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Styrelederen har ordet

Roger Hagestuen

Hei, da kom sommeren i år også.
I skrivende stund skinner solen og
jeg nyter synet av alle frodige friområder vi har på Risvollan. Og for
ikke å snakke om alle flotte opparbeidede inngangspartier og hager
rundt omkring i feltene. Jeg sitter
i disse dager og leser korrektur av
en jubileumsberetning i forbindelse med borettslagets 50-års jubileum. Der kan man lese om hva
arkitektene vektla da de planla
Risvollan. Blant annet blir det trukket frem at det skulle være store
friarealer til lek, moro og glede for
innbyggerne, men at det skulle bli
så fint som det ble tror jeg kanskje
ingen på den tiden kunne sett for
seg. En ting er sikkert, en av styrets viktigste oppgaver er å ta vare
på de kvalitetene som verdsettes
av oss som beboere i Norges største borettslag.
Det med vedlikehold av uteområ-

”En ting er sikkert, en av styrets viktigste
oppgaver er å ta vare på de kvalitetene
som verdsettes av oss som beboere i Norges
største borettslag.”
dene våre ble diskutert med kontaktutvalget (KU) i et møte med
styret og administrasjonen forrige
uke. Der diskuterte vi blant annet
muligheten for en «grønn dugnad/
dugnad for friområdene.» Det kan
være en god ide at vi som beboere tar et større ansvar og eierskap
for disse områdene. Vi trenger en
struktur og fagfolk som kan vise
oss hva som bør gjøres, og hvordan. Arbeidsinnsatsen kan vi bidra
med selv. Andre saker som opptar
oss i disse dager er blant annet klima og miljøtiltak, digital kommunikasjon, brannsikring, husdyrhold
i borettslaget, nye leiligheter i Høyblokka, oppdatering av borettslagets hjemmesider og en oppdatering/revisjon av våre vedtekter og
instrukser (Infohåndboken).

Generalforsamlingen. Det fungerte bedre i år enn i fjor, men vi ser
at vi fortsatt har muligheter til å
bli bedre. Vi skal nå før ferien ha
et møte med representantskapet
for å evaluere årets gjennomføring. Av forbedringer så ser vi at
vi blant annet hadde for mange
eller lange pauser (det var pauser
for at man skulle kunne ringe inn
spørsmål). Og vi burde hatt mulighet til å stille spørsmål skriftlig
underveis på lik linje med at man
kunne ringe inn. Vi skal ta med oss
erfaringene for å bli enda bedre.
For selv om vi etter hvert kan gjennomføre
generalforsamlingene
ved fysisk oppmøte, så vil digitale
sendinger være et godt alternativ
for mange. Så en hybridløsning
der vi har mulighet for fysisk oppmøte i tillegg til digital sending vil
På grunn av koronapandemien ble
nok bli den nye måten å gjøre det
vi også i år bli nødt til å arrangere
på. Og da må vi bli enda bedre på
en forenklet utgave av 		
gjennomføring, samt at vi må ha
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teknologi som gjør dette til en god
opplevelse for oss som beboere.
De store sakene som nye garasjer i
Blaklihøgda, utelager, avvikling av
Risvollan eiendom, og utskilling av
TV Risvollan (TVR) i eget selskap vil
bli tatt opp i en ekstraordinær generalforsamling til høsten. Da vil vi
legge til rette for at de som ønsker
det kan få møte opp fysisk, og de
som vil følge generalforsamlingen
digitalt skal få mulighet til det. Og
den nye måten å stemme på i disse

sakene vil vi fortsette med. Da kan
alle sammen få mulighet til å avgi
sin stemme selv om man ikke kan
møte i generalforsamlingen. Vi får
komme nærmere tilbake til dato,
tid og sted for en ekstraordinær
generalforsamling. Vi er avhengig
av at myndighetene gir oss lov og
mulighet til å gjennomføre et fysisk møte med mange deltakere.
Vi jobber også for at vi skal kunne
feire 50-årsdagen til borettslaget.
Bursdagen var jo i fjor, men på

Sommerkonkurranse
Risvollan borettslag har nå fylt
50 år. Ved en slik alder burde
borettslaget og området hatt
sin egen sang. Vi oppfordrer alle
som har en liten eller stor dikterspire i magen til å ta pennen eller pc’en fatt og lage et dikt som
vi seinere kan få komponert en
melodi til. Send forslag til Rislappen. Merk teksten med «Risvollansangen.»

grunn av koronarestriksjonene ble
det umulig å gjennomføre en feiring slik vi hadde planlagt. Vi satser på at en fin sommer, mange
vaksinerte og at en pandemi på vikende front gir oss anledning til å
gjennomføre arrangementet, men
først skal vi alle ha ferie og nyte
noen late dager med sol og sommer.
Ha en fin sommer! 			
Med vennlig hilsen Roger Hagestuen, 		
styreleder.

Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260

TVRisvollan kanal 126, 348, 349 og Telia 232
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Solsikkekonkurranse

Tilgjengelighet for atkomst rundt leiligheter og bygg

synlige, fins i forskjellige farger og
størrelser og i tillegg kan du glede
fuglene, insekter eller du kan spise
de selv.

Tips til dyrking:

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.

Solsikker blir ofte best om man direktesår 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.

Konkurranseregler:
20.september er fristen for å melde på til konkurransen - send inn
bilde med solsikke og målbånd
ved siden av til e-post: risvollan.
bl@risvollan.no innen fristen.
Vinneren vil bli kåret 23. september 2021, og reportasje kommer i Rislappen i DESEMBER.
Har dere spørsmål, ta kontakt med
borettslagets administrasjon.

Vi ser at det i enkelte hager som ligger ved enden av bygg, det vil si endeleiligheter, er blitt
gjerdet inn eller montert opp stengsler som vanskeliggjør adkomst rundt byggene.
Styret har i sin tid vedtatt at alle
slike gjerder eller omramminger
må fjernes. Dette for å lette tilgjengeligheten slik at man kan komme til for å pleie og stelle plener,
klippe, trille med trillebår eller gå
rundt. Det er ikke meningen at dette skal være en gangveg forbi, men
muligheten for å komme til må det
være. Dette gjelder også mellom
bygg, da åpningene her har funksjon som branngater.

gen for brannmann-skapene om en
slik ulykke skulle være ute. Å ikke
komme forbi fordi det er stengt eller satt opp gjerder eller liknende,
er ikke bra. Det er heller ikke slik
det er meningen at det skal være.
Dette er viktig, også med tanke
på at disse «endearealene» ikke er
eksklusive for den enkeltes hage,
men skal kunne benyttes av fellesskapet.

Fellesområder			
Brannsikkerhet			 Det er jo en del av borettslagets
Tilgjengeligheten på fellesområde- fellesområder, selv om det ligger
ne skal også bidra til å bedre tilgan- nære «egen» hage. Det er mange

Vinneren premieres med ett visa
gavekort på kr 500,00

Info om vedlikehold

Solsikken er en av de blomstene
som er lettest å få til, de er svært

Administrasjonen gir info om vedlikehold av stein og steinbelagte områder, samt om løv og hageavfall på
belegningsstein.			
Når det gjelder vedlikehold anbefales
det at steinbelagte områder spyles et
par ganger i året for å forebygge at det
dannes groe, mose, spirer av gress og
liknende mellom steinene, samt for å
holde steinene rene og pene. Det kan
også nevnes at løv og hageavfall som
blir liggende på belegningssteinen må
fjernes om høsten for at steinene skal
holde seg pene.

t

Onsdagene får sommertid fra
18. juni til 16. august 2021
Onsdager fra 08:30 til 15:30.
Andre dager som tidligere
God sommer!					
				
Administrasjonen			

Kokende vann eller eddik		
Løv som detter ned og samles der det
er lagt belegningsstein bør fjernes
slik at det ikke blir liggende. Dersom
det har dannet seg mose, groe eller
liknende på belegningssteinene kan
kokende vann være et mulig grep
for å få bukt med dette. Man kan
også bruke litt salt, men vær obs på
at dette tærer på steinene, så utvis
forsiktighet. Nok et løsningsalternativ kan være utblandet eddik, ved at
35 prosent blandes ned slik at du får
halvparten eddik og halvparten vann
av en flaske, som så påføres steinene.

leiligheter på Risvollan som ligger i 2. etg og ikke har tilgang på
utearealer i særlig grad. Våre fellesområder skal kunne benyttes av
alle. Med bakgrunn i dette ber vi
om at de som i dag har gjerdet inn
eller montert opp ulike former for
begrensninger av trematerialer eller store buskvekster, fjerner disse.
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med borettslaget. Legg gjerne
ved bilder om dere har spørsmål.

Man kan eventuelt også kjøpe inn et
passende hageredskap eller kontakte
et hagesenter om man vil bruke aktuelle midler for å fjerne slikt.
Fugesand				
En annen nyttig opplysning er at om
man skulle ha behov for etterfylling av fugesand, så er det bare å ta
kontakt med borettslaget så får dere
litt. Det trengs ikke mye av slikt, så
om du har et lite spann eller glass er
det nok. Dette er trolig mest aktuelt
å gjennomføre i løpet av våren eller
forsommeren.

										
										
				
Risvollan Borettslag
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Leserbrev av Bjørn Flor - Informasjonsmangel

”De to siste årene har pandemien vi er inne i, og måten alt er blitt organisert på, gjort det til en parodi å kalle møtene Generalforsamling”
Dessverre har det alltid vært for få
beboere som har møtt opp på Generalforsamlingene i borettslaget,
men i de to siste årene har pandemien vi er inne i, og måten alt er
blitt organisert på, gjort det til en
parodi å kalle møtene Generalforsamling. Veldig mange – ikke bare
Risvollan Borettslag – har hatt
store problemer med de restriksjonene pandemien har ført til. At
fjorårets møte ble holdt på et tidspunkt da vi hadde lov til å møtes,
men likevel ble holdt digitalt, bør
ikke lastes dem som sto for møtet, fordi beskjed om dette kom så
kort tid i forveien at det ville vært
bortimot umulig å endre opplegget. Men at det ikke ble sagt fra,
det som det kom skriftlig beskjed
om fra departementet, at alle i ettertid kunne klage på avgjørelser,
og at det da måtte tas opp igjen på
nytt, ble det aldri informert om.
Alt for mange tror at de som sitter
i styrer, utvalg og administrasjon
skal fortelle oss andre hva som
etter ledelsens mening skal gjøres, og noen, dessverre de fleste,
er kun interesserte i å høre dette,
men møter opp når tidene er mer
normale enn nå. Fakta er at dette
er å snu alt på hodet. Det er alle
oss som bor i Risvollan borettslag
som sammen skal bestemme hva
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de styrende organene skal gjøre,
selvfølgelig etter å ha fått tilbakemelding om hva som er mulig,
teknisk og økonomisk, med informasjon fra de som vet bedre enn
oss vanlige beboere om hvordan
situasjonen er. Og ved vanlige generalforsamlinger blir det alltid en
diskusjon om de sakene det ikke er
enighet om, enten nå uenigheten
består mellom beboerne eller mellom dem og de som daglig driver
borettslaget. I fjor var det tekniske
opplegget slik at det knapt var mulig å komme til orde for andre enn
dem som satt i panelet. Jeg ga meg
ikke, men maste så lenge at jeg
slapp til et par ganger, men selv så
sta som jeg er, måtte jeg til slutt gi
opp. I tillegg var avstemningsopplegget slik at du måtte si ja eller nei
før du hadde hørt eventuelle innvendinger eller diskusjoner. Hadde
dette vært slik i hele landet, ville
det blitt kalt en diktaturstat. Hver
og en må selv bestemme hva de
vil kalle vår seanse. Demokratisk
var den i et hvert fall ikke. I år var
det litt bedre, hovedsakelig ved at
man kunne vente med å stemme
til etter at sakene (eventuelt) var
diskutert. Men, dessverre, og kanskje på grunn av det som hendte
året før, var det flere som vanligvis
møter på generalforsamlingene,

som i år prioriterte å gjøre noe annet enn å høre hva som ble sagt.
Risvollan er et fint sted å bo. Derfor er det mange som fortsetter å
bo her også etter at barna har flyttet ut, og de kunne greid seg med
en mindre bolig. Derfor er det også
stadig flere som godt kan tenke
seg å gå på et møte, men synes det
blir for problematisk med et digitalt opplegg. Mange av oss eldre
er vokst opp i en annen tid og har
lært vårt, i et hvert fall det meste,
før vi ble digitalisert. I tider som de
vi er inne i, er det vanskelig å gjøre
noe som fullt ut bøter på dette, og
det fører dessverre til at de digitalt overførte møtene blir mindre
demokratiske enn vi kunne ønske,
og burde kunne kreve. Og det gjør
at det papiret som kommer i postkassa, når fram til alle, men av akkurat den grunn burde dette være
fyldigere enn det hittil har vært. Ei
hjemmeside er vanskelig å finne
for noen som ikke er fortrolige med
de nye mediene, og lett å glemme
for enda flere. Derfor når det som
står i Rislappen fram til langt flere
enn det som står på borettslagets
hjemmeside. Her kan man nesten
snakke om et generasjonsskifte.
I år var jeg den eneste som brukte muligheten til å argumentere i
noen av sakene som sto på kartet.

Da protokollen fra møtet kom, står
kun navnet mitt nevnt, ikke argumentene. Det burde i alle saker
være av underordnet betydning
hvem som argumenterer. Det som
blir sagt, er det viktigste å ta med.
I år fikk man sjansen til å svare ja,
nei, eller uten mening, helt fram til
sakene var drøftet, men for dem
som ikke, av ukjente årsaker, ikke
lyttet til sendingen, ble den eventuelle diskusjonen helt ukjent. Ingen ikke-lyttere vet om jeg bifalte
eller motsa det som sto i papirene.
Hvis det i protokollen sto hva som
hadde blitt sagt, i stedet for bare
navn på den som sa noe, ville man
i så fall bli gitt noen flere mulighet til å tenke gjennom sakene på
ny, med en bredere bakgrunn, og
eventuelt skifte mening om muligheten bød seg senere, eventuelt å
kreve det.
Vi håper jo alle at så mange flere
er vaksinert til høsten hvor det er
tenkt et nytt møte, og at det kan
bli mulig å samles. Da ser jeg bort
ifra at styreformannen i fjor også

nevnte et nytt møte til høsten,
uten at det noen gang ble varslet at
det ikke kom til å skje, i et hvert fall
ikke i den informasjonen som når
alle, Rislappen. De som leser protokollen for i år, får ikke med seg
argumentet om at i den vanskelige økonomiske situasjonen mange
var kommet opp i på grunn av permisjoner eller stengninger under
koronaen, at vi, i et hvert fall som
en symbolsk handling, skulle fryse
honorarene til dem som får betalt
for å sitte i styrer og verv. Det lå
også en dobbel mening bak dette.
I alle verv trenger vi mennesker
som har som hovedinteresse for å
være med, at de har noe de synes
er viktig å få gjort. Styreformannens svar, kunne lett tolkes til, selv
om jeg håper jeg tar feil, at fastsettelsen av honorarstørrelsen var
knyttet til forfjorårets innsats, og
derfor i et hvert fall burde indeksreguleres. Hvorfor det da sto på
kartet for avstemning, er ikke lett
å forstå med den argumentasjonen. Bortfall av indeksregulering

kan aldri fungere fullt solidarisk,
og selv jeg er klar over at solidaritet i denne tiden kun blir som en
medfølende hilsen, men jeg klarer
ikke å se at solidaritet kun er et
skuebrød.
Jeg argumenterte også under sak
6, transparent saksbehandling av
styresaker. Også her mener jeg at
argumentene er langt viktigere
enn navn på innringeren, og protokollskrivingen må endres slik at
argumenter blir prioritert framfor
navn. Og det som kommer fram
i det som i forslaget kalles Transparens må komme på papir, gjerne i Rislappen, for å nå så mange
som mulig, ikke bare de som våger seg inn på den digitale siden.
Transparens har flere betydninger.
La oss unngå at styrets tanker og
handlinger dekker den andre meningen: At de blir gjennomsiktige,
ikke synlige eller umulig å forstå.
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Aktuelle retningslinjer i INFO-håndboken

Bruk av fellesgarasjer og lagring av utstyr 						

Informasjonshåndboken finner du på våre hjemmesider og der kan du bla deg gjennom aktuelle saker. Husk også at noen av retningslinjene har vedlegg.

Som noen kanskje har fått info og beskjed om tidligere i år, har vi rettet henvendelser til enkelte beboere om å rydde og ordne opp på sin plass i fellesgarasjene våre.

Retningslinjer for montering av
trampoliner
Disse er vedtatt av styret 24.09.2009
og sist endret 07.04.2016. Retningslinjene finner du i INFOhåndboken kap. 5.23 og på våre
hjemmesider. Husk at du må søke
før du monterer opp trampoline,
og at naboer skal gi sitt samtykke.

Dette fordi enkelte har lagret diverse
utstyr og saker og ting bak eller ved
siden av bilene sine, og noen har i tillegg lagret til dels mye utstyr.

kap. 5.25 og på våre hjemmesider.
Husk at du må søke før du monterer opp paviljong. Husk også at
naboer skal gi sitt samtykke. 		
							
Retningslinjer for diverse bygningsmessige tiltak
Vi har retningslinjer for div. bygningsmessige tiltak. Disse ble sist
behandlet og endret i styret høsRetningslinjer for montering av
ten 2018, sak 095/18. Retningslinpaviljonger
jene finner du i INFO- håndboken
Disse er vedtatt av styret høsten
kap. 5.11 og på våre hjemmesider.
2012, sak 098/12. RetningslinjeHusk at du må søke før du utfører
ne finner du i INFO- håndboken

noen aktuelt tiltak. Husk også at
naboer skal gi sitt samtykke.
Retningslinjer for saksgang ved
fjerning av trær, beplantning eller
nyplanting
			
Reviderte retningslinjer er vedtatt
av styret den 23.08.18, sak 061/18.
Selve retningslinjene finner du i
INFO-håndboken kap. 5.14, nytt
pkt side 2, eller du finner de på
våre hjemmesider under:
-

Instruks for stell av plener
og grøntareal.

I strid med retningslinjene
Slik kan vi ikke ha det, og dette er i
strid med retningslinjene satt i INFO-håndboken kap. 6.1 Ordensregler,
punkt 5. Retningslinjene finner du
også på borettslagets hjemmesider.
Dersom beboere kommer over eller
blir klar over brudd på retningslinjene, er det fint om dette meldes til borettslagets administrasjon. Se ellers
et redigert utdrag av retningslinjene
under:
5. Garasjene			
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 (bytte av
lyspærer og tilsvarende bagatellmessige arbeider regnes ikke som reparasjon, vaske bil, ruse motor unødig,

bruke åpen ild, oppbevare ildsfarlige
væsker og gasser, søle olje og andre
kjemikalier (må eventuelt fjernes omgående), oppbevare tilhengere, oppbevare MC/scooter utenom anviste
og godkjente plasser, samt å oppbevare større utstyr som kano eller kajakk eller liknende uten godkjenning
fra borettslaget. Andelseiere/beboere som har garasjeplass, plikter dessuten å benytte denne av hensyn til
begrenset uteparkering. Det er ikke
tillatt å leie bort garasjeplass så lenge
egen eller egne biler disponeres. Det
er heller ikke tillatt å leie ut til andre
enn andelseiere/beboere i borettslaget. Ved bortleie av garasjeplass er
utleieren ansvarlig for at reglementet
følges. Merk at det heller ikke er tillatt
å lagre gjenstander i garasjen utenom i bodene. Der det er sikringsskap
montert i bodene, skal borettslaget
ha uhindret adgang, eventuelt kan
bodene deles opp slik at borettslaget
får adgang til sikringsskapene. Dette
er noe som bli fulgt opp framover
blant annet på grunn av krav fra netteier TENSIO.

Retningslinjer for trafikk
Her kan også nevnes retningslinjer
knyttet til det trafikkmessige, jamfør
punkt. 6 og 7, se redigert utdrag under:
6. Trafikkregulering i boområdene
Borettslagets skilting må etterkommes. Trafikkreguleringen innebærer
blant annet at parkering, bilvasking
med videre 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 om man skal benytte
andre sanksjonsmuligheter. Når det
gjelder det å etterkomme parkeringsvedtektene, anbefales beboerne selv
å kontakte det firma som til enhver
tid håndhever disse for borettslaget.
Unødvendig kjøring kan også anmeldes til politiet av beboerne.

Foto: Rislappen
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Bruk av grill, bål eller bålpanner i borettslaget

Båndtvang og registrering av katt og hund

Borettslagets styre har vedtatt retningslinjer for bruk av griller, bål eller bålpanner på
Risvollan.

En god ting kan ikke sies for ofte.

I sak 025/21 i møte 22.04.21 ble
følgende vedtak enstemmig fattet: «Styret godkjenner følgende
regler/retningslinjer for bruk av
grill eller bål/bålpanne på Risvollan:
-

-

brann – og miljøhensyn
-

-

Pålagte sentrale eller
kommunale vedtekter/
retningslinjer for bruk av
slikt, må ligge til grunn for
borettslagets behandling.
Bruk av engangsgriller er
forbudt med bakgrunn i

-

Bruk av kullgriller er forbudt på terrasser og/eller
brennbart materiale
Bruk av bålpanner og
bålbrenning (åpen ild) på
Risvollan er forbudt med
unntak av bruk av bålpanne på grusbelagte leke- og
aktivitetstun etter søknad
til borettslaget.
Bruk av gass- og elektrisk
grill tillates. Gassbeholder
må ikke oppbevares i kjel-

Bruk av utvendige sportsboder
Vi minner de beboerne som bor i
fellesoppganger om at de deler de
utvendige sportsbodene med andre
i oppgangen. Dette tilsier at det ikke
kun skal være en (familie/leilighet)
som bruker boden, men at den da
skal deles på og brukes av flere. Dersom det synes å være behov for mer
plass, kan dere eventuelt avtale med
naboen om å bruke av deres plass,
men dette må i så fall være avklart før
dere tar i bruk boden. Ofte er det lite
plass som skal deles på flere, og større ting som opptar unødvendig mye
plass bør heller ikke lagres her. Bruk
av sportsboden gjelder sommer som
vinter. Vis hensyn!
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ler, loft eller i dårlig ventilert rom».
Dette tilsier at det ikke er tillatt
med kullgriller eller engangsgriller i borettslaget. Videre tilsier
vedtaket at offentlige retningslinjer skal legges til grunn for borettslagets behandling, og at det
må søkes til borettslaget, på forhånd, dersom man ønsker å bruke
bålpanne, samt at det er krav til
hvor bålpannen kan plasseres. Vi
ber beboerne etterkomme dette,
og ønsker alle en fin og hyggelig
sommer.

Vi får av og til henvendelser om
«løse» hunder på borettslagets
områder.
Hold hunden i bånd
Til det er å si at ifølge våre
retningslinjer satt i INFOhåndboken kap. 6.1 Ordensregler, pkt 8 så 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, det vil si
at det er båndtvang for hunder
som luftes på Risvollan Borettslag

sine områder hele året. Og ifølge
Trondheim kommunes retningslinjer nevnes det blant annet at
det er båndtvang i boligområdene
i byen, noe som deriblant omfatter Risvollan. Vi ber således om
at båndtvangen respekteres og
etterkommes.
Hundelatriner 			
Vi har også hengt opp informasjon om dette på hundelatrinene
som er plassert på ulike steder i
borettslaget. Bruk 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.

Digital kommunikasjon i Risvollan Borettslag
Det informeres om at styret i Risvollan Borettslag har besluttet å ta i bruk digital kommunikasjon med beboerne, så langt det er mulig.
Dette gjelder både kommunikasjon med enkeltbeboere i enkeltsaker, innkalling til Generalforsamling, samt distribusjon av for
eksempel styrets årsmelding. I dag
trykkes det 1113 innkallinger og
årsmeldinger som legges i samtlige postkasser. Dette er kostbart,
tidkrevende og lite miljøvennlig.
Følgende fremgår av borettslagslovens § 1-6 :
(1) Styret avgjer korleis meldingar og liknande til andelseigarane etter denne

lova skal givast. Andelseigarane kan reservere seg
mot å ta imot meldingar
elektronisk. Styret skal informere andelseigarane i
rimeleg tid før ny kommunikasjonsmåte blir teken i
bruk. Meldingar skal givast
på ein trygg og tenleg
måte.
Man kan altså reservere seg mot
å motta informasjon elektronisk.
Dersom man fortsatt ønsker å
motta informasjon på papir, så kan
man få det. Vi vil imidlertid opp-

fordre beboerne til å motta informasjon digitalt, for å spare både
miljø og penger. Vi ønsker å benytte e-post, SMS og borettslagets
hjemmeside i langt større grad
enn i dag, og vi vil gå ut med et
skriv med ytterligere informasjon
om kort tid. Her vil de som ønsker
å reservere seg, få mulighet til dette.
Administrasjonen.
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En ekte jubilant
Rislappen har i en tid jaktet på de ekte ur-innbyggerne i borettslaget.
For å komme i denne edle kategorien må en ha bodd på Risvollan helt
fra risvolltidens morgen. Per Øyvind
Rossvold er en av dem som tilhører
denne gruppen. Han har bodd på
Risvollan i over 50 år, og i alle disse
årene har han holdt til i C – feltet.
Her er han best kjent under navnet
Perra.

(Foto: Mads Arind Holmvik)
Av Mads Arind Holmvik

-Kort om deg selv?

Fra 3-årsalderen
Han var kun 3 år da familien flyttet
til Risvollan. Det var mange barn
i nabolaget, og alle gikk på Utleira
skole. Heldigvis var gangbrua over
veien allerede bygd. Senere ble det
skolegang Hoeggen ungdomsskole. I alle åra har Per Øyvind trivdes
på Risvollan, og han fremhever det
gode naboskapet.
Mindre trafikk
Per Øyvind bor ganske nær Utleirvegen og har merket den økte trafikken opp gjennom årene. En oppmuntrende trend er derimot at han
i inneværende år har registrert noe
mindre trafikk og støy. Et annet positivt trekk er at det er blitt flere barnefamilier og flere barn i området. I
fritida dyrker Per Øyvind sine kjære
hobbyer som er golf og kajakkpadling. Dette er for øvrig noe han sterkt
anbefaler til oss andre risvollinger.
Tekst/foto: G.O.
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Fem raske med nytt
styremedlem - Inger
Finserås

Per Øyvind Rossvold har bodd her nesten hele livet

-Jeg jobber ved NTNU som saksbehandler/studieveileder ved Institutt for samfunnsmedisin og
sykepleie på Øya. På fritiden liker
jeg å gå turer i marka og ved sjøen,
og tidligere gikk jeg også en del i
fjellet, men helsa tillater dessverre
ikke det lenger. Jeg trives dessuten med frivillighetsarbeid, og har
vært aktiv i Granåsen siden 1995
i forbindelse med ski-VM i 1997.
Etter VM -97 ble det dannet en
skiforening, Granåsen Skiforening,
som bestod av de frivillige etter
VM, hvor jeg etter hvert ble både
styremedlem og styrelederleder i
noen år. Samtidig kan det nevnes
at jeg fortsatt er engasjert i organisasjonskomiteen i Granåsen i forbindelse med world-cup renn. Jeg
har også vært aktiv som frivillig for
Østbyen Frivilligsentral, samt hatt
ulike styreverv i forbindelse med
jobb og boforhold.
-Hva gir deg motivasjon til å ta på
deg et slikt verv?
-Generelt så anser jeg meg som
en engasjert person. Jeg er opptatt av at det stedet jeg bor er et
ålreit sted å være, og jeg har en
mening om at alle aldersgrupper

skal trives og ha det bra her på
Risvollan. Denne overbevisningen
tar jeg med meg inn i styrevervet
med håp om å kunne bidra på best
mulig måte.
-Hvor lenge har du vært med i styret?
-Jeg har hatt to perioder som vara
og begge gangene er jeg kommet
inn som styremedlem. Dette er
min første periode som direkte
valgt styremedlem.
-Hvilke saker eller saksområder
tror du kan være viktige for borettslaget framover?
-Vedlikehold og ivaretakelse av
det uteområdet og den bygningsmassen vi har er første prioritet.
Samtidig er det viktig at vi prøver å
gjøre noe med det kollektive engasjementet. Selv om naboutvalgene
erfarer godt dugnadsoppmøte ser
vi at det er lavt oppmøte på generalforsamlingene. Det må vi prøve
å gjøre noe med. Det er også i alles

interesse at vi har et arbeidsmiljø
som er bra å være i for våre ansatte. Da tenker jeg blant annet på
vaktmesterne. Det er mange oppgaver de skal gjøre, men noe kan
kanskje vi beboerne også bidra
med, for eksempel knyttet til fellesareal og beplantning. Her kan
kanskje NU engasjeres med tanke
på å få en oversikt over beboere
som kan tenke seg å gjøre en ekstra innsats som i sin tur kan gagne
fellesskapet.
-Hva er viktig å tenke på når man
er styremedlem?
-At alle vi som er valgt skal danne
en helhet, være et talerør for alle
og samtidig prøve etter beste evne
å være nøytrale. Vi bør også gjøre
vårt beste til å bidra til at Risvollan Borettslag blir et best mulig
sted for alle og enhver å bo i. Og
her ligger det også et ansvar med
tanke på å ivareta alles interesser,
også de som ikke har noen tydelige stemmer.
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Fem raske med
nytt styremedlem –
Susan Burkeland

Nye Risvollan barnehage og familieavdeling

(Foto: Mads Arind Holmvik)
Av Mads Arind Holmvik

-Kort om deg selv?
-Jeg er gift, har to barn og flyttet til
Asbjørn Øverås veg 15H i 1983 så
her har jeg vokst opp. Etter noen
år på Ila kjøpte jeg etter hvert
barndomshjemmet mitt i Asbjørn
Øverås veg 15H i 2007. Da ble på
en måte ringen sluttet.
Jeg jobber som salgskonsulent
proff hos Mestergruppen Byggevare AS avdeling XL-BYGG, mens
fritiden for det meste går med til
friluftsliv, langrenn og slalåm vinterstid og fjellturer og strand på
sommeren sammen med familie
og venner.
-Hva er det som gir deg motivasjon til å ta på deg et styreverv?
-Jeg har vært med i Naboutvalget
på D-feltet i 10 år, hvor jeg har hatt
de fleste verv, sist som leder. Det
å være med i et NU har vært lærerikt, blant annet fordi man får så
godt forhold til naboene. Jeg ser
hva vi har fått til på D-feltet og når
man legger til alle de gode tilbakemeldinger vi har fått så gir det
meg ekstra pågangsmot til å gjøre
enda mer. Og det å få den tilliten
av valgkomiteen og beboere for et
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styreverv gir meg masse motivasjon til å gjøre mitt beste. Jeg er
iallfall supermotivert til å komme i gang.

-Sette seg godt inn i saker og dermed skaffe seg tilstrekkelig med
kunnskap for å kunne ta riktige og
fornuftige beslutninger.

-Hvor lenge har du vært med i
styret?
-Jeg ble nettopp valgt inn.
-Hvilke saker eller saksområder
tror du kan være viktige for borettslaget framover?
-Akkurat nå er det en del saker
som skal opp på ekstraordinær
generalforsamling til høsten,
og her kan nevnes nye garasjer
i Blaklihøgda, utelager, avvikling av Risvollan eiendom, samt
utskilling av TVRisvollan (TVR)
i eget selskap. Flere av sakene
som skal avgjøres vil kunne påvirke vår felles økonomi i lang
tid fremover.
-Hva er viktig å tenke på når
man er styremedlem?

Nye Risvollan barnehage og familieavdeling Den gamle barnehage
på Risvollan lå fram til 2007 rett
nord for senterområdet. Siden
da har barnehagen blitt driftet i
midlertidige paviljonger ved Sollia barnehage. Gjennom ny reguleringsplan for Risvollan lokale
senter, legges det til rette for nytt
barnehageanlegg i to etasjer med
åtte barnegrupper (ca 140 barn)
og med tilhørende familieavdeling.
Det nye barnehageanlegget plasseres mer øst på tomta enn det lå
tidligere. Dette gir gode solforhold

på uteområdet og en mer sammenhengende grønnstruktur koblet mot
planlagt nærmiljøanlegg og friområder lenger nord. Barnehagen er godt
tilrettelagt i forhold til gang- og sykkelveger. Parkeringsplasser i forbindelse med henting/bringing av barn
og varelevering til barnehagen vil på
sikt bli inne i parkeringskjeller under
senterområdet. Midlertidig adkomst
til barnehagen må løses i perioden
med utbygging av senteret.

av dette. Arbeidet med å fjerne tilfluktsrommet vil etter planen starte senere i 2021. Bygging av selve
barnehageanlegget er planlagt startet i 2022, når reguleringsplanen er
vedtatt. Den nye barnehagen planlegges åpnet etter sommeren 2023.
Skisse av nye Risvollan barnehage
(Kvadrat Arkitekter AS)

Barnehageanlegget ligger delvis på
et kommunalt tilfluktsrom som er
nedlagt. Kommunen er i gang med
å undersøke full eller delvis fjernelse
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Reguleringsplansforslag (Risvollan lokale sentrum) til offentlig ettersyn
Av Jon Bjørnbet. Illustrasjoner av Kvadrat Arkitekter

Bygningsrådet har nylig vedtatt å legge planforslaget
til offentlig ettersyn. Varsling i Adressa forventes i juni
og høringsfrist forventes i august. Utdrag fra saksfremlegget er gjengitt under:
Planforslaget omhandler oppgradering av Risvollan
lokale sentrum med nye forretninger, boliger og en
kommunal barnehage. Det planlegges uteområder
med allmenning/torg, nærmiljøanlegg/bydelspark,
gårdsrom for boliger og helhetlig gangvegnett. Parkering på bakken reguleres bort, og det legges til rette
for nytt trafikkareal med logistikk for alle trafikantgrupper under bakken.

med boliger står oppå basen med næringsvirksomhet.
Boligenes gårdsrom og boligenes første etasje ligger på
samme nivå som ny barnehage og bydelspark i nord.
Planforslaget sikrer at Risvollan lokale sentrum utvikles
slik intensjonene for lokale sentrum i KPA tilsier, med
varierte boligtyper og tjenester. En ny barnehage vil
være et bidrag i lokalsenterets rolle som møteplass og
kulturarena. Planforslaget legger til rette for at eksisterende arbeidsplasser kan opprettholdes og at nye vil
etableres med handel og tjenesteyting.

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Pir II AS,
som plankonsulent, på vegne av forslagstiller RENH
AS på vegne av Coop Norge AS og Trondheim kommune.
Ny bebyggelse etableres med en sokkeletasje for butikker og parkering, med boliger oppå. Slik videreføres prinsippet fra eksisterende senter, hvor høyblokka

Illustrasjon fra Blaklivegen med høyblokka til venstre.

16 RL 2-2021

Illustrasjon av uteareal ved ny barnehage og nærmiljøanlegg foran høyblokka til høyre.

Prinsippdiagram byrom fra Blaklivegen med høyblokka til venstre.
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Dugnaden

Sosial dugnad

Også i år var vårdugnaden i feltene hemmet av korona.

Rislappen kjenner til at det i stor utstrekning foregår det vi kan kalle sosial dugnad,
der gode beboere trår til og hjelper naboer
som trenger en handsrekning. 		
Dette er i stor grad med å styrke det gode
naboskapet og berike nærmiljøet. Den utstrakte hånden kan være å hjelpe til med å
bære inn varer, hente posten, slå plenen,
klippe hekken, måke snø, med mer. Det
kan også være at man lufter naboens hund.

Likevel ble dugnadene gjennomført
ved at man fordelte innsatsen utover hele dugnadsdagen, og mye
bra dugnadsarbeid ble utført. Den
store tradisjonelle sammenkomsten
med eksempelvis grilling, buffeter og
tett sosial kontakt, som gjerne hører
til dugnadene, kunne de ulike NU i
år ikke arrangere, men trolig vil det
ved neste års dugnad bli en skikkelig
markering med trivelige sosiale treff
i de ulike feltene. Dette forutsetter i
så tilfelle en lettelse i smittevernveilederen.

Roar i B-feltet

Stian Bakk Hansen H-feltet

Barnehagene – hengekøye
De ulike aktivitetstunene og
lekeplassene på Risvollan blir flere dager i uka besøkt av barnehager i nærområdet. Både barna
og barnehagepedagogene setter
stor pris på områdene som gir

gode muligheter for lek og moro.
Og når barna blir trøtte og slitne,
ordner barnehagepedagogene sovemuligheter i hengekøyer som de
spenner opp mellom trærne

Bilde: Laila i B-feltet lufter naboens hund,
Elmo. Eiere er Rune, Caroline, Kasper og
Emil. Laila synes hun er heldig som får låne
«gutten» som hun har gitt tilnavnet «Bamsemoms».
Blomsterkasser B-feltet

Barnehagebarna (bildet under)
sover godt i hengekøyene. Mange barnehager benytter seg av
aktivitetstunene. Et godt tilbud
for barn og voksne.

NU i B-feltet har kjøpt inn 8 blomsterkasser. Vaktmester Rune var med traktor
og henger til Leira Gartneri for å hente
blomsterkassene, og han fikk også jobben med å plassere kassene på sentrale
plasser i feltet. En stor takk til alle vaktmestrene for godt samarbeid. Hilsen Ingrid, Siv, Robert og Laila.

Tekst og foto: G.O. Rislappen
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Kasser for hageavfall på alle felt
Vi minner om at det IKKE skal
kastes søppelsekker oppi kassene, hverken svarte eller klare
(gjennomsiktige).
Det skal KUN kastes reint hageavfall. Hverken blomsterpotter, steiner, jord, silkeblomster eller plast
skal kastes i kassene. Kun kvister, greiner, mindre buskvekster
eller blomsteravfall. Dette skal
også gå fram av merkingen utenpå
kassene. Er kassene fulle av hageavfall uten at vi har tømt dem, ta
kontakt med administrasjonen så
kommer vi og tømmer. Alternativt
kan det sendes inn melding via vårt
arbeidsoppdragssystem: eLydia.
Det samme gjelder dersom kasser
er ødelagte, deformerte eller har
behov for litt «fornyelse».
Kassene fjernes (tas inn) fra 1.
november om annet ikke avtales.
Foto: Administrasjonen.

Ikke kast matavfall
i do eller i kjøkkenvasken
Dette for å unngå å fôre mus
og rotter enda mer.
Fett kan fjernes med papir etter at
det er stivnet, og kastes så i restavfallet. Brukt matolje og liknende
kan tømmes i brukte melkekartonger der lokket settes på for så å
kastes i restavfallet. Er du med på
å gjøre det slik som beskrevet over
bidrar du til å forebygge forekomster av mus og rotter her hos oss.
I over 90 prosent av tilfellene bor
og lever rotter i kloakken. Det er
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også fint om du er med og holder
det ryddig rundt søppeldunkene
og/eller containerne. For selv om
det ikke er her de fleste rotter bor
og lever, kan de kjenne lukt av mat
og avfall, og dermed komme på
«besøk». Så vær med og hold det
rent og ryddig på Risvollan så blir
det triveligere for oss alle.
Verdt å nevne er at borettslaget

har avtale med firmaet Anticimex AS om skadedyrbekjempelse

VI HAR FLOTTE MØTE – OG SELSKAPSLOKALER TIL UTLEIE!
Har du behov for å leie lokale for mindre eller større arrangement?

STYREARBEID I RISVOLLAN BORETTSLAG

Møterommet «Blakli» har plass for opptil 25 personer og egner seg godt til møtevirksomhet.
Møterommet er godt teknisk utstyrt og har tilhørende minikjøkken. 				

Styret er ansvarlig for borettslagets løpende drift og består av styrets leder og 6 styremedlemmer, til
sammen 7 medlemmer. Alle representanter, med unntak av de ansattes representant, velges av generalforsamlingen. Styrets leder velges ved særskilt valg. Generalforsamlingen velger også tre nummererte varamedlemmer. Disse møter dersom det er fravær blant styrets medlemmer.
(Blakli)

Nestleder og sekretær velges av og blant styrets medlemmer for 1 år. Funksjonstiden for leder og styre-

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.

medlemmer er 2 år, mens varamedlemmer velges for 1 år.

Ved interesse og informasjon om priser ta kontakt med administrasjonen på tlf: 73 96 99 55 eller
se vår hjemmeside: www.risvollan-borettslag.no.
Administrasjonen

Styret i Risvollan Borettslag møtes en gang i måneden, med unntak av feriemåneden juli. Er det behov
for det, kan styret kalles sammen utover dette. Styret jobber ut fra en årsplan hvor flere saker er fast på
agendaen. Typisk er kvartalsrapporter, budsjettarbeid, forberedelse til generalforsamling m.fl. Det er så
å si alltid saker til behandling i tillegg til de «faste» sakene. Som regel forberedes sakene av administrasjonen. Administrasjonen utarbeider da en saksutredelse for styret, hvor det er viktig å få belyst alle sider
av en sak. Dette for at styret skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag. Det er heller ikke uvanlig at større
og tyngre saker er oppe til behandling flere ganger.
Har du lest styreprotokollene og reagert på at styrets vedtak som oftest er «enstemmig vedtatt»? Noen
har spurt om hvorfor vedtakene nesten alltid er enstemmige? Er det aldri noen som stemmer imot et
forslag? Jo. Det hender selvsagt, men det skjer sjelden. Årsaken til dette er at en saksutredelse ofte legges
frem uten innstilling til vedtak. Det betyr at styret, i møtet, ofte diskuterer seg frem til en felles innstilling
til vedtak som de enes om. Dersom det er lagt frem en innstilling til vedtak, hender det også ofte at styret
endrer på innstillingen etter å ha diskutert saken. Etter en saklig og god diskusjon ender vedtak derfor ofte
opp som enstemmige.
Styrets medlemmer oppfordres til å snakke fritt og bidra til en god og åpen diskusjon. Flere hoder tenker
bedre enn ett og det er viktig at alle momenter kommer frem. Det er helt avgjørende med et godt arbeidsklima for å ta gode felles beslutninger for borettslaget og dette legges det vekt på i styrets arbeid.

(Risvold)
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(Vrimleareal)
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7 raske med ny NU-leder
i E-feltet – Mads Arind
Holmvik
(Foto: Holmvik Media)
-Kort om deg selv?
-Av utdanning er jeg både lektor med
opprykk og journalist, og jeg har
lang praktisk erfaring innenfor begge
yrker. Innenfor journalistikken har
jeg hatt nær sagt alle roller man kan
ha fra skrivende journalist, fotograf,
videojournalist, prosjektleder, programleder på tv og radio, til redaktør.
I noen år var jeg her i Trondheim
redaktør for tre gratisaviser, samt
et menighetsblad på en og samme
tid med et samlet månedlig opplag
på om lag 90.000 eksemplarer. Det
å samtidig inneha redaktøransvar
for så mange publikasjoner er trolig
rimelig unikt i norsk pressesammenheng. Innenfor utdanningssektoren
har jeg erfaring fra både barne- og
ungdomsskole, videregående og
høgskole. I tillegg til NU-vervet er jeg
fotballtrener for et aldersbestemt
lag, lagleder for et voksenlag, styremedlem i et lokalt idrettslag, og
aktiv bidragsyter i TVR og Rislappen.
Utover det kan nevnes at jeg har en
flott familie som jeg setter stor pris
på og som jeg gjerne tilbringer kvalitetstid med.
-Hvilken bok leste du sist?
-The Empire of the Summer Moon:
Quanah Parker and the Rise and
Fall of the Comanches, the Most
Powerful Indian Tribe in American
History av S. C. Gwynne. Boka er
basert på ulike skriftlige og muntlige
historiske kilder, i tillegg til innslag
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av sosialantropologiske dimensjoner.
Gwynne er en anerkjent historiker
med mastergrad fra universitetet i
Princeton, New Jersey og har i sin
karriere skrevet for blant andre Time
Magazine, New York Times og Wall
Street Journal. Handlingen i boka er
lagt til Comanche-indianernes reise
fra en ganske anonym tilværelse til
de ble ganske så mektige innenfor
et område som i dag er å finne de
amerikanske statene Texas, New
Mexico, Colorado, Kansas, Oklahoma, og Chihuahua. Jeg leste boka på
originalspråket som er engelsk, men
den finnes trolig også i oversatte versjoner.
-Hvilken film så du sist?
- Det var en gammel klassiker fra
1981, Southern Comfort, med legendariske Powers Boothe i hovedrollen.
Det som særlig sitter igjen er den
bluesinspirerte åpningsmelodien
spilt av Ry Cooder, en filmmusikk
som også brukes i deler av filmen.
-Hva motiverte deg til å bli leder av
NU?
-Et sterkt lokalt engasjement fundamentert på en solid plattform av
idealisme.
-Hva er viktig å tenke på når man
har et slikt verv?
- De viktigste stikkordene i et slikt
verv er nok kommunikasjon, fleksibilitet, det å kunne lytte, det å kunne
ta avgjørelser, opptre nøytralt og
rettferdig, i kombinasjon med et
fokus på løsninger. Samtidig er også
kunnskap, kvalitet og kompetanse
viktige faktorer, ikke bare i et NU,
men også innenfor andre samfunnsområder i en velferdsstat. Man skal

andelseiere slik at man får mulighet
til å bruke sin stemme i tråd med
lokaldemokratiets verdier før eventuelle vedtak fattes eller eventuelle
forlag videresendes fra et NU til administrasjonen og/ eller styret.
-Hva er ditt inntrykk av samarbeidet
med andre NU?

dessuten holde seg orientert om de
til enhver tid gjeldende retningslinjer
som hos oss i Risvollan Borettslag er
å finne i en egen instruks vedtatt av
generalforsamlingen 6. juni 1989, og
oppdatert 29. april 2013. I tillegg skal
man, slik jeg tolker det, søke å være
nøytral, samt tilrettelegge for samhandling, samspill og et miljø preget
av trivsel og samhold. Dette gjelder
både innenfor selve naboutvalget,
samt knyttet opp mot den kontakten
og kommunikasjonen man har med
feltets beboere, borettslagets styre
og borettslagets administrasjon. I
tillegg er det en fordel, mener jeg,
at man er en utadvendt person som
gjerne kommuniserer med andre
NU-ledere med tanke på utveksling
av erfaringer, kunnskap, tips og råd,
samt at man bidrar aktivt både som
en bidragsyter, men også som en
kunnskapssøkende lytter i forbindelse med møter i regi av KU. Videre er
det viktig at en NU-leder tar initiativ
til at et NU opptrer ryddig og rettferdig og at man særlig legger til rette
for en transparent saksgang i forbindelse med vedtak eller avgjørelser,
eksempelvis innenfor områder som
vil kunne ha innvirkning på andelseiernes hverdag. Og i så måte er det
fornuftig at avgjørelser som berører
andelseierne presenteres for nevnte

-Mitt inntrykk er at dette fungerer
bra. Her har KU etter min mening
spilt en rolle som brobygger, i tillegg
til at det har vært kontinuitet i en del
av feltene, noe som i sin tur trolig
har bidratt til en solid kunnskapsbase
både hva erfaringer og kompetanse

angår innenfor de respektive felt.
Samtidig er det kanskje en trend i
tiden at man har fokus på de positive
sidene ved samarbeid og erfaringsutveksling, og nå som mye av kommunikasjonen gjerne går digitalt er
det i så måte fort gjort å oppnå både
kunnskap om og innsyn i ulike anbefalinger eller råd som kan gagne det
aktuelle naboutvalget.
-Hvilke planer har du for somme-

Theodor Heuss, doktor i samfunnsøkonomi (1905) som visstnok skrev
at å reise vil si å nå et mål. Det beskriver nok godt hva jeg har tenkt å
gjøre i sommer. Mye av tiden vil jeg
nok tilbringe med familien i Trøndelag, og særlig vil jeg verdsette turer
i skog mark med flotte bonuser som
vakker fjellutsikt eller naturens fargespill med solnedgang over et blankstille hav.

ren?			
-Her vil jeg støtte meg på et ordtak
som er popularisert til; -reisen er
målet. Opphavsmannen er trolig

Robotklippere

Forrige klippesesong hadde borettslaget tatt i bruk to robotklippere, Fia og Fido. De jobbet
døgnet rundt i klippesesongen i skråninga fra Ristunet ned mot Stordalen og helt sør i F-feltet. I år har vi fått to i tillegg, Pondus og Påsan. Disse holder til mellom 3’er og 7’er-blokka og
støyskjermen i A-feltet og i skråninga ned mot D-feltet i Selbudalen.
Tekst og foto: G. O. Rislappen
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Styrets arbeid siden forrige Rislappen
Intervju med daglig leder
Kan du si litt om hva styret har jobbet med siden siste
utgave av Rislappen?

SPESIALPRIS:
Beboerstrøm
til innkjøpspris
+ 29 kr/mnd!

Styret har behandlet en rekke saker i perioden fra marsmai. Jeg kan gi et lite utdrag av noen av sakene styret har
behandler i denne perioden.
Resultatet av arbeid i naboutvalgskomiteen
er en av sakene jeg vil nevne:
For en tid tilbake ble det nedsatt en naboutvalgskomite.
Formålet var å se på hvilke krav som bør stilles til et naboutvalg for både å få utbetalt årlige velferdsmidler, men
også honorar til naboutvalgsmedlemmer. Vi opplevde at
kvaliteten spriket en del fra naboutvalg til naboutvalg.
De fleste naboutvalg fungerer svært godt og de gjør en
veldig god jobb for sine respektive felt, men så har du
noen felt hvor det skjer veldig lite. Utvalget har derfor
kommet frem til en del aktiviteter, slik som allmøte, naboutvalgsmøter, dugnad m.m som må være gjennomført
for at midler blir utbetalt. Det er også et krav at naboutvalget har levert regnskap.
Videre har styret behandlet en sak om plassering av pakkeautomater fra Posten og Post
Nord

Beboere i Risvollan Borettslag
Spar penger på din strømavtale!

Både Posten og Post Nord har kontaktet borettslaget for
utplassering av såkalte pakkeautomater. Styret og administrasjonen har vært positive til dette og det har vært
jobbet med å finne en egnet plassering. Netthandelen har
økt betydelig og det er mengder av pakker som håndteres
av både Posten og Post Nord. Det å ha automatene plassert i nærheten, anses som et godt tilbud for beboerne.
En annen sak styret har jobbet med er fradeling av tomt på Haarsakereiendommen

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

• Din lokale strømleverandør - eid av trøndere

• Tilgang til kundeapp
• Ingen bindingstid

Den såkalte Haarsakereiendommen har eiendomsgrense inn til G-feltet, Marie Sørdals veg. For noen år siden
fikk eierne av Haarsakereiendommen rett til å disponere en «flik» av borettslagets eiendom, i forbindelse med
etablering av en mur/gjerde. Vi fikk for en tid tilbake et
nabovarsel om fradeling av en tomt på Haarsakereiendommen i forbindelse med at det skal bygges en bolig
der. I denne forbindelse har borettslaget sagt opp avtalen
om «midlertidig bruk av borettslagets areal», dette for på
best mulig å ivareta våre beboere i Marie Sørdals veg, og
da særlig i nr. 20 og 22.
Kvikkleire- er en annen sak som styret har
hatt oppe til diskusjon

vendelser fra bekymrede beboere da Risvollan Borettslag
ligger i en kvikkleiresone. Det ble rettet en henvendelse
til Trondheim kommune med anmodning om geotekniske undersøkelser i området, dette særlig med tanke på
all byggevirksomhet som foregår rundt oss. Kommunen
kommer ikke til å foreta slike undersøkelser på selvstendig grunnlag, men vi fikk opplyst at det må legges frem
geotekniske rapporter/vurderinger i forbindelse med alle
byggeprosjekter i området hvor kvikkleireproblematikken
er vurdert.
Vi hadde også en flott reportasje gående på TV Risvollan
om kvikkleire på Risvollan.
En annen sak styret har jobbet med i denne perioden er drift og ettersyn av eksisterende beplantning i borettslaget
Styret og administrasjonen har vært opptatt av at dersom
det skal plantes nytt i borettslaget, bør dette være så vedlikeholdsfritt som mulig. Vi har veldig store områder å
ivareta. Administrasjonen er nå i ferd med å utarbeide en
skjøtselsplan for hvert felt. Planen vil si noe om hvor det
skal utføres skjøtsel og hvilken type skjøtsel som skal utføres.
Saken ble også diskutert med kontaktutvalget. Det er ønskelig å få til en høstdugnad i tillegg til den faste vårdugnaden. Dette skal imidlertid sees nærmere på i forbindelse
med at Informasjonshåndboken og naboutvalgenes oppgaver skal gjennomgås.
Den siste saken jeg vil nevne er sak om overgangen til
elektronisk kommunikasjon.
Borettslagsloven åpner nå for at styret kan avgjøre på
hvilken måte kommunikasjon med beboerne skal foregå.
I den forbindelse har styret behandlet en sak om å gå over
i all hovedsak til elektronisk kommunikasjon. Med dette
tenker vi e-post, beskjeder på sms, mer bruk av borettslagets hjemmeside og Facebook-side for å gi informasjon.
Dette er gode muligheter for å kunne gi informasjon raskt
og ikke minste kostnadsbesparende og mer miljøvennlig.
Dokumenter som styrets årsmelding, innkalling og referat
fra generalforsamling skal heretter sendes ut på e-post i
pdf.-format, samt legges ut på borettslagets hjemmeside. I
dag trykker vi opp 1150 årsmeldinger. Dette er både kostbart og lite miljøvennlig.
Det er viktig å presisere at man har mulighet til å reservere
seg mot elektronisk kommunikasjon. Ønsker man fortsatt
å motta informasjon o.a. fra borettslaget på papir, så får
man det. Det er viktig å dekke alles behov, men vi håper
selvsagt de aller fleste heretter vil motta dette elektronisk.

I forbindelse med raset i Gjerdrum mottok vi noen henBestill eller les mer på nte.no/risvollan

Rislappen
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VI HAR FLERE LEDIGE LADESTASJONER SOM BEBOERNE KAN BRUKE TIL
LADING AV EL-BILER/HYBRID-BILER
DETTE ER PÅ TAKET PÅ PARKERINGSHUSET (FELT E) I
RISVOLLVEGEN
Vi har ledige ladeplasser på taket
på parkeringshuset, og disse kan
brukes av beboerne på Risvollan.
Dere bruker ladestasjonene og følger skiltingen. Det er bare å ordne
seg tilgang til å lade ved å kontakte
NTE. Følgende link kan brukes:
https://ntebutikken.no/kampanjer/risvollan

LØV OG HAGEAVFALL PÅ BELEGNINGSSTEIN OG VEDLIKEHOLD AV
STEIN/STEINBELAGTE OMRÅDER:

Løv og hageavfall som blir liggende
på belegningssteinen må fjernes om
høsten for at steinene skal holde seg
pen.

Vedlikehold ellers:
Spyl området (steinene) et par ganger i året for å hindre at det legger
seg groe, mose og/eller spirer av
gress etc. mellom steinene. Dette
også for å holde steinene pene og

SPØRSMÅL OM MONTERING AV
UTVENDIG SOLSKJERMING
Vi får av og til spørsmålet om det
er tillatt å montere utvendig solskjerming.

Velg så ønsket produkt og betalingsmåte.
Og har dere spørsmål, ta gjerne
kontakt med administrasjon.
Det er inntil videre satt 3-timers
tidsbegrensning også på disse, og
bruken her er tilsvarende de øvrige utvendige lade-stasjonene vi
har fått montert rundt om i borettslaget. Det er viktig at tidsbegrensningen etterkommes slik at
andre kan komme til for å lade.
Det er meningen at de utvendige
rene. Løv som detter ned og samles
der det er lagt belegningsstein, må i
alle fall fjernes slik at det ikke blir liggende. Vi ser at det har begynt å gro
til med mose, groe etc. på flere områder der det er lagt belegningsstein.
Kokende vann kan benyttes mellom
steinene for å fjerne mose, groe etc,
eller litt salt (men dette tærer på
steinene, så her må du utvise forsiktighet). Du kan også bruke litt utblandet eddik (35% blandes ned slik at du
får halvparten eddik og halvparten
vann av en flaske). Det kan evt og så
kjøpes inn et redskap du kan fjerne
slikt med (som du kan kjøpe på nett
eller i butikk som selger hageredskaper), eller om du vil bruke noen aktuelle midler for å fjerne slikt – for da

kan du kontakte et hagesenter etc. så
får du tak i dette.

dette fordi slik skjerming er montert. Beboerne blir i så fall fakturert fra borettslaget.

som er under der.

Dersom det er snakk om montering av markise, bør ikke utslått
markise være i vegen for naboers
Til dette er å si at enn så lenge er utsyn/utsikt. Slik sett er det fint
det ikke noe forbud mot dette. Men om dere snakker med naboer og
beboerne må være klar over at avklarer plassering/ utforming
dersom montert solskjerming (ut- av markise. En markise må heller
vendig) fører til ekstra kostnader aldri monteres i takplatene i balenten ved malingsarbeider eller kongen over. Dette for da tas det
dersom vi må skifte vinduer, vin- hull på platene, noe som fører til
dusomramming eller panel, kan at vannet renner «i hodet» på de
beboer måtte betale ekstra for
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ladestasjonen vi har skal kunne
brukes av de som ikke har egen
garasjeplass og mulighet for å få
montert ladestasjon, eller av de
som har bil nr 2 som trenger til å
lades. Det er fint om de som har
garasjeplass i fellesgarasjene ikke
tar opp de utvendige ladeplassene. Om det blir mye rift om disse
plassene, vil ordningen kunne endres. Men vi håper ellers på at de
blir mye benyttet siden det her er
kapasitet og plass nok.

Her er altså mange muligheter for å
fjerne ugress, groe og mose.

Dersom dere har behov for etterfylling av fugesand, ta kontakt med borettslaget så får dere litt. Det trengs
ikke mye av slikt, så om du har et lite
spann/glass er det nok. Dette er vel
mest aktuelt å gjøre til våren, eller på
forsommeren. Men ta en henvendelse til borettslaget, så ordner det seg
med fugesand.

En markise vil ellers, som hovedregel, medføre ekstra kostnader for
tildekking eller fjerning av den i
forbindelse med malingsarbeider.
Eventuelt også ved skifte av panelbord.

Risvollanbeboer på turorienterings-toppen						
Helt i toppen av 757 deltakere i turorienteringsløypene til Sportsklubben Freidig er 				
Odd Ivar Hansen fra E-feltet. Av Mads Arind Holmvik

ORIENTERINGSMESTER: Odd Ivar Hansen
i E-feltet har god kontroll på kompasskursen. (Foto: Mads Arind Holmvik).

Sportsklubben

Freidig har om lag
50 års erfaring med turorientering
og i årets utgave er det satt ut 105
poster i området Ilabergan, Lavollen, Solemsåsen, Tømmerdalen og
Storheia, samt en løype i området
Theisendammen, Tunga og Kobberdammen. I tillegg til Sportsklubben Freidig setter også Orienteringslaget Trollelg, og Wing
orienteringsklubb ut egne turorienteringsløyper i Trondheim. På
landsbasis er det om lag 150 aktører som tilbyr turorientering og
de ulike postene er gjerne inndelt i
fargenivåer som illustrerer vanskelighetsgrad.

Resultater på nett		
Turorientering med digital resultatregistrering fungerer ved at man
først kjøper kart, deretter finner
postene og noterer en kode, for så
å skrive inn denne via en digitalt
opprettet profil på en nettside driftet av den aktuelle arrangøren. Der-

med får man en oppdatert oversikt
over hvem som har funnet hvilke
poster, og hvor mange poeng som
er sanket, siden hver kode som
skrives inn generer en poengsum.
Dette visualiserer seg så i form
av en resultatliste, hvor altså Odd
Ivar Hansen i Risvollvegen 8D troner øverst med 440 poeng og 145
klipp. Her skal det riktignok sies at
etter at Hansen klarte alle postene
har også andre kommet til, slik at
det i skrivende stund er 10 andre
personer som har kopiert Hansens
bragd.
-Nummer 1 i Trøndelag			
Det stopper derimot ikke der, for
Hansen deltar også i andre turorienteringsløyper. I fjor sanket han om lag
1.800 poster rundt omkring i Norge,
cirka 1.100 av dem i Trøndelag og han
ble etter eget utsagn nummer en i fylket som følge av dette. De 1.100 trønder- postene fant han både i Trondheim, Melhus, Fosen og Oppdal. I år
er ambisjonen å slå fjorårets rekord:
-Det er alltid målet, å konkurrere mot
seg selv. Jeg har en drøm om å rekke
alle Trøndelagspostene, men det blir
nok for hardt. Det er jo både avstander og et visst antall å overvinne.
Samtidig understreker han at det
hverken er oppmerksomhet eller heder som er drivkraften. Det viktigste
for ham er å komme seg ut i frisk luft,
komme i form og det å bli kjent med
nye steder i skog og mark.

Mangfold i marka
Og nye steder er det mye av når Odd
er ute og går, for mangfoldet som ligger knappe minutters biltur unna er
både fascinerende og interessant:
-Det kan være steder i nærområdet i
så vel Estenstad- som i Bymarka som
man ikke visste om før, men det kan
også være litt unike ting slik som at
naturen i Bjugn noen steder nesten er
helt treløs, mens man hos oss er vant
med tett barskog.
På sin ferd i marka med kart og kompass møter han gjerne andre vandrere, både to- og firbeinte, og sistnevnte kategori er stort sett rolige, så
lenge også man selv er det.
Grunnleggende kunnskap		
På spørsmål om råd til de som vurderer turorientering anbefaler han å
lære seg det viktigste først, det vil si
grunnleggende bruk av kart og kompass:
-De fleste stedene vil du likevel ikke
ha behov for kompasset, men er man
på ukjent grunn uten alternative stier kan det være greit. Og om man går
med barn så ta gjerne med litt ekstra
god turmat eller snacks. Det brukte
jeg selv da mine egne barn var små.
Verdt å nevne er at Sportsklubben
Freidig har laget en barne- og rullestolvennlig turorienteringsløype på
Nidarø.
Noter: 1 https://turorientering.no/
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Røyking i fellesgarasjene
Røyking naturligvis ikke er
tillatt innendørs i våre bygningsarealer.
Forbudet gjelder både i våre fellesgarasjer og i trapperom/gangarealer (i Høyblokka), og vi håper
våre beboere/ besøkende etterkommer disse retningslinjene.
Dernest henstiller vi røykende generelt sett, til å være varsomme
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 og
gå helst langt unna andre når du
røyker. På forhånd takk.

Søppeldunker
Vi ser og hører av og til at
søppeldunkene blir for fulle,
og/eller kan være ødelagte.
Hva kan eller skal man da
gjøre?
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 skriv
på den adressen der dunken står.
Bildene viser ofte godt hva som
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er kan være ødelagt eller skadet.
Å ha stående ødelagte dunker, er
ikke pent, samt at det heller ikke
er hygienisk.

i de dunkene 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 beSøppelsortering
tale ekstra for denne. Det må i så
Er dunkene blitt for fulle slik at fall inngås avtale med administralokket spriker, vær vennlig å sor- sjonen om dette, og dersom dette
tere bedre. (Det er sikkert noe er noe som er aktuelt for deg (som
glass eller noen flasker som kan i dag har dunker for restavfall), ta
kastes i glass-/metallcontainer- kontakt med oss.
ne eller papp som kan leveres til
papp-pressing hos vaktmesterne, Ny søppelløsning for borettslaget
eller pizzaesker som kan trykkes
Administrasjonen arbeider ellers
enda bedre sammen eller noe som
for å få på plass en bedre og enkan leveres til pressing. Pressen er
klere renovasjonsløsning for boplassert i administrasjonsbygget
rettslaget. Styret har vedtatt at det
så papp må derfor leveres dit). All
skal etableres en prøveordning på
kildesortering bidrar dessuten til
C-feltet (Ada Arnfinsensv.) med
at det blir mindre i restavfallet, og
nedgravde løsninger, og vi er i
dermed rimeligere for borettslagang med å planlegge gjennomføget. Restavfall er det desidert dyring av en slik ordning der.
reste 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, slik at man oppnår
god utnyttelse av plassen. 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 søppelet
utover. 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
eiendom og ikke den enkelte beboers, men du må selvsagt spørre om
tillatelse til å kaste ekstra søppel

TRENGER DU

RØRLEGGER?
Risvollan BL og K. Lund AS har i mange år hatt et godt
samarbeid om rørleggertjenester. Vi har også en
samarbeidsavtale med TVRisvollan og Rislappen, hvor vi
tilbyr beboerne samme rabatterte pris som vi har med
borettslaget.

VI KAN BISTÅ MED:
•

Serviceoppdrag

•

Tett avløp

•

–
–
–
–
–

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

Vi har utstyr til å åpne tette avløp (egne priser gjelder)

Oppussing

Vi kan bistå med oppussing av bad og kjøkken – og vi tar gjerne på oss hele prosessen. Be oss
om tilbud.

Vi hører gjerne fra deg neste gang du har behov for rørlegger!

Vi har også 2 datterbedrifter i Trondheim
med egen VVS-butikk.
Klikk deg inn på www.klund.no/butikk for
å lese mer om disse. De har også nettbutikk
med egne, konkurransedyktige priser.

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

Dugnaden i år ble ikke
som vanlig pga korona.
Her på D-feltet pleier kjøpe inn
grillpølser og drikke, slik at alle kan
får servert ”middagen” under dugnaden.
Men selv om vi ikke fikk gjort det
i år heller, så tror jeg de fleste var
fornøyd med at NU delte ut Is til
alle som deltok på Dugnaden.
Vi hadde flott vårvær og oppmøtet
var bra.
Vi startet kl 1700 der fellesboden
åpnes, noen hadde allerede startet
før denne dagen.
I år var det en gjeng som holdt på
til kl 2200 med god hjelp fra vår
vaktmester Håkon.
MVH
Susan Burkeland

Tekst og foto: Susan Burkeland.
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Tore Resell
970 59 222
tore@proaktiv.no

Lisbeth Kristengård
480 07 480
lisbeth@proaktiv.no

Steinar Skaanes
970 59 239
steinar@proaktiv.no

Skal du selge boligen din bør du kontakte

RISVOLLANMEGLEREN

