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Styrelederen har ordet

Hei, høsten ser ut til å banke på
døra. Det er kortere dager, kaldere
og våtere. Det er tydelige signaler
om hva som kommer. Men samtidig ser vi at det fortsatt kan være
fine dager i vente. 		
I disse dager jobber både styret og
administrasjonen med å planlegge en ekstraordinær generalforsamling der mange saker skal opp
til høring og votering. Datoen er
mandag 15. november, merk deg
datoen allerede nå.
Følgende saker skal behandles: Utelager for RBL - Nye garasjer
H-feltet - Maling/farger på ytterdører - Utskilling av TVRisvollan
- Plan for avvikling av Risvollan
eiendom - Salg av tomt til ny barnehage til Trondheim kommune Midlertidig oppstillingsplass langs
Risvollvegen - Hundeluftegård
i borettslaget - Referat fra styremøter skal gjengis i Rislappen
				
Denne gang blir det en mulighet
til å møtes fysisk. Vi har leid rom
på Scandic Lerkendal. I tillegg vil
det bli mulighet til å delta digitalt,

”Vi ser at vi spesielt må følge med på strømprisene. I fjor hadde vi spesielt lav strømpris.”

Velkommen til en dag med opplevelser for alle i Risvollan Borettslag.
Lørdag 25. september.

og det blir som sist mulighet til å Styret vil arrangere et åpent møte
avgi sin stemme både skriftlig på for alle beboere i løpet av høsten.
papir, digitalt og i tillegg på vanlig Foreløpig er det ikke klart når det
måte i det fysiske møtet. Det kom- blir, men det får vi komme tilbake
mer nærmere beskrivelse av alle til. Her er det meningen at vi ikke
sakene, innkalling og informasjon skal ha veldig mange saker, men
om generalforsamlingen. 		
det skal være et fora der alle beboVi starter i disse dager opp ere kan komme og få stilt spørsmål
med neste års budsjett. Vi ser at vi og diskutere fritt med styret. Du
spesielt må følge med på strøm- har kanskje mottatt en invitasjon
prisene. I fjor hadde vi spesielt lav om feiring av 50 års jubilanten?
strømpris. Noe som medførte at vi Borettslaget feiret 50 år i fjor, men
fikk tilbake penger på varmeleien. på grunn av korona pandemien har
For 2021 ser det dessverre ut til at vi ikke hatt mulighet til å arrangere
vi får en motsatt effekt. Selv om noe før nå. Jeg håper at så mange
forbruket er noenlunde likt, vil vi som mulig har lyst til å delta. Det
nok måtte belage oss på en ekstra blir et arrangement med noe for
regning på grunn av at vi i år har både store og små. På grunn av at
hatt veldig høye strømpriser. Og vi må ha kontroll på hvem som er
selv om vi la inn en “solid buf- til stede, at vi må ha antall i forfer” så ser det ikke ut til at det blir hold til bestilling av mat og drikke
nok. 					så blir det påmelding. Dette finner
En annen sak vi vil ta høyde for i du informasjon om i invitasjonen
budsjettet er drift og vedlikehold som er delt ut til alle. Invitasjonen
av grøntområdene /uteområdene finner du også på hjemmesidene,
våre. Her ser vi at vi har et stort ar- i dagens utgave av Rislappen og
beid foran oss og det må vi sette av på Facebook. Ha en fin høst!
midler til. I tillegg må vi som beboere være med og bidra til å holde de flotte områdene i god stand. Vennlig hilsen Roger Hagestuen
styreleder

PROGRAM I STORDALEN
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JUBILEUMSFEST

12.00
13.00
15.00
16.00

17.00

Åpning av jubileumsfesten ved ordfører Rita Ottervik.
Konferansier for dagen: Mini Jakobsen.
Trylleshow
Fotballtriksing
Fotballkamp med RBK Oldboys
Vi deler inn i tre lag: barn/ungdom, voksne og
junior.
Spillerne fra Risvollan Borettslag møter gamle
elitespillere i 7’er kamp.
Konsert med Thomas Løseth. Avslutning.

AKTIVITETSTILBUD GJENNOM DAGEN
Rebusløp, ansiktsmaling, sekkeløp, hoppeslott, ponniridning, skyting på
blink, sleggespill, klatring, boblefotball og mye mer.
Vi serverer pølser og hamburgere fra grillen, bagetter, kake, brus og
kaffe.
PRIS: Voksen: kr 50,Barn: kr 25,Hel familie: kr 100,PÅMELDING: På e-post til risvollan.bl@risvollan.no eller tlf. 73 96 99 55
innen 20.09.2021.

Arbeid mellom E- og F-feltet

Årets pepperkakehuskonkurranse

 								
								
								
								
								
		Frist for innlevering 07.12.2021
Trekning - vinner blir annonsert i Rislappen nr. 4 2021
Med vennlig hilsen
Grethe Iversen, sekretær

											
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.

Utbedringsarbeid av gangvegen fra Utleirvegen fram til oppkjøringsrampen på parkeringshuset til E-feltet.
Grunnarbeid Entreprenør AS utfører,
på vegne av Trondheim kommune, et
rehabiliterings og utbedringsarbeid
av gangvegen fra Utleirvegen fram til
oppkjøringsrampen på parkeringshuset
til E-feltet. Dette ser man tydelig med
oppgraving av veistrukturen, samt der
til hørende tidvise trafikale utfordringer. Det er også satt opp en egen brakkerigg med lagring av diverse utstyr og
maskiner på en midlertidig parkeringsplass vis a vis fotballbanen i E-feltet.
Målgang på arbeidet er planlagt innen
30. november 2021 og området skal
såfremt ikke annet avtales, ryddes og
tilbakeføres til slik det var før rigging.

BRAKKERIGG VED FOTBALLBANEN: Ved gressbanen mellom E- og
F-feltet er det satt opp en brakkerigg, samt lagerplass for utstyr og maskiner.
(Foto: Mads Arind Holmvik).

Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I RISVOLLAN
BORETTSLAG
MANDAG 15. NOVEMBER 2021 KL. 18.00 PÅ 				
SCANDIC LERKENDAL!
NB: MERK DERE STED!
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UTBEDRER GANGVEGEN: Når arbeidet står ferdig blir det i form av en ny
og utbedret gangveg. (Foto: Mads Arind Holmvik).
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Mektig Mustang

motordur som bakgrunnsstøy.
Om sin egen bilinteresse anslår Morten at han trolig befinner
seg litt over gjennomsnittet, noe han blant annet mener kan
ha sammenheng med at han fra ung alder ble introdusert for
nettopp amerikanske biler:

Under panseret på Morten Sundsetviks 1965-modell Ford Mustang sitter en kraftig V8’er
med om lag 350 råsterke hestekrefter.
Av Mads Arind Holmvik

Bilen eier han sammen med sin far, og Morten, som bor i
E-feltet, forteller at veteranbilen ble hentet fra Oslo i 2017:
-Da var den rød i fargen og knapt nok kjørbar, men etter mange arbeidstimer er den blitt atskillig bedre og vi har fått til et
resultat som vi er rimelig bra fornøyd med.

COCKPITEN: Fra førersetet har man tilgang
til et funksjonelt utvalg av instrumenter. (Foto:
Mads Arind Holmvik).

Mye jobb
Ifølge Morten ble bilen produsert i San Jose i California med
en opprinnelig Wimbledon White hvitfarge, og med et rødt
interiør, kjent som Red Crinkle Vinyl. Nå er bilen lakkert i
Raven Black svart farge, samtidig som hele bilen har gjen-

BILENTUSIAST: -Jeg ser på meg selv som en

-Hvilke råd kan du gi til de som vurderer å kjøpe seg en veteranbil?

entusiast som nok er litt over snittet bilinteressert,
sier Morten Sundsetvik. (Foto: Mads Arind Holmvik).

-Man bør være klar over at bilen faktisk er en veteran. I praksis
innebærer dette at bilen er gammel og trolig trenger konstant
vedlikehold. På mange måter vil bilen dermed bli et evighetsprosjekt, som både vil ta tid og koste penger. På plussiden
kan nevnes at dette er utrolig givende hobby, i tillegg til at
veteranmiljøet er både stort, sosialt og hjelpsomt.

nomgått en totalrenovering:
-Det aller meste er blitt tatt tak i, både på ut- og innsiden.
Motorrommet er spraylakkert, ledningsmatta er byttet ut, setetrekkene er nye, det er nytt ratt, bilen har fått rallypack,
samt at vi har installert hijackers med kompressor i bagasjerommet. Den manuelle girboksen med tre gir er byttet ut
med en original automat C4 fra 1966, servostyring er satt inn,
i tillegg til fire sikkerhetsbelter.
Morten og faren har dessuten fått satt inn et spesialbestilt blåtann stereoanlegg fra USA, med utseende fra 1965. Det kan
også nevnes at motoren er en trimmet smallblock V8 289,
med cirka 350 hestekrefter, felgene er fra American Muscle
og dekkene er 15-tommere fra BF Goodrich.

-Jeg mener selv jeg var heldig som fikk vokse opp med gammelbiler i garasjen og dermed fikk mulighet til å lære meg å
mekke. Jeg tror jeg var 6-7 år da jeg mekket for første gang, og
faren min var en god inspirator. Han har opp igjen årene hatt
flere bilprosjekter, blant annet husker jeg en 1966-modell Ford
Mustang Coupe. Det var en meget tøff bil.

ORIGINAL AUTOMAT: Inne i bilen står
en original automat C4 fra 1966. (Foto: Mads
Arind Holmvik).

LEGANDARISK EMBLEM: Ford Mustang
ble for mange legendarisk etter at skuespiller Steve
McQueen kjørte en Mustang i filmklassikeren Bullit
i 1968. (Foto: Mads Arind Holmvik).

Morsom på veien
Om kjøreegenskapene har Morten bare godord å si:
-Mustangen er en morsom bil å kjøre, og fordi den er såpass
liten og sportslig så både kjennes
og høres det når man tråkker inn gassen. Den er dessuten
helt kurant på langkjøring forutsatt at man er fortrolig med
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HEFTIGE HESTEKREFTER: I dette motor-

FRISKT FRASPARK: Bakenden på Mustangen vitner om en veteran med friskt fraspark.

rommet skjuler det seg drøyt 350 heftige hestekrefter. (Foto: Mads Arind Holmvik).
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Forebygging av legionellasmitte, høsten 2021: 		
		

Forsikring av bygningsmasse, innboforsikring og egenandeler

Honning på G-Feltet
Aage Tørris Ekker i Marie Sørdals veg 9 F har birøkting som hobby.			
Av Mads Arind Holmvik
I sin yrkesaktive karriere jobbet han i overkant av 35 år
hos daværende Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (nåværende Statsforvalteren, journ.anm.), først som naturverninspektør og deretter som kommunikasjonsrådgiver. Etter
at han ble pensjonist etablerte han i 2019 firmaet Ekkers
Kube, og startet med det sin virksomhet med å lage og
selge lokalprodusert honning.

		

Borettslaget vil heve temperaturen
på tappevannet den 27., 28. og 29.
oktober 2021.
I løpet av disse dagene er det opp
til beboer selv å tappe vann 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”.
Har du spørsmål om dette, ta kontakt
med vår arbeidsleder Roger Kvam på
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Når det gjelder selve bygningsmassen i Risvollan Borettslag er
denne for tiden forsikret gjennom
Fremtind Forsikring. Det er borettslaget som sådan som tegner
slik forsikring og betaler denne.
Vi minner om våre egenandeler:

leilighet
Kr 10.000,- for vannskader i innredet kjeller
Kr 5.000,- for øvrige bygningsskader (brann, innbrudd m.v.)

Forsikring av innbo og løsøre må
imidlertid tegnes og betales av den
Kr 8.000,- for vannskader
enkelte andelseier. Man står fritt
Kr 8.000,- ved bistand fra godkjent til å velge det selskap som gir det
skadedyrfirma til skadedyrbekjem- beste tilbudet. Vi oppfordrer alle
pelse (gjelder alle typer insekter og om å tegne slik forsikring. Dersom
skadedyr der slike firma må inn)
uhellet skulle være ute, kan det
være kritisk å stå uforsikret.
Kr 10.000,- for vannskader som
skyldes oppussingsarbeider i 		
Administrasjonen

Smaker godt						
Historisk sett har honning hatt medisinsk betydning, blant
annet «i oldtidens Egypt.» 1 I nyere tid er honning kjent
fra kjerringråd som det å drikke «varm melk med honning
i som sovemiddel,»1 og som et middel knyttet opp mot
sårlindring. 1 På spørsmål om hva han selv tenker om honningens effekter, svarer Ekker at han lar det være opp til
hver enkelt å vurdere eventuelle virkninger, men at han er
veldig klar på en ting:
-Honning smaker meget godt på brødskiva. I tillegg er
mye av honningen fra Ekkers Kube tilnærmet økologisk
produsert og i utgangspunktet sunn å spise. Unntaket er
dersom man har allergier som tilsier det motsatte, samt at
barn under ett år ikke bør spise honning på grunn av faren
for spedbarnsbotulisme, selv om dette forekommer svært
sjelden. Honning er iallfall mitt favorittpålegg, og er noe
jeg virkelig nyter – hele året.

BIRØKTER: Pensjonist Aage Tørris Ekker trives med hobbyen som birøkter. (Foto: Privat).
-Hvordan er det med bistikk?
-Alle birøktere blir stukket. Det er noe man bare må regne
med, men det finnes grep man kan ta for å forebygge hyppigheten. Røyk er en god løsning, fordi dette får biene til å tenke
på skogbrann og da roer de seg ned. Det kan også være greit
å være rolig selv, og selvfølgelig bruke anbefalt verneutstyr.
-Hva kan du si til de som vurderer å starte som birøktere?

Væravhengig						
På spørsmål om hvor mye honning man kan forvente at en
kube produserer svarer Ekker at dette varierer knyttet opp
mot en rekke forhold:

-Det er absolutt bare å hoppe ut i det. Start gjerne med et par
kuber, spør erfarne birøktere om råd, og prøv deg fram. Jeg
kan varmt anbefale det siden det både er lærerikt, givende og
spennende på en og samme tid.

-I et normalår kan det trolig være realistisk med om lag 40
kilo honning per kube. Her spiller blant annet været inn,
for jo mer optimale værforholdene er, jo mer honning vil
biene produsere. Det bør ikke være for tørt, men heller
ikke for vått. Blir det for mye regn så blir biene værende
inne i kuben i stedet for å fly ut og samle nektar, som er
utgangspunktet for honningen de lager. Og blir det for tørt
så hemmer dette nektarproduksjonen i aktuelle blomster,
forklarer han.

Kildeliste: 1. Gulbrandsen. C. (2008, 8. april). Derfor bør du
spise honning.Hentet 08. september 2021 fra https://www.

HONNING PÅ GANG: I disse kubene blir
det laget smakfull honning. (Foto: Privat).
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Leserinnlegget

Fortsettelse av leserinnlegg fra foregående side.........

denne måneden, og vil bli sperret!
Ny telefon-oppringing igjen.

Telenor spesial?
Ikke lang tid etter at Telenor overtok Internett-forbindelsen til borettslaget, begynte TV-apparatet
mitt å oppføre seg merkelig. Etter
en halv, noen gang en hel time,
begynte lyden å bli svakere, for så
å forsvinne helt. Med litt triksing,
fant jeg ut at jeg kunne omgå det,
med å være kjapp på stopp-knappen, spole kort tilbake, og så se og
lytte videre, til fenomenet dukket
opp igjen, etter kortere eller lengre tid.
Jeg ringte borettskontoret for å
klage, men de hadde ikke hørt om
tilsvarende før, og mente at det
måtte være noe feil med TV-en
min. Så utvidet Telenor reportoaret. Mesteparten av skjermen ble
mye mørkere, kun en liten sirkel
– som sveipet rundt på skjermen
som en lyskaster – var fortsatt
like lys. Hvis jeg ikke da var lynrask med å stoppe, forsvant alt, og
jeg måtte begynne på nytt. Men
Telenor er service-minded, og ga
meg muligheten til å velge mellom
å starte helt fra starten eller der
kaoset hadde startet.
Slik hadde jeg ikke hatt det de
årene jeg tidligere hadde sett på
fjernsynet, så jeg ringte Telenor for
å spørre om hva som foregikk. Der
møtte jeg en hjelpsom medarbeider som mente det sannsynligvis
var noe feil med ruteren, den hvite, litt sammentrykte boksen som
sto bak apparatet. Muligens kunne de rette opp feilen fra sin side,
men for sikkerhets skyld skulle de
sende en ny ruter i posten. Da in-
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gen ting skjedde, ringte jeg ned for
å purre. En ny, hjelpsom person
ble forskrekket over å oppdage at
pakken ikke var sendt, og lovte å få
det gjort. Utålmodig som jeg av og
til kan være, ringte jeg annenhver
dag fire dager, og fikk det samme
(trøstende?) svaret.

lytter mye til interessante radioprogrammer når jeg er ute, det jeg
er nysgjerrig på kommer sjelden
når jeg er hjemme.)

Da fikk jeg beskjed om at telefonkvoten min var overskredet. Ingen
ting hadde nådd telefonen fra det
trådløse nettet hjemme. Men helSå kom endelig en pakke fra Te- digvis klarte servicefolk å rettlede
lenor, og jeg gikk glad og hentet meg for å få inn det passordet inden. Men det var ingen ruter, men gen tidligere hadde nevnt at fanen T-We-box, den vi styrer sendin- tes, slik at jeg igjen fikk kontakt
gene med. Etter en ny telefon, fikk med hjemmenettverket.
jeg en dypfølt beklagelse, og beskjed om å returnere pakken. Kort Da hadde jeg omtrent brukt tretil etter, kom en ny pakke, men dobbel kvote på telefonen, og unogså den med en T-We-box. Jeg dres på hvor stor den regningen
kommenterte dette til naboer, og blir. Men heller ikke det skjedde
fikk høre at jeg ikke var den eneste uten viderverdigheter. Kodeordet
som hadde liknende problemer sto under ruteren, og jeg fikk beskjed om å sende det til det tele(om ikke slike sendinger).
fonnummeret som sto der. Men
Jeg fikk det råd å kreve at Telenor det nummeret som sto der, nektet
sendte meg en servicemann, og å ta imot SMS. Igjen ny oppringing,
gjorde det. Og servicefirmaet Te- og de gav meg et annet nummer
lenor bruker, dukket opp allere- jeg kunne bruke.
de før avtalt dato. Jeg sjekket, og
både TV og datamaskin (trådløs i Dessverre er jeg noen ganger lett å
etasjen over) virket! Feilen lå, sa lure, merker jeg. Fordi vi har interhan som rettet opp, i at det var nettforbindelse levert av Telenor,
skrevet inn feil passord. Men jeg fikk jeg et billigere telefontilbud
var glad, for da hadde jeg ikke fra dem, og slo til. (Det var – for
kunnet se på fjernsyn eller søke på å unnskylde meg litt – før de verste problemene kom.) Etter sigendatamaskina på flere dager.
de kunne jeg da igjen laste ned så
Dessverre hadde jeg besøk da han mye jeg hadde bruk for når jeg var
kom, så jeg sjekket ikke om tråd- hjemme, for kvoten gikk på det boløsnettet virket på mobiltelefonen rettslaget samlet brukte. Nytt SIMmin. At det ikke fungerte, oppda- kort kom mot slutten av måneden,
get jeg først da jeg en dag skulle og jeg begynte å laste ned. Etter
laste ned noen podcaster (det he- en nedlastning kom beskjeden: Du
ter visst slik på norsk også nå). (Jeg har nå brukt opp kvoten din for

Telenor har kontor sørpå, og det
er bra teknologien har utviklet seg
fra min oppvekst, hvor vi på det
som da kaltes Rikstelefoner (samtaler utenfor fylket), måtte ned i
sentrum til Telegrafens Rikstelefonavdeling for å ringe. Men så
mange telefoner som jeg har tatt i
det siste til Telenor, har vært enerverende nok.
Så fungerte alt til min tilfredshet
i langt over to uker. Plutselig fikk
ikke datamaskinen kontakt med
omverdenen igjen. Og jeg traff en
ny, hyggelig hjelper hos Telenor
(alle har forresten vært hyggelige, mye hyggeligere enn systemet
deres). Han mente å se at ruteren
min var ustabil, og lovte raskt å
sende meg en ny.
Nå sitter jeg her og undres på hvor
mange T-We-boxer jeg får denne
gangen.				
				
Bjørn Flor
Risvollvegen 8E
7036 TRONDHEIM

Informasjon om el-kontroll, E- og 		
H-feltet, utføres av Bravida AS. 			
Oppstart 21.september
EL-firma Bravida AS vil fra tirsdag 21.
september starte el-kontroll av borettslagets felles-anlegg. Vi starter
med de få bodene som står igjen etter forrige gang på felt B og D (disse
blir tilskrevet særskilt) den 21. september, og deretter går de videre til
felt E og starter på E2 allerede tirsdag
21. september. Deretter tar de resten
av feltet, for så å gå videre til felt H
(begge feltene). Eksakt tidspunkt er
vanskelig å si på forhånd, men vi skal
sende ut en SMS til beboerne når det
nærmer seg og vi har mer oversikt
over tidsbruken til elektrikerne.
Vi ber beboerne gi tilgang til sportsbodene og gjøre klart for inspeksjon
når den tid kommer. Dette gjelder
som nevnt alle fellesanleggene våre
(i kjellernedganger, kjellerbodene, de
utvendige sportsbodene, i fellesgarasjene og de utvendige ladestasjonene). Elektriker må kunne komme fram
dersom det er mange ting som er lagret i bodene etc. Om elektriker ikke
kommer seg inn i boden nå, blir det
en oppsamling i etterkant, men dette
fører til merarbeid både for elektriker
og borettslaget, samt ekstra kostnader for borettslaget.
Vi nevner at ingen må ha lagt opp og
bruke skjøteledninger for fast bruk av
apparater//utstyr. Dette vil bli omtalt

som avvik og må rettes opp ved at det
må montering av egne stikkontakter
når elektriker ser slikt. Og ingen må
ha koblet apparater/utstyr til borettslagets fellesanlegg for dette må tas
fra egen strøm (leilighet). Er noe av
el-utstyret defekt blir det også avvik.
Noe av dette er erfaringsvis borettslagets ansvar, og noe kan være beboerne ansvar. Alt gis det imidlertid tilbakemelding om.
I etterkant av kontrollen, vil det bli
sendt ut en merknad til alle som har
fått avvik, med info om avviket og frist
for hvordan utbedring er tenkt gjennomført. Deretter må man få en avklaring om utbedring, samt en tilbakemelding på når avviket er utbedret
ved at det sendes inn kopi av samsvarserklæringen. Dette er i hovedsak
saksgangen ved disse el-kontrollene.
Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.
Slik saksgang og gjennomgang av fellesanleggene gjøres feltvis. Neste år
er det to andre felt som får kontroll.
Men det er fint om alle allerede nå tar
en egenkontroll i bodene/kjellernedgangene og ser til at alt er «på stell»,
og kan evt rapportere feil til borettslaget. Jo mindre kan det bli å gjøre
seinere.

INSTRUKS FOR STENGNING AV HAGEVANN:
-

Steng av innekranen

-

Åpne alle hagevannskranene ute

-

Ta ut tømmepluggen på innekranen, og la vannet renne ut. Dette kan ta 1 – 2 minutter

-

Hvis det ikke slutter å renne, skru i tømmepluggen igjen og kontakt Risvollan Borettslag i arbeidstiden
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Styrets arbeid siden sist
Intervju med daglig leder
Kan du si litt om hva styret har sendingen via streaming samt avgi 					
Etablering av teepads og skilting
jobbet med siden siste utgave av stemme digitalt. De som ønsker å
ved frisbeeutkastene
møte fysisk får anledning til det,
Rislappen?
samt avgi sin stemme på «gamStyret har også i denne perioden melmåten» 				Styret har også behandlet en søknad
om etablering av såkalte teepads på
behandlet en rekke saker. Jeg kan 		Opprettelse av
gi et lite utdrag av noen av sake- arbeidsgruppe for gjennomgang frisbeebanen, samt skilting av banen.
Styret avslo søknad om teepads på
ne styret har behandlet i denne pe- av informasjonshåndboken
bakgrunn av en samlet vurdering.
rioden. 				
					Styret har videre vedtatt å opprette Man har forståelse for at det til tider
Status på forskningsprosjektet i en arbeidsgruppe for å gjennomgå er vått og fuktig i området. Det er
informasjonshåndboken i sin hel- tidligere lagt ned drensrør i dalen,
Blaklihøgda 2:
het. Gruppen består av represen- men det er fremdeles vått og fuktig
Enoco AS møtte på styremøte i tanter både fra styret, kontaktut- der til tider. Teepads medfører også
juni og ga en status på det pågå- valget og administrasjonen. Det er vedlikehold, samt at det må klippes
ende forskningsprosjektet i H2. De en del informasjon som er utdatert rundt alle disse. Styret vedtok imidhar også bidratt til en egen infor- og som ikke stemmer overens med lertid å etablere skilt som viser kasteretning. Videre vedtok styret å få
masjon om forsøket i denne utga- gjeldende praksis.
på plass 2 skilt med ordensregler i
ven av Rislappen, så det vises da
til denne. 				
Opprettelse av komite for ny starten og slutten av løypa.
					hjemmeside for borettslaget		
Evaluering av ordinær general- 					Jubileumsfeiring i 			
Borettslag
forsamling
Det er også opprettet en komite Risvollan
for å utarbeide en ny hjemmeside 50 års jubileet går av stabelen i
Styret har evaluert årets ordinære
for borettslaget. Også denne ko- Stordalen lørdag 25. september fra
generalforsamling. Oppfatningen
miteen består av representanter fra kl. 12.00. Eventbyrået Koment er
er at gjennomføringen gikk greit,
men at det absolutt er rom for for- styret, kontaktutvalget og adminis- ansvarlig for gjennomføringen og
bedringer. Det må legges til rette trasjonen. Ny hjemmeside er også presenterte opplegget for styret. Det
for et bedre system for innringing. et tiltak i en mer transparent saks- legges opp til et familiearrangement.
I tillegg bør man kunne stille spørs- behandling. Det er ønskelig med Dagen blir fullspekket med aktivitemål digitalt, for eksempel i form en hjemmeside som er lett å finne ter og opplevelser for beboere i alle
av en chattefunksjon. Pausene bur- frem i for beboerne. 			
aldre. Det jobbes i disse dager med å
de vært kortere, men samtidig må 					få ut invitasjoner.
man gi beboerne tid til å ringe inn. Bildelingsbil fra Otto Mobility
Man må også få på plass et system
Ekstraordinær generalforsamling
Styret
behandlet
en
søknad
fra
Otto
for innkomne benkeforslag og mu2021
ligheter for å avgi stemme digitalt bildelingstjeneste fra Bertel O.
Steen. De ønsker å tilby denne tje- Ekstraordinær
generalforsamling
også på disse.
nesten til beboerne i borettslaget. blir avholdt mandag 15. november.
Vi har fra før en avtale med Trond- Det er en rekke saker som er satt
Det planlegges ekstraordinær
heim bilkollektiv. Styret stilte seg på vent grunnet koronapandemien,
generalforsamling mandag
positiv til søknaden og har avsatt som nå skal opp. Generalforsam15.11.2021. Den vil ble avholdt
2 plasser på taket av parkeringshu- lingen holdes på Scandic Lerkendal
på Scandic Lerkendal, men det
set på E-feltet. Bertel O. Steen skal
blir en hybrid løsning hvor man
kl. 18.00, men vil også bli streamet,
kan velge å sitte hjemme og følge betale leie for disse p-plassene.
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slik at de som ikke ønsker å møte
opp fysisk, kan følge sendingen
hjemmefra samt avgi sin stemme
digitalt. De som ønsker å møte kan
gjøre det, samt avgi stemme som
tidligere.
Jubileumsberetning for 		
Risvollan Borettslag
Styret har gjennomgått siste utkast
til jubileumsberetning og foretatt
noen siste endringer mht. bildevalg. Beretningen planlegges utgitt
i forbindelse med jubileumsfeiringen.
Nye støyberegninger i Utleirvegen
Styret ble orientert om informasjon fra Trondheim fylkeskommune vedrørende gjennomføring

av en mulighetsstudie ut fra støymålinger og støybegrensende tiltak langs Utleirvegen. Brevet kom
på bakgrunn av henvendelse fra
borettslaget i april, med krav om
nye målinger. Det ser ut til at boligene langs Utleirvegen ligger
innenfor kavene når det gjelder
støy innendørs. Fylkeskommunen
skal imidlertid se på tiltak når det
gjelder støynivå for uterom, slik at
dette tilfredsstiller Miljøpakkens
målsettinger. Det er det mulighetsstudien bl.a omhandler. Fylket
bekrefter at deler av bebyggelsen
langs Utleirvegen er en del av denne studien.
Vannskade- klage fra beboer på
avslag om refusjon av husleie

leie på bakgrunn av at boligen var
å anse som ubeboelig. Kravet ble
avslått administrativt og klagen ble
derfor behandlet av styret.
Styret vedtok å opprettholde administrasjonens avslag. Om en bolig
er ubeboelig eller ikke, baseres seg
på objektive vilkår og ikke beboers egen oppfatning av om boligen
er ubeboelig. I administrasjonens
avslag er det tatt utgangspunkt
i hva forsikringsselskapet setter
som krav for at en bolig er å anse
som ubeboelig. Dersom man har
tilgang til kjøkken, bad samt har
tilgang på vann, er ikke boligen å
anse som ubeboelig.

I forbindelse med en forsikringssak krevde beboer refusjon av hus-

HUNDER OG BÅNDTVANG, REGISTRERING AV KATTER OG HUNDER
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 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, 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 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.
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BRUK AV PARKERINGSPLASSER FOR HENSETTING
AV BILTILHENGERE
Borettslagets styre har vedtatt
en revidert ordning for hensetting/«parkering» av biltilhengere
på Risvollan. Vi har ikke mange
plasser, men de vi har befinner seg
på følgende områder:
A-feltet (Adolf Øiens v opp mot
Risvollvegen), 6 midlertidige plasser
B-feltet (Utleirvegen), 6 plasser
C-feltet (Ada Arnfinsens v), 5
plasser
E-feltet (Risvollvegen, ved parkeringshuset), 15 plasser
H1-15 (Blaklihøgda), 6 midlertidige plasser inntil det blir bygget nye
garasjer
Så som dere ser er det ikke mange
plasser for hensetting av biltilhengere. Alle plassene er skiltet, og ny
ordning tilsier at tilhengerne kan
ha en maks lengde (fra draget til
enden av hengeren) på 5 meter på

Bruk garasjene
En innringer anmoder alle andelseiere med garasjeplass om
å bruke denne siden det ifølge
vedkommende enkelte steder i feltet er knapt med parkringsplasser på bakkeplan
og dermed krevende for de
uten garasjeplass å få parkert
sin bil innen rimelig gangavstand fra egen bolig. NN

alle plassene, med unntak av 6 meter på H1-15.
Alle de som har tilhengerplass i
dag er tilskrevet. Noen ønsker fortsatt å leie og andre har sagt fra seg
plassen. Disse har vi avtale med.
Men dermed er det flere plasser
som nå lyses ledige.
Vi ber om søknad på leie av tilhengerplasser senest innen 1. oktober
2021 (for de som ikke har gjort
noen avtale med oss tidligere). Blir
det mange som søker, tildeles plassene etter ansiennitetsprinsippet.
Se det som er nevnt under om leiepris pr mnd. etc.
KOSTNADER FOR BRUK AV
OPPARBEIDEDE PLASSER
FOR BILTILIHENGERE
Styret har i møte 21.04.21, sak
027/21 fattet vedtak om kostander
for leie av disse parkeringsplassene med kr 100 pr mnd. Plassene er
merket og skiltet og denne ordningen trår i kraft fra 1. januar 2022.

da ikke tillatt. Alle som etter 1. januar 2022 står hensatt med tilhengere på ordinære og skiltede parkeringsplasser står da ulovlig og
må fjerne tilhengeren innen denne
dato. Likeledes er det heller ikke
tillatt å stå hensatt med hengerne
på borettslagets fellesområder.
Hensetting av campingvogner eller båthengere (med eller uten båt)
er ikke tillatt på de plassene som er
skiltet og avsatt for biltilhengere.
Så beklager vi dette, men vi kan
ikke ha det slik at hengere opptar
ordinære parkeringsplasser. Om
noen har gode forslag til plasser
som kan opparbeides til ekstra
(enda flere) plasser for biltilhengere, ta gjerne kontakt med oss og
send inn tegning/bilder etc. Om
man finner gode plasser, må opparbeiding kostnadsberegnes, styret
må godkjenne at det settes av midler i budsjettet og tiltak må byggemeldes (godkjennes) før de er klar
til bruk. Ved spørsmål, ta kontakt
med borettslaget.

Bruk av e-LYDIA – en enklere hverdag for alle!
Risvollan Borettslag bruker et
system for innmelding av saker til
administrasjonen og vaktmestertjenesten, e-LYDIA. Der kan du se
sakene som er meldt inn og følge
med på statusen på sakene.
Dette skal brukes av alle husstander.
Det tildeles en bruker og et passord til hver husstand. Hvis du ikke
har fått dette, kan du kontakte administrasjonen.

Når du har fått bruker kan du gå
inn på www.risvollan-borettslag.
no og trykk den gule knappen
«send melding» og logge deg inn.
Innmeldingssiden kan brukes fra
både PC og mobil/nettbrett.
Der logger du på med den brukeren/passordet som du har fått
tildelt.

Hensetting/«parkering» av biltilhengere utenom disse plassene blir
MULIGHET FOR Å LEIE
PLASS FOR EL-SYKKEL I
MC-BODEN
På taket på parkeringshuset (Risvollvegen) har vi noen ledige MC/
scooterplasser. Disse kan tildeles
enten MC/scootere eller benyttes
(leies) for å lade el-sykkel.
Borettslagets styre har vedtatt at
det kan la seg gjøre å sette fra seg
el-sykkel i denne boden. Dette kan
man gjøre ved å henvende seg til
borettslaget og søke om plass. Vi
setter en frist for å søke borettslaget om slik plassering til 1. oktober
2021. Blir det mange som søker, tildeles det plassene etter ansiennitet.

etter hvert som vi ser interessen for
plassering/hensetting av el-sykkel.
Videre har styret ved-tatt at det pr
nå koster kr 100 pr mnd for leie
av plassen inkl. forbruk av strøm
til lading. Det må inngås avtale
med den enkelte som ønsker å leie
plass. Send oss en henvendelse da
vel! Enten det gjelder tildeling av
MC/scooterplass eller plass for
el-sykkel. Har du spørsmål, ta også
kontakt.

RBK mot Risvollan
De av beboerne i borettslaget som ønsker å være med og spille mot RBK Oldboys i Stordalen
25. september sender en e-post om dette til borettslaget sin adresse:
Risvollan.bl@risvollan.no
Man kan delta i aldersklassene barn/ungdom, junior og voksen. Kampene spilles på 7’erbanen.

Pr nå er det ikke montert stikkontakter for lading, men dette kommer
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RENSKER DU TAKRENNER/
NEDLØPSRØR?
Viser til at nedløpsrør kan bli tett
ved at det samler seg blader, barnåler, småkvister etc. i takrennene om høsten. Dette kan resultere i
at nedløpsrørene går tett, noe som
igjen kan føre til at diverse skader
kan oppstå.

Dersom den enkelte selv ser etter
dette på sin leilighet, og rensker
opp, kan du hindre skader.
Når det gjelder nedløpsrør fra
takrenne, skal dette være enkelt å
skru av og renske.
Og skulle du oppdage feil med rørene, ta kontakt med borettslaget –
da helst via eLYDIA.
SPYLING I FELLESGARASJENE
Også i høst blir det spylet i fellesgarasjene våre. Det blir lagt ut
informasjon på hjemmesiden vår
og borettslagets facebook-side, evt
sendt ut egen e-post til de vi har
e-postadressen til når det nærmer
seg tiden for dette. Arbeidet er
tenkt påbegynt medio september
og holder på til vi er ferdig.
Vi ber om at alle viser forståelse
for vårt arbeid og fjerner bilene
sine slik at vi får gjort en bra jobb.
Det er kjedelig om det står igjen
biler, og de blir ofte møkkete også
om de står igjen. Dernest kan det
føre til at vi heller ikke får gjort
arbeidet vårt så bra som vi ønsker.
Så minner vi om at det ikke må ligge saker og ting i bodene i garasjen
som kan bli ødelagt om det kommer til vann.
Og har dere ødelagte nettingboder,
legg igjen beskjed om dette i eLYDIA så får vi til å rette dette opp
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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.
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
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

ved anledning. Det er heller ikke
fint om bodene henger og slenger
eller er ødelagte.
Så minner vi om at i de tilfeller
våre sikringsskap står inne i nettingbodene deres, må borettslaget
ha tilgang. Enten ved egen luke eller ved å komme til via nøkkel etc.
Gi oss i så fall informasjon om hva
som kan gjøres for å bedre slike
tilfeller. Dette er også tilfeller hvor
vi får avvik ved el-kontroll/tilsyn,
så uansett må slikt rettes opp etter
hvert.

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%). Eller så kan det kjøpes inn
et redskap du kan fjerne slikt med
(som du kan kjøpe på nett eller i
butikk som selger hageredskaper).

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, så ta en henvendelse hit til våren/forsommeren så
ordner vi det da.

Vedlikehold av
fjernvarmeanlegget
Torsdag 9. september ble det utførte vedlikeholdsarbeid på fjernvarmeanlegget i G og H-feltet.
Arbeidet ble utført av graveentreprenør Brende AS i samarbeidet
med rørleggerfirmaet K. Lund AS.
På bildet ser man flere rør liggende i G-feltet, samtidig som Høyblokka troner i bakgrunnen. (Foto:
Mads Arind Holmvik).

K. Lund har foretatt utskiftinger - renovering av fjernvarmerør til G-feltet og H-feltet
Nesten 50 år gamle rør fra Høyblokka til G- og F-feltet har blitt skiftet
og ombygd de siste dagene.
Det har vært et arbeid som har kostet svette, for i fellesgarasjen under
Høyblokka kan det til tider være
over 30 grader. K. Lund har gode
fagfolk som kan yrket sitt og som
gjør en god jobb.

Til slutt nevner vi at det ikke kan
lagres brannfarlige væsker eller
gasser i garasjene (bodene). Garasjene må også framstå som ryddige slik at det ikke skal stå saker
og ting utenfor nettingbodene. Om
dette observeres, gi melding til borettslaget. Har dere spørsmål, ta
kontakt.

Tor Murvold, K. Lund
Tekst/foto: Kjell Kjærstad
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Risvollan på pallen i Utleiraløpet
To brødre fra E-feltet spurtet inn til gjeve andreplasser.
Av Mads Arind Holmvik

Helga 27-29. september gikk det
lokale arrangementet Utleiraløpet
av stabelen. Med sol fra tidvis skyfri himmel og godt oppmøte i flere
av klassene var det duket for flotte
prestasjoner dandert med god innsats i store monn. Utøvere fra ulike
deler av bydelen og omkringliggende områder konkurrerte i distansene 600 meter, 2 kilometer, 5
kilometer og 10 kilometer, og flere
av klassene hadde mange påmeldte. I tillegg til selve løpsdelen var
det en fin ramme rundt arrangementet med innendørs kafe, samt
ulike barnevennlig aktiviteter som
hoppeslott, ballbinge og bordtennis.
Helt til topps
En av klassene med desidert størst
deltakerfelt var distansen 600 meter hvor i underkant av 90 barn var
påmeldt. Her deltok 7 år gamle
Trygve Erik Holmvik fra Risvollvegen i sitt livs første friidrettsløp
og kronet det hele med en solid 2.
plass. Etter målgang var han naturlig nok andpusten, men tok seg
likevel tid til noen ord med Rislappen:

løpe fort. Det kan godt hende at de andre bak. Jeg ga alt hele veien
jeg kunne klart førsteplassen med og er veldig fornøyd med prestaet litt lengre oppløp, men 2.plass er sjonen, sier han.
bra det og, så nå er jeg bare glad.
-Det kan godt hende at jeg prøver
meg på flere slike løp, for selv om
-Gav alt
det var hardt å springe så fort og
Litt senere på dagen stilte Trygves
så langt, så var det også morsomt,
bror, Einar Martin Holmvik (11)
legger han kjapt til.
til start i 2-kilometerløpet hvor så
mange som 76 spreke barn deltok. Distansen 5 kilometer ble vunnet
Feltet satte av gårde i overrasken- av Kristian Woldvik fra Svorkde høy fart, noe som mange av ut- mo på tiden 16:16, mens 10-kiloøverne fortsatte med et godt styk- meteren ble vunnet av Alexander
ke ut i løypa. Vel midtveis i sporet Sebastian Berntsson (Trondheim
ble det tydelig at særlig to utøvere Golfklubb) med tiden 35:03. Utville prøve å komme først i mål, leira ILs beste utøver på distansen
nemlig Einar Martin fra Risvollan ble Stig Sjølstad med tiden 40:21,
og Oliver Skaanes som represen- noe som holdt til en respektabel 8.
terte Nardo. Det ble en jevn du- plass av totalt 58 deltakere.
ell mellom to løps- og viljesterke
utøvere, men på oppløpet var det
til slutt Skaanes som krysset mållinjen først, mens Einar Martin la
inn en helhjertet innsats og sikret
2.plassen med god margin. Begge
guttene var for øvrig de eneste i
sin klasse som løp under 10 minutter, henholdsvis med tidene 09:11
og 09:52. Om sitt eget løp fortalte
Einar Martin at planen var å holde
høy fart hele veien:

-Jeg sprang det jeg kunne hele vei- - Jeg så tidlig at Oliver kom seg litt
en egentlig. Jeg tenkte i det hele foran meg, så da fokuserte jeg på å
tatt ikke på å vinne, bare å på å gjøre mitt beste og samtidig holde
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KLARE FOR START: Her er barna i 2-kilometerløpet klare for
start. (Foto: Mads Arind Holmvik).

TETT PÅ OPPLØPET: Det var svært jevnt mellom E-feltets
Trygve Erik Holmvik (t.v.) og Fredrik Schei før målgang.
(Foto: Mads Arind Holmvik).

GOD INNSATS: Det var ikke noe å si på innsatsen da startskuddet på 600-meteren gikk. E-feltets Trygve Erik Holmvik
sees til høyre i bildet. (Foto: Mads Arind Holmvik).

RASKE TIL BEINS: Oliver Skaanes fra Nardo (t.v.) og Einar
Martin Holmvik fra E-feltet (t.h.) var de eneste i barnas
2-kilometersdistanse som klokket inn til under 10 minutter.
(Foto: Mads Arind Holmvik).

PALLPLASS: Trygve Erik Holmvik fra E-feltet løp inn til
2.plass på 600 meters-distansen. 			
(Foto: Mads Arind Holmvik).
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Opplev
Pure & Original
i ditt hjem!
Mineralske
fargepigmenter og
mer enn 200 egne
farger.

®

Stort utvalg av tepper!
– tilpass ditt teppe etter behov

Tapet skaper et personlig interiør!

– Vi hjelper deg å velge din tapet og din hjemmefølelse
DU
VELGER:
STØRRELSE
FORM
FARGE

Les mer om
interiørtrender på
happy-homes.no
eller kom innom
vår butikk.

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

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

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

(Blakli)

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

(Risvold)
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terende system gjennom
sommeren når vi må holde
den vannbårne temperaturen høy pga tappevannsbehovet

FORSØKSLEILIGHETER, BAKGRUNN FOR ETABLERING AV FORSØK

Litt informasjon/bakgrunn
forsøket:

for

Komponentene i vårt vannbårne
sentralvarmesystem har overskredet sin tekniske levetid. Vi ser
en økende frekvens av lekkasjer
inne i leilighetene, og reparasjonskostnadene for en enkelt lekkasje har ligget i størrelsesorden
3-400.000 kr. Foreløpig er disse
dekket over forsikring, men i årene
som kommer vil dette måtte belastes borettslaget. Dette skyldes at
forsikringen forutsetter at nødvendig vedlikehold og utskiftinger er
foretatt. De øvrige komponentene i
hovedsentralen og undersentralene
står også foran betydelige vedlikeholdsbehov. Ny hovedsentral er
alene budsjettert til ca 10 mill kr.

som er nevnt over, derfor tvunget
til å oppgradere energisystemet.
Det er derimot ikke gitt at den
riktige løsningen i dag er den
samme som det var da borettslaget ble bygget i 1970. I dag ser vi
at hybride løsninger med mulighet
for lokal energifangst (solceller
eller varmepumper) i kombinasjon
med en annen energibærer (f.eks
elektrisitet eller fjernvarme), gir en
langt lavere energikostnad.

Vi mener at ytterpunktene i en fremtidig energiløsning er:
a) En renovert og fremdeles helhetlig satsning på fjernvarme.
Denne løsningen har jo lavest
usikkerhet, men det er også
den aller dyreste løsningen
– både når det gjelder investering og drift. Den reelle
energikostnaden er her langt
større enn det faktiske energibehovet.

I tillegg er det slik at med dagens
energisystem bruker vi på Risvollan i snitt 200 kWh/kvadrat per år.
Dette er 3 gangen av en normal
bolig i dag. Dette til tross for at vi
bl.a har oppgradert både vinduer,
fasader og etterisolert. Den vesentligste årsaken til det høye forbruket
ansees likevel å være knyttet til
rørsystemenes naturlige struktur
(bl.a lange strekk, mange tynne
rør og derved store tap), mens andre årsaker finnes i det faktum at
vi med dagens system ikke klarer
å finne ut hvem som bruker mye
og hvem som bruker lite. Systemet vi har bruker derfor mye mer
energi enn nødvendig, og vedlikeholdskostnadene er snart like store
som selve energiforbruket. Borettslagets styre har derfor bedt oss
om å se nærmere på aktuelle tiltak.

For å finne ut hva som er den beste
løsningen for borettslaget, og for å
gi oss et bedre beslutningsgrunnlag for det valget vi er nødt til å
i overskuelig framtid, ønsker vi å
gjennomføre en test over ett år i en
av blokkene våre.

Risvollan Borettslag er, ut fra det

Vi har valgt ut den blokken på Ris-

b) En helelektrisk løsning. Dette
er den billigste løsningen med
svært lave transmisjonstap.
Dette vil jo være nytt for oss
på Risvollan, og vi må avklare
spørsmål som kapasitet og
komfort. Ren elektrisitet er jo
ellers den mest vanlige løsningen i private hjem.

vollan som det er enklest å gjennomføre forsøkene i, og her vil:
•

4 leiligheter hel-elektrifiseres (vannbåren varme og
tappevann)

•

4 leiligheter får energimåling
på eksisterende vannbåren
varme

•

De 4 resterende leilighetene
blir som før (referanseleiligheter)

•

Hvor stort er faktisk det totale tapet i det vannbårne
systemet gjennom et helt
år.

Værforholdene har gjennom året
vært gunstige mhp å måle gjennom
ekstremperioder. Vi var gjennom
en svært kald periode i vinter, og

der er svaret klart: ingen problemer
med tanke på kapasitet på inntakskablene eller varmebehovet i leilighetene.
Vi er nå snart gjennom en relativ
varm sommer, og om litt kan vi
begynne å analysere dataene fra
sommerperioden.

lenges for å få enda bedre result.

Mens vi analyserer og evaluerer
resultatene, kan måleutrustningen
fortsett å måle og gi oss mere datagrunnlag, og kanskje kan vi bruke
utrustningen til å teste ut hybride
muligheter også.

Den planlagte måleperioden var ett
år, og ved inngangen til kvartal 4,
så har vi data for et helt år og kan
gjennomføre hele analysen. Dette
dersom måleperioden da ikke for-

Prøveperioden vil strekke seg over
ett år fra utrustningen er på plass.
I løpet av denne perioden vil vi
logge forbruksdata som skal gi oss
mer eksakt kunnskap om det reelle
energibehovet (uten tap). I kombinasjon med beboernes erfaringer
så skal vi da kunne ta stilling til
hvilket energisystem vi er best tjent
med. I løpet av måleperioden vil vi
også se på hybride energieffektive
løsninger som kan operere i kombinasjon med en hovedløsning.

Resultat/informasjon om forsøket
så langt:

Vi er nå over halvveis i måleprosjektet, og begynner å se noen resultater. Prosjektet skal gi svar på
3 viktige spørsmål:

•

Vil leilighetene kunne klare
seg med bare elektrifisering
gjennom kalde perioder, og
er inntakskablene tilstrekkelig dimensjonerte.

•

Hvor stort er tapet i eksis-
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SPESIALPRIS:
Beboerstrøm
til innkjøpspris
+ 29 kr/mnd!

Beboere i Risvollan Borettslag
Spar penger på din strømavtale!
Det skal lønne seg å være kunde hos NTE!
Alle beboere i Risvollan Borettslag får nå et
spesialtilbud på strømavtale fra NTE.

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

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

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

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

• NTE Gir Mer fordelsprogram

Bestill eller les mer på nte.no/risvollan

• Din lokale strømleverandør - eid av trøndere

• Tilgang til kundeapp
• Ingen bindingstid

PROAKTIV.NO

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

•

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.

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

NOEN GANGER
ER KUN DET
BESTE GODT NOK

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

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

proaktiv.no

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

VISNING

VISNING

VISNING

VISNING
VISNING

VISNING
VISNING

VISNING

proaktiv.no

Proaktiv Trondheim sentrum
Bassengbakken 4
Tlf: 73 99 22 55 / trondheim@proaktiv.no

