes.no.

Blåstein

Tapet, malte flater og maritime detaljer er
med på å skape stemningen her.

Gulvteppe deler rommet inn i soner.
Det hjelper på akustikken og skaper
behagelig atmosfære.

HAPPY HOMES TIPS:
Mal den gamle kjøkkeninnredningen
istedenfor å kjøpe ny.

Tåke

– til skog og fjell

Hyttas beliggenhet er viktig for fargevalget inne. Har du hytte nær skogen eller
på fjellet, er det naturlig å bli inspirert av nyansene fra gress, mose, blader, kvist
og fjell. En dempet kontrast i en rødlig nyanse skaper spenning og variasjon.
Velg farger som gir deg ro og passer til hyttas sjel.

VEGG: Lys Skumring, Tyrilin
GULV: Trestjerner Gulvolje 2032
Naturell brun, Scanox

Kildevann

Hytte ved kysten har gjerne en lettere fargepalett, enn ei hytte i skogen. Nyanser fra hav,
svaberg, himmel og strand.
Flo

FARGER

– til fjord og kyst

Ocean

Foto: Tyrilin

«Mørke farger luner mest.
Det lønner seg å teste
fargen, så du er sikker på
å få riktig nyanse»

FARGER

Hva skal fremheves av detaljer?
Hvilken farge skal vinduer, dører og
lister ha. Spesielle interiør-elementer
som skal fremheves?

Happy Homes
Trondheim
Tungasletta 10, 7047 Trondheim
Tlf: 481 50 555

happy-homes.no
blogg.happy-homes.no

IKKE HELT HELDIG PARKERING:

VÅRDUGNAD 2021

1 = KVELDSDUGNAD MED TRAKTORBISTAND FRA BOSERVICE.
FELT

DATO

D
H2-20

12/4

13/4

1

2+3
1

H1-15

14/4

15/4

16/4

19/4

20/4

2 = HENTING AV RASK.

21/4

22/4

23/4

26/4

27/4

3 = FEIING MED TRAKTOR
28/4

2+3
1

E

2+3
1

2+3

F

1

G

2+3
1

A

2+3
1

C

2+3
1

HØ

2+3
26

B

1

2+3
1

2+3

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

Kost ikke sammen sanden i hauger

INFORMASJON
OM BOMÅPNERE
Vi vet at det finnes beboere som har
bevis for bevegelseshemming (HC-bevis), og at det kan være behov for å kjøpe bomåpnere.

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

”Styret godkjenner at det kan
leveres ut automatiske bomåpnere til beboere på Risvollan på
følgende vilkår:
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1.

Som kjent oppfordres både beboere
og andre som kjører bil i og til borettslaget å benytte parkeringsplass
for bil ved ankomst til aktuelle adresse. Unntakene gjelder i utgangspunktet dispensasjoner, kort av- og
påstigning, akutte tjenester og utrykningskjøretøy. Det som i praksis er
et parkeringsforbud i våre gangveier
inne i feltene er blant annet begrunnet i sikkerhet for myke trafikanter,
og rett og slett at man ønsker å unngå
unødig bilkjøring inn på feltene. Dette er også regulert i ordensreglene for
borettslaget, som sier at parkering
skal gjøres på parkeringsplassene, og

at eventuelle unntak må avtales
med administrasjonen.
Stort sett går dette greit, folk
på Risvollan er hensynsfulle og
respekterer ordensregler og hverandre, men ettermiddagen 15.
mars i år oppstod et eksempel på
det motsatte. Da valgte sjåføren
av en av Trondheim kommunes
hjemmehjelpsbiler å parkere foran E-feltets felles postkassestativ
og inngang til fellesgarasjen. På
samme tidspunkt var det flere ledige plasser på parkeringshuset, i
tillegg til at det ville vært mulig å

Trondheim den 02. Mars. 2021

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

2. Beboerne må betale gjeldende kostpris for bomåpneren.
3. Beboerne må betales et
depositum på 1 x kostpris
ved kjøp av bomåpneren.
4. Når åpneren ikke benyttes
lenger, må den leveres inn
igjen og depositumet tilbakebetales.
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 750,- inkl. mva

Ta kontakt med borettslaget dersom
det er spørsmål i saken. 		
					

HC-PARKERING PÅ TUNENE OG
EVT. SØKNAD OM NYE PLASSER
Dersom noen beboere mener det er
behov for flere HC-plasser på tunene,
kan dette søkes om til borettslagets
administrasjon. Søknad med avkrysset
forslag til plassering (på kart eller bilde)
sendes til borettslaget, og vi vil vurdere
foreslått plassering.
Dette vurderes bl.a ut fra hvor den foreslåtte plassen ligger i forhold til øvrig
kjøring på tunet (framkommelighet for
større kjøretøy), plasser for evt nedsetting av ekstra containere, plasser til
bruk for snødeponi, plasser til bruk for
evt annet deponi, samt eksisterende
parkerings-plasser. Alt dette vil da vurderes, og det fattes vedtak i forhold til
dette. Styret har gitt administrasjonen
fullmakt til disse avgjørelsene.

Dersom vi vedtar å etablere en HCplass, vil vi foreta skilting og sørge for
godkjenning fra skiltmyndighetene.
Vi gjør oppmerksom på at det naturligvis kun er folk med godkjent HC-bevis som har lov til å parkere på disse
plassene. Samt at plassen ikke er å
anse som «egen», da den ikke er relatert til noen «eier», men kan brukes
av alle som har godkjent HC-bevis.
Beboere med godkjent HC-bevis kan
selvsagt også parkere hvor som helst
ellers på de vanlige bilparkeringsplassene.

kjøre 10 meter lenger inn og parkere bilen på en slik måte at den
ikke blokkerte allmenn ferdsel
eller eventuelle utrykningskjøretøy. Rislappen håper på vegne
av borettslagets beboere at dette
bare er unntaket og ikke blir en
framtidig hovedregel. (Foto: Mads
Arind Holmvik).		
I følge borettslaget har ikke hjemmesykepleien noe unntak fra
ordningen og skal forholde seg til
regelverket. Vi vet at hjemmesykepleien har trange tidsrammer
og kapasiteten kan være presset, men her er det viktig at det
parkeres slik beboerne uhindret
kommer seg frem.		
Red’s bemerkning

Kurs for synsvansker
Trondheim kommune vil i midten av
april starte med lærings- og mestringskurs for svaksynte, samt for personer som har fått AMD-diagnose eller har annen øyesykdom. Kurset vil
inneholde informasjon, erfaringsutveksling og tips som kan bidra til en
bedre hverdag. Dette skal arrangeres
over fem samlinger og vil finne sted
i Mestringshuset Olavsgården i Thoning Owesens gate 20.

Dersom noen har spørsmål rundt dette, ta kontakt med borettslaget.
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Bruk av gapahukene

Svar/vinnere konkurranse

Det er hyggelig å registrere at
mange har tatt oppfordringen fra
forrige Rislappen om å benytte
seg av de fine gapahukene vi har
rundt i de ulike felt i borettslaget.
Totalt har vi 5 gapahuker samt ei
åpen hytte (C-feltet). Alle har lys
og strømuttak. Gjentatte ganger
har vi observert beboere som
hygger seg i gapahukene, gjerne
med noe godt å spise og drikke.
Gapahukene kan også være et fint
sted å feire gebursdager og andre
merkedager.

Konkurransen i Julenummeret var
å finne ut i hvilke gapahuker Nissemor, Nissefar og Lis Vollan (snødama vår) holdt til. Rett svar er: Nissemor i A-feltet, Nissefar i H-feltet
og Lis Vollan i D-feltet.
Vinnere:
Andreas Langnes og Guro Osvold
1. Mørket er ingen
hindring for Janette Wilhelmsen og
Magnhild Hoås

Bildet: Bjørn Olav Kvendseth, Jannike Vaag Kvendseth, Siri Iversen
og Per Arne Hervik markerer vintersolverv i gapahuken i D-feltet.

1. Andreas Larsson setter
pis på å kunne gå på
ski i nærmiljøet til og
med på kveldstid

Risvollan Borettslag har fått informasjon fra noen beboere om at garasjeportene åpnes titt og ofte, og at det kun
er personer som kommer ut og ikke
biler!!!

Den nye skiløypa
I samarbeid med Trondheim kommune har vi i år fått kjørt opp ei
fin skiløype på Risvollan. Løypa
starter ved vannmålestasjonen
ved Utleirvegen nedenfor A-feltet,
går oppover Selbudalen, langs
gjerdet til den gamle barnehagetomta, svinger ned mot Stordalen,
fortsetter forbi barnehagene og
ender ved Hoeggen skole, totalt
ca. 1,8 km. Løypa har to spor
gjennom størstedelen av traseen,
og den har blitt mye brukt både
på dagtid og kveldstid. Mange
beboere ønsker at dette blir et
permanent tiltak i vintersesongen
og at en kan se på muligheten for
å endre nedkjøringen ned mot
Stordalen. Denne er noe bratt, og
kan være litt skummel når underlaget er hardt.

1. Også vår nabo, Hartvig
Bue, fra Rimfaksvegen mener skiløypa er et fint tiltak

1. Synne, Marthe, Mia og Simen trives i skiløypa på Risvollan.

Bilde: Flaggspetten, Hakke,
har vært aktiv i E-feltet i
vinter.
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BRUK AV GARASJEPORTENE,
ÅPNING OG LUKKING

Fugler i nærmiljøet
I forrige Rislappen hadde vi
noen fine fuglebilder fra Fuglemyra. Dette for å skape
inspirasjon til turvandring
og naturglede. Men ofte
trenger vi ikke dra så langt
av sted for å oppleve dette. Naturhøydepunkt kan
vi også oppleve innenfor
Risvollan. Her har vi bilde
av en flaggspett som i hele
vinter har holdt til i trærne
rett nord for E-feltet. Observerer dere noe interessant
- dyr/planteliv, ta bilde og
send til Rislappen.
Bilde: Flaggspetten, Hakke,
har vært aktiv i E-feltet i vinter.

Vi ber om at alle bruker dørene når
dere skal inn/ut av garasjen og ikke
åpner porten for å gå inn/ut. Dette fører
til unødvendig stor slitasje på portene
som igjen kan føre til økte kostnader
for borettslaget. Portene skal kun brukes når bilene skal ut og inn.
Ved åpning av garasjeporten for å gå
ut/inn vil det også føre til at det blir
kaldere i garasjen, samt at det bråker
for de som har leilighet over garasjeporten.

Hei, glad i Quiz? Tirsdagene kl. 18.30
kan du bli med på Quiz og Kahoot.
TVRisvollan kanal 126 og 348.
Premier
TV-Bingo på TVRisvollan onsdager
kl. 20.00.
Blokker kan kjøpes på www.tvrisvollan.no eller på Litt av hvert i Senteret.

Svaner ved Øvre Leirfoss.
Foto: Vilde Forbergskog
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Ordinær generalforsamling 2021

HUNDER OG BÅNDTVANG
En god ting kan ikke sies for ofte!
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.

Årets ordinære generalforsamling
gjennomføres
som
planlagt
mandag 3. mai. Den vil også i år
gjennomføres digitalt.

to orienteringssaker: «Evaluering
av støyskjerm langs Utleirvegen»
og «Transparent saksbehandling i
Risvollan Borettslag.»

Vi har inngått avtale med Medialab som vil bistå oss med å streame
generalforsamlingen. Medialab
er en proff aktør som har erfaring
med streaming av større arrangement for bl.a Næringsforeningen
i Trondheim. Man får mulighet til
å følge generalforsamlingen både
fra pc, nettbrett og mobil. I tillegg
vil den bli streamet til TV Risvollans internkanal.

Innkalling til generalforsamling
med aktuelle vedlegg vil bli lagt i
alle postkasser når den tid kommer. Her vil all informasjon om
hvordan
generalforsamlingen
praktisk vil foregå fremkomme.

Det vil også bli mulighet for å ringe inn i studio på direkten, dersom
man ønsker å stille spørsmål.
Styret har vedtatt å kun behandle
de viktigste sakene, slik som styrets årsmelding og årsregnskap,
honorar og valg. I tillegg medtas

Skal vi tro myndighetenes planer
for vaksinering, vil det være mulig
å samle beboerne til en ekstraordinær generalforsamling i løpet av
høsten. Dette vil bli gjennomført
så snart det er mulig. Vi har en
rekke større saker som skal opp til
behandling og som er lite egnet i
en digital generalforsamling. Saker
som «Utelager for Risvollan Borettslag», «Nye garasjer på H-feltet» og «Avvikling av Risvollan
Eiendom AS», er store og tunge

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.
Dernest henstiller vi røykende, generelt sett, til å være varsom med
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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!

saker som best behandles i et fysisk møte. Det er viktig for styret
at disse sakene belyses godt og
presenteres på en god måte. Like
viktig er det at våre andelseiere
enkelt kan stille spørsmål i plenum
og få svar på disse, slik at grunnlaget for å avgi stemme er best mulig.

Henriette H. Kvam

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 således
om at båndtvangen respekteres
og etterkommes.

Vi har også hengt opp informasjon
om dette på hundelatrinene som
er plassert på ulike steder i borettslaget. Bruk derfor disse latrinene! Du må i alle fall ta opp hundens ekskrementer.
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 ut
skjema og send det inn så får vi registrert kjæledyret ditt.

Daglig leder

FRETEX
I forbindelse med gjennomføring av Containerservic’en vår for
to år siden, bistod Fretex med bil for innsamling og mottak av
saker og ting som kunne leveres til de for gjenbruk. 		
Og gjenbruk er jo bra.
Dette kan de dessverre ikke bidra med i år, da tiltakene deres
dessverre er blitt noe omstrukturert og nedskalert den siste tiden. Men de har åpent på mottaket og butikken på Nardo, samt
at det har noen klescontainere stående på Risvollan. I butikken
/mottaket kan det kun leveres slikt som er lett omsettelig og i
passende størrelse (slikt som nips og andre pyntegjenstander),
eller diverse annet utstyr («handfeng»). Møbler kan dessverre
ikke leveres dit. I klescontainerne kan klær leveres, både hele
og brukte/ødelagte (bare de er rene). Borettslaget har poser
liggende i administrasjonsbygget som kan hentes og brukes til
klær (de er noe større enn vanlige bæreposer og slik sett fine å
bruke til å levere klær i). Åpningstiden på butikken/mottaket
på Nardo finnes på Fretex sine hjemmesider. Ta gjerne kontakt
med Fretex direkte dersom det er spørsmål.
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GRILLING OG BÅLBRENNING PÅ RISVOLLAN

Suksess med skitrekk
Det var kvelden 2. februar
i år at alpinsesongen i Steinan skitrekk startet.
Av Mads Arind Holmvik
Steinan skitrekk drives av Othilienborg IL, men flere av idrettslagets aktive medlemmer er bosatt i
Risvollan borettslag. Dette gjelder
både utøvere, trenere og personer med administrative verv og
funksjoner. Fram til 1985 hadde
skitrekket andre drivere, og året
skulle vise seg å bli et skjebneår
for skitrekkets videre drift. Dette
siden eierne på det daværende
tidspunktet var av den oppfatning
at skitrekket ikke hadde livets
rett, de ønsket rett og slett å avvikle hele anlegget. Et initiativ
fra Othilienborg IL fikk derimot
revitalisert skitrekket og det endte
med at idrettslaget sammen med

gode støttespillere like godt kjøpte
anlegget og startet drift ved hjelp
av lokal ildsjeler. Kjøpesummen
var på 120.000 kroner, og 12.500
kroner av totalbeløpet ble gitt i
gave til idrettslaget fra Risvollan
Borettslag.

ned bakken. I heiskøen var det en
trivelig og blid Morten Nielsen
som stod for kyndige råd, veiledning og en ekstra hjelpende hånd
der det trengtes.

Godt utvalg			
Innendørs var det også liv og røre.
Mange møtte				Her kunne alpinistene varme frosDa skitrekket åpnet i starten av fe- ne hender og i tillegg unne seg
bruar i år var det både nok snø og noe ekstra godt å spise og drikke.
tilstrekkelig kaldt til at kjøreforEkspeditører var for anledninholdene var gode. Og besøket lot
gen Ann Kristin Sjaastad og Rita
ikke vente på seg. Da Rislappen
Skjulsvik og de hadde tidvis nok å
var til stede kom den ene etter den gjøre:
andre gående med alpinutstyr og
-Kaffe er en sikker slager i kveld
store forhåpninger om det som for
for de voksne og så går det kanmange trolig var årets første tur på
skje litt i kakao, mineralvann og
slalåmski. Dette så man i heisen
muligens en og annen kvikk-lunsj
som etter hvert nesten ikke hadde
for de yngre. Dette er supert næren eneste ledig t-krok på vei opp,
miljøtilbud som vi har bydelen
og man så det ved antydning til
vår og nå håper vi på mange slike
kø-dannelse når de unge håpefulle
dager utover, kom det unisont fra
skulle opp til en ny spennende tur
dem begge.

MANGE I BAKKEN: Det var mange
som tok turen til Steinan skitrekk
på åpningskvelden. (Foto: Mads
Arind Holmvik).
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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, samt at de må kastes i noe
ubrennbart etterpå.
I tillegg til brannfaren, 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. H2-20 (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!
Husk også på at dersom du bruker
engangsgriller, må disse kastes i noe
som er ubrennbart slik at det ikke tar Bildet viser rester etter bålbrenning i dafyr! Dernest må de være helt utbrent len nedenfor G-feltet.
og kalde, så hell kaldt vann over de
Dette er stygt, og ikke minst – kan fare
før de kastes.
for brann oppstå når det er tørt.
Og det kan ikke tennes bål på noen
områder på Risvollan. Det kan heller
ikke benyttes bålpanner uten at det
foreligger egen tillatelse for dette.
Dette med bakgrunn i evt. brannfare.

SALGSSUKSESS: Ann Kristin Sjaastad (t.v.) og Rita Skjulsvik hadde inntrykk av at både kaffe, kakao og kvikk-lunsj lå an til å bli
sikre salgssuksesser. (Foto: Mads Arind Holmvik).

TRIVELIG OG BLID: Morten Nielsen var heismann for kvelden og framstod som både
trivelig, blid og hjelpsom. (Foto: Mads Arind
Holmvik).

NÆRMILJØTILTAK: Steinan skitrekk er å anse som et flott nærmiljøtiltak lokalisert 10-15 minutters gange fra E- og F-feltet. (Foto: Mads
Arind Holmvik).
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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. 				

«Vi skal pusse opp,
hvordan starter vi og
hvordan velger vi?»
Få profesjonell hjelp fra våre

INTERIØRKONSULENTER
Skal du bygge nytt eller pusse opp?
Hvor starter du og hvordan velger du?
Vi har interiørkonsulenter som kan hjelpe deg med å
velge farger, materialer og løsninger – alt fra valg av
gulv og tepper til tapet og tekstiler, slik at du får en
helhetlig plan og oversikt.
Ønsker du hjelp i butikken, ta med plantegning, bilder
eller annen inspirasjon. Du kan også bestille hjemmebesøk. Husk å bestille time for avtale i butikken eller
hjemmebesøk.

(Blakli)
LENE er kjedens markedssjef og kreative leder.
Hun har flere års erfaring som interiørkonsulent,
og er opptatt av å skape personlige hjem hvor
farger og materialer er tilpasset de som bor der.

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.

Tapet, farger og interiørtrender ligger hennes
hjerte nærmest, noe hun formidler gjennom
foredrag og nettartikler.

Vi kommer også på hjemmebesøk
om du ønsker dette!
EVA MARIE er kjedens
butikk- og konseptutvikler.
Hun har mange års erfaring
innen interiørfaget og har
stilhistorie som fordypningsfelt.

Administrasjonen

Foruten kurs og foredrag
hjelper hun kunder med
farge- og materialvalg av
hele boligen. Har du behov
for hjelp til valg av historiske
farger og stilriktige interiør
kan du bestille time hos
henne.

(Risvold)
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(Vrimleareal)

ØNSKER
DU HJELP AV
INTERIØRKONSULENT?
Bestill time på tlf 48 15 05 55 eller
trondheim@happy-homes.no
Hjemmebesøk kr 890,- pr time
ellers etter prosjektavtale.

Happy Homes
Trondheim
Tungasletta 10, 7047 Trondheim
Tlf: 481 50 555

happy-homes.no
blogg.happy-homes.no

