RISLAPPEN
-beboernes egen avis

God jul og go
dt nytt år!
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Styrelederen har ordet
”En sak vi gjerne vil høre synspunkter på, er
muligheter for nye leiligheter i borettslaget.”
Hei! I disse dager er sikkert de fleste opptatt med juleforberedelser.
Noen holder på tradisjonene med
rundvask og “syv sorter kaker”.
Mens andre tar det litt mer med ro
og tar det som det kommer. Jul blir
det vel uansett.
Styret hadde siste møte for året
16 desember. Etter nyttår venter
ekstraordinær generalforsamling
og oppfølging av alle de sakene
som skal opp der. Det er bare å beklage at det ble mye rot med den
planlagte generalforsamlingen 15
november. Her hadde vi rett og
slett ikke fått med oss endringen i
forskriften, men heldigvis var det
noen våkne beboere som sa fra
slik at vi fikk avlyst i siste liten.
Vi vil derfor arrangere en ny 10
januar på samme sted. Da vil det
bli en generalforsamling med fysisk oppmøte. I tillegg vil den sendes på TVRisvollan slik vi pleier.

Administrasjonen jobber nå med
å få på plass en sikker elektronisk
løsning slik at alle kan få stemt
over saker som kommer opp. Den
har vi dessverre ikke klar til 10 januar, men forhåpentligvis er dette
på plass til ordinær generalforsamling i mai 2022.
De fleste har sikkert fått med seg
at strømprisene har skutt i været
den siste tiden. Dette vil vi som
bor her på Risvollan bli berørt av
også. Det er usikkert hvordan dette påvirker varmeleia vår, men at
vi kan forvente en ekstra regning
på nyåret må vi ta høyde for. I år
fikk vi tilbakebetalt penger på
grunn av lav pris i fjor. Neste år
blir det nok dessverre motsatt.
Dette selv om vi la oss ganske
høyt når vi budsjetterte varmeleia.
Før påske neste år vil styret arrangere et åpent møte der du som beboer kan komme og stille spørsmål
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om alt du måtte ha på hjertet. Dette
skal være et møte der vi ikke har
noen stor saksliste, men et møte
der du kan bestemme hva vi skal
diskutere. En sak vi gjerne vil
høre synspunkter på er muligheter
for nye leiligheter i borettslaget. I
Mål- og tiltaksplanen som ligger
til grunn for styrets arbeid er det et
punkt som omhandler seniorleiligheter og leiligheter for ungdom. Så
spørsmålet er om vi skal bygge noe
nytt på områdene våre? Eller vil vi
ha det slik vi har det i dag. Her vil
vi gjerne høre hva du som beboer
mener før vi eventuelt starter med
dette arbeidet. Og vi vil gjennomføre en avstemming før vi bruker
ressurser på utredninger og reguleringer.
I budsjettet for neste år er det lagt
inn en økning i varmeleia. Forhåpentligvis er dette tilstrekkelig. Ut
over dette er det et nøkternt budsjett
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TVRisvollan, Asbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim.
Telefon: 73 96 64 13 / 92 09 66 44
www.risvollan-borettslag.no
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Foto: Forside Linda Husby Skorstad
Andre foto: Kjell Kjærstad, Gunnar Osvoll og arkivfoto.
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

som har i seg økninger av felleskostnader som
ligger ca på den forventede lønns og prisveksten.
Det er et mål for oss at vi skal ha en forutsigbar
økonomi. Første helga i advent ble julegranene
igjen tent på tunene rundt omkring i borettslaget.
Det er bestandig noe eget når lysene tennes. Snøen ligger fin og hvit, og trærne står der og lyser
i den mørkeste tiden i året. De fleste felt hadde
arrangementet med nisse og korps, mens andre
valgte å gjennomføre med smitteforebyggende
tiltak. Veldig fint at det gjennomføres alternative
arrangement for de små.

Vil takke alle ansatte og tillitsvalgte i borettslaget for
den jobben hver enkelt legger ned hver dag gjennom
hele året. Det gjøres en fantastisk innsats fra mange
hold. Og det nyter du og jeg som beboere her i borettslaget godt av.
Ønsker dere alle ei fin adventstid og ei fin julefeiring
Med vennlig hilsen
Roger Hagestuen 					
Styreleder

Planlagt ekstraordinær generalforsamling
10. januar utsettes
Ekstraordinær generalforsamling 10. januar utsettes grunnet nye restriksjoner knyttet til covid-19. Ny dato settes så snart det blir muligheter for det.							
Administrasjonen

Minst 1 meters klaring under kjellerbodkraner
I kjellerbodene går det fjernvarmerør og det er montert kraner.
Disse kranene skal med jevne mellomrom ettersees
eller inspiseres, og det hender at de blir skiftet ut. Dersom kranene i verste fall lekker, kan det som eventuelt
står lagret under få vannskader.
Vi ønsker derfor at beboerne ordner et fritt rom under
kranene på minst 1 meter, og ikke lagrer utstyr eller
saker under disse. Dette med bakgrunn i det som er
nevnt over, da det er til det beste både for borettslaget
og beboerne selv, og vi håper dette kan etterkommes.

kranene. Vi minner om at det ikke bør lagres noe
som helst i fellesboden, men i så fall dette gjøres,
må de leilighetene som deler fellesbod, være enig
om plasseringen. Plassering av utstyr må ikke hindre adgang, verken til den enkelte bod eller til kraner eller andre felles-anlegg-/utstyr.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med borettslaget.

For de som har kjellerboder der det også er en fellesbod, må det naturligvis heller ikke lagres noe under
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Trygghetstips for jula

Fretex-poser

Batteri til røykvarsleren
Husk å bytte batteri i røykvarsleren din en gang i året, for eksempel i desember hvert år.
Batteri får du kjøpt i de fleste butikker. Røykvarslerens dag er 1.
desember hvert år, men du kan
selvsagt bytte batteri etter denne
datoen også. Samtidig som du
bytter batterier kan det være
greit å kontrollere om røykvarsleren fungerer ved å trykke ned
testknappen. Dersom du mener
at det noe er feil den, ta kontakt
med borettslaget. Ønsker du en
introduksjonsvideo på hvordan
bytte batteri så kan et godt tips
være å se på filmer for dette
på nettet. På hjemmesidene til
Norsk Brannvern kan du også se
film om bytte av batteri.

ditt, ei heller annen brannfarlig
julepynt i tilknytning til levende
lys. Pass på at julestjerner, julebelysning eller liknende ikke er
brannfarlige eller henger slik til at
det kan bli brannfarlig. Husk alltid å blåse ut lysene når du forlater
rommet. Dra ut kontakten på juletrelysene og annen julebelysning
når du legger deg om kvelden,
og unngå bruk av skjøteledning i
skjøteledning. Legg heller opp faste installasjoner. Gode priser bør
du få fra våre samarbeidspartnere,
så ta gjerne kontakt med dem. Se
borettslagets hjemmeside for info
rundt samarbeidspartnere.
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Sjekk sikringsskapet
Dersom du har sikringsskap uten
automatsikringer, sjekk at sikringene er skrudd godt nok til som
et sikkerhetsmessig og brannforebyggende tiltak. Gjør det til
en vane å kontrollere dette nå og
da. Elektrofirmaet Aalmo Elektriker AS har fast pris på skifte
av sikringsskap for våre beboere.
De har holdt samme pris i 10 år.
Informasjon om dette finner du på
borettslagets hjemmesider.

Komfyrvakt			
Det mange ikke er klar over, er at
dersom du moderniserer kjøkkenet
ditt og monterer nytt kjøkken, er
det krav om at det skal monteres
komfyrvakt. Dette som et brannforebyggende tiltak, for eksempel
i forbindelse med tørrkoking. Sistnevnte har vi dessverre årlige eksempler på i borettslaget, så bruk
gjerne litt ekstra tid på å investere i
en god og trygg komfyrvakt.

Forebygg brann – ta grep
for trivsel og trygghet
I disse jule- og nyttårstider er
vi innendørs og har det hyggelig. Ofte tenner vi lys, og da er
det viktig å huske på å ikke ha
brennbare lysmansjetter eller
brennbar julepynt rundt lyset

gryta, ikke bruk vann for å slokke.
Bruk et lokk eller et teppe og kvel
flammen med.

Smultgryte			
Vær varsom dersom du skal steke
smultringer og bruke smultgryte
i disse «kakebaketider.» For alle
del – dersom det tar fyr i smultet i

Borettslaget har Fretex-poser som
du kan hente hos oss i administrasjonsbygget. Dette er poser som
kan brukes til å samle tøy i, for
så å levere disse i aktuelle klescontainerne. Fretex-posene er litt
større enn vanlige bæreposer. Du
kan selvfølgelig også bruke vanlige bæreposer, om du heller foretrekker det. Fretex har en pose for
klær som er hele, og en annen for
klær som er ødelagte eller dårlige.

Husk at Fretex ønsker at klærne er
tørre og rene når du leverer dem.
Det kan også nevnes at ingen tekstiler skal kastes i restavfallet.

HUSK AT BORETTSLAGET HAR EGEN PAPPRESSE SOM VÅRE
BEBOERE KAN BENYTTE SEG AV

Pappresse for
beboerne		
Borettslaget har en egen
pappresse som våre beboere kan benytte.
Dette kan være praktisk om du for
eksempel har handlet på IKEA og
trenger å komprimere pappsøppelet før du kaster det. Så i stedet
for å dele opp kartongene og kaste dem i containere som står rundt
omkring, eller i verste fall, legge
pappsøpla igjen ved containerne
slik at andre må plukke opp etter
deg, så ber vi deg heller om å levere pappen til vaktmesterne våre
– og så tar pappressa jobben.

Om dette er noe for deg ønsker vi
at du tar turen til borettslagets vaktmestere med det som skal presses.
Du kan kontakte en av vaktmesterne eller oss i administrasjon direkte, så forteller vi deg hvordan du
skal gå fram. Vi må presisere at det
ikke skal legges eller settes igjen
noe papp eller papir på utsiden av
administrasjonsbygget. Husk også
at papp eller papir heller ikke kan
mellomlagres utenfor inngangsdørene eller under trappenedgangene, av hensyn til brannforebyggende tiltak. Er det noe du lurer på, så
ta kontakt med oss!
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Jubileumsboka i mål
Boka som forteller om historien til
Risvollan Borettslag gjennom 50
år, er nå trykket og innbundet. Forfatter av jubileumsberetningen er
Mads Arind Holmvik, som i tillegg
er leder for Naboutvalget i E-feltet,
nyhetsredaktør i Rislappen, samt
tekniker, videjournalist og reporter i
TVRisvollan. Det er trykket opp et
generøst antall bøker slik at alle boenheter i borettslaget vil kunne få ett
eksemplar hver.

Dyr strøm – lovpriser
fjernvarme
Norske myndigheter har fra 2022
gitt nettselskapene «klarsignal til å
sette opp prisene med 2,1 milliarder kroner,» (Blaker, 2021) noe som
ifølge NVE vil «føre til en betydelig økning i nettleien for kundene»
(Blaker, 2021). Som følge av dette og generelt høye strømpriser har
Rislappen mottatt flere henvendelser
fra andelseiere i borettslaget som
lovpriser fjernvarmeordningen som
borettslaget har hatt siden oppstarten
på 1970-tallet:
-Hadde vi hatt oppvarming med
strøm er jeg sikker på at jeg ikke
ville hatt råd til å varme opp leiligheten. Da ville det blitt en kald og
hustrig vinter, sier en kilde til redaksjonen. Andre sier at de er godt
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fornøyde med fjernvarmeordningen, samtidig som de understreker
at de frykter for framtiden dersom
borettslaget skulle velge å gå over
fra fjernvarme til strøm som oppvarmingskilde.
Kilde: Blaker, M. (2021, 22. november). Varsler betydelig prisøkning i nettleie: - En hån mot husholdningene. Nettavisen. Hentet
27. november 2021 fra
h t t p s : / / w w w. n e t t a v i s e n .
no/okonomi/varsler-betydelig-prisokning-i-nettleie-en-han-mot-husholdningene/s/12-95-3424205949.

Redusert strømforbruk - økte kostnader
En rapport over varmeregnskapet
datert 31.10.2021 viser at energiforbruket for hele fjernvarmeanlegget målt i kwh er blitt redusert i perioden 2020 til 2021 fra
16.250.000 til 13.598.700. Samtidig viser rapporten at kostnadene
har økt, og dette da som følge av
økning i kwh-prisen fra 2020 til
2021 fra 61,31 kr til 98,54 kr. Dette
har også gitt seg utslag i kostnadsforbruket som har økt fra 2020 til
2021 på henholdsvis 8.364.692 kr
til 11.528.136 kr.

Mange solgte leiligheter
En oversikt laget av borettslagets
administrasjon viser at det per 26.
november i år var solgt 58 leiligheter i borettslaget. 60 prosent ble
solgt av Proaktiv Eiendomsmegling, en økning fra 33 prosent året
før. De resterende 40 prosentene er salg gjennomført av andre
meglerforetak. Antallet omsatte
leiligheter i borettslaget for 2020
var på om lag 64 stk. I tillegg kan
nevnes et historisk tilbakeblikk på
gjennomsnittpriser for ulike leilighetstyper i borettslaget i perioden
2010-2017. Gjennomsnittlige oppnådde salgspris for en 3-roms var
i 2010 2.154.000 millioner kroner,
for så å ha økt til 3.061.000 millioner kroner i 2017. En ettroms i høyblokka hadde i 2010 en snittpris på
1.068.000 millioner kroner og var
i 2017 steget til 1.963.000 millioner kroner. Her kan også nevnes at
en 4-roms med kjeller i 2010 i snitt
kostet 2.324.000 millioner kroner.
I 2017 hadde snittprisen steget til
3.932.000 millioner kroner.

Nye prisrekorder
Det blir stadig satt rekorder hva
salgspriser angår i borettslaget og
her presenteres et knippe av de
nyeste. (6 av rekordene er satt i
samarbeid med PROAKTIV Eiendomsmegling, resterende i samarbeid med andre meglerforetak):

År
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Felt
E6C
H11A
H18A
F15B
F10A
H14G
B15B
F20A
Høyb

Leilighet
2-roms 1.etg.
2-roms 2.etg.
3-roms.
3-romst frittliggende
4-roms 2+3.etg.
4-roms m/kjeller.
4-roms garasjeplan
5-roms 2.etg.
1-roms.

Pris
2,8 mill. kr.
2,805 mill. kr.
3,995 mill. kr
3,95 mill. kr
4,1 mill. kr.
5,4 mill. kr
4,35 mill. kr
3,65 mill. kr
2,28 mill. kr.

Støttet idrettslag												
Risvollan Borettslag overførte i juni i år 5.000 kr som økonomisk støtte til Othilienborg IL.

INFORMASJON – BRØYTING 						
Vinteren er her – med tilhørende snøbrøyting/sandstrøing!

Vi har mange trange og smale veger og plasser,
mange gater, mange garasjer og gangveger som
skal brøytes på kort tid og det blir brøytet i hht.
gjeldende brøyteinstruks som dere finner i INFO-håndboken kap. 5.15. Vi ber om forståelse
for at ting tar tid, og særlig da ved store snøfall.
Det er derfor bra dersom dere bidrar selv ved
å holde det ryddig rundt containere, rundt søppeldunker (måke snøen slik at renholdsverket
kommer greit til), måke fram under garasjeportene (for de som har egen garasje i rekke), ikke
parkere slik at brøytemannskapet vårt blir hindret, og at det ikke blir brøytet fordi biler står i
vegen etc., etc.

Alt som letter vårt arbeid, kommer beboerne til
gode i form av enda bedre utført arbeid!

UTPLASSERING AV KASSER MED STRØSAND
Det kan fort bli glatt også. Derfor er det rundt om på
feltene plassert ut kasser med strøsand. Disse kassene
er bl.a. tenkt til bruk for beboerne og/eller naboutvalget dersom det er glatte partier i området som av ulike
årsaker ikke er blitt stødd, eller for at beboerne selv
ønsker en bedre/mer strøing.

Bruk derfor gjerne sand fra disse kassene, men legg på
lokket igjen etter bruk. Ser dere kasser hvor lokket er
av eller åpent, vær snill og lukk igjen.

Vi setter også pris på å få beskjed dersom noen av kassene blir tomme for sand og/eller om de er ødelagte.
Da kan dere ta bilde av kassene og sende til borettslagets e-postadresse: risvollan.bl@risvollan.no

Vis tålmodighet og forståelse – og være gjerne
konstruktive og bidra etter beste evne! 		

TVRisvollan ser du på
kanal 126 -348 og 349.
Vi sender også på Telia
232 og på web-tv 		
www.tvrisvollan.no
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Feiret i Stordalen
Som seg hør og bør ble borettslagets 50-årsdag markert på behørig vis.
Av Mads Arind Holmvik Foto: Kjell Kjærstad
Det aller meste, med unntak av
været, spilte på lag da Risvollan Borettslag i samarbeid med
eventbyrået Koment AS inviterte til jubileumsfeiring i Stordalen. Ordfører Rita Ottervik,
arkitekt Birgit Cold, styreleder
Roger Hagestuen, daglig leder
Henriette H. Kvam, tidligere
RBK-ving Jahn Ivar Jakobsen,
samt en rekke andre medarbeidere og frivillige, bidro til at
dagen ble en suksess. I tillegg
kan det nevnes at TVRisvollan
var på plass med et eget crew
bestående av Kjell Kjærstad,
Mads Arind Holmvik og Olav
Jensen. Reporterne produserte
en innholdsrik reportasje som
noen dager senere ble vist på
borettslagets internkanal.

Styreleder Roger Hagestuen

Arkitekt Birgit Cold

Mini Jakobsen

Ordfører Rita Ottervik

Åpningstaler og korpsmusikk
Det hele startet med taler av
Hagestuen, Ottervik og Cold,
ispedd toastmaster-innspill fra
Jahn Ivar Jakobsen, som i tiden som aktiv fotballspiller for
RBK gjerne gikk under kallenavnet Mini. Etter at åpningen
formelt var satt og blomster
delt ut, marsjerte et musikkspillende Utleira skolekorps av
banen og jubileet var formelt i
gang. Store deler av Stordalen
var for anledningen omgjort
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Utleira skolekorps

Frisbeegolf

til en aktivitetspark med en rekke
ulike stasjoner for så vel store som
små. Av aktivitetene kan nevnes
ponniridning, frisbeegolf, klatring,
boblefotball, presisjonskasting og
hoppeslott. I tillegg var det en matserveringsbod hvor alle påmeldte
fikk mer eller mindre gratis mat
og drikke, siden man på forhånd
hadde betalt en symbolsk inngangssum. I tillegg stod også sukkerspinn og en helt unik jubileumskake på menyen.
Høydepunkt - mot RosenborgSom en oppvarming til arrangementets hovedattraksjon, som var
fotballkamper mellom sammensatte Risvollan-lag og enkelte tidligere RBK-legender, bød arrangørene
på blant annet magiske triks fra en
tryllekunstner, samt fotballtriksing
i verdensklasse fra Orkangerbrødrene Erlend og Brynjar Fagerli.
Da det var tid for fotballspill, ble
fokuset rettet mot 5’erbanen i Stordalen og først ut var et sammensatt lag med spillere i aldersgruppen 5-8 år. Dette Risvollan-laget
bød på god underholdning og var
utvilsomt det laget som ga tidligere RBK-helter som Jahn Ivar Jakobsen og Harald Brattbakk, mest
kamp om ballen – og om målene.
For sistnevnte ble dunket inn, og
RBK-veteranene tapte kampen.
E-feltets Trygve Erik Holmvik utmerket seg bl.a. med et ekte hattrick.

Erlend og Brynjar Fagerli

Fotballtriksing i verdensklasse av brødrene Erlend og Brynjar Fagerli

Stor interesse for kampene mellom Risvollan og RBK old boys
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På grunn av stor forhåndsinteresse,
samt at enkelte spillere ble etteranmeldt på selve arrangementsdagen, ble det i stedet to lag i denne
aldersklassen. Disse kampene ble
mer jevnspilt og det var tydelig at
RBK-heltene trolig tok i litt mer
nå enn mot de aller yngste. Til
slutt var det duket for en ren oldboys-duell hvor et sammensatt lag
av Risvollans voksne fotballutøvere, deriblant TVRisvollans representant Mads Arind Holmvik,
spilte mot de samme RBK-spillerne. I sistnevnte kamp skrudde Rosenborgspillerne samhandlingen
opp flere hakk og cruiset inn til
en komfortabel seier, selv om det
skal sies at Risvollan-laget viste
god innsats og fikk med seg noen
scoringer før kampen ble avblåst
for full tid. Arrangementet ble
rundet av med flott sang og gitarspill av artisten Thomas Løseth og
etter de melodiøse tonene det var
nok mang en Risvollanbeboer som
gikk hjem trygg på at borettslaget
virkelig hadde sydd sammen og
fått gjennomført en tipp topp markering.

Forebyggende mot rotter og mus – ikke mat fugler på bakken

Artig å spille mot gamle storheter

Mange beboere syns det er trivelig
å mate fugler, og kanskje særlig på
bakken. Nå som det er vinter har
vi forståelse for at småfuglene bør
få mat, men beboerne anmodes om
ikke å gjøre dette, fordi det trekker
til seg mus og/eller rotter i området, og det ønsker vi jo ikke å ha.
En annen ting som også kan nevnes er at vi ber beboere om ikke å
kaste matavfall i WC eller i kjøk-

kenvasken, nettopp for å unngå å
fore mus og rotter. Fett kan fjernes
med papir etter at det er stivnet,
for så å kastes i restavfallet. Brukt
matolje kan tømmes i brukte melkekartonger der lokket settes på
for så å kastes i restavfallet, og så
videre. Hva skadedyrbekjempelse
angår kan nevnes at borettslaget
har avtale med firmaet Anticimex
AS.

Gode råd om radiatorbruk
Forebygg frostsprengning av radiatorene med å lese denne artikkelen.

Ponniridning er morsomt

Frostsprengning kan medføre store vannskader med påfølgende
problemer og kostnader både for
den enkelte beboer, samt andre
involverte. Vinduer der du har radiator under må derfor ikke stå
lenge åpne når det er kuldegrader.
Helst ikke åpnes i det hele når det

er kaldt. Er radiatoren i tillegg litt
«strypt» vil den kunne fryse sund
med påfølgende rørlekkasje. Følg
derfor vår anbefaling rådet om å
ikke gå fra vinduer åpne. Det er
heller ikke god energi-økonomisering å lufte lenge eller hele tiden.

Ta heller en rask gjennomlufting.
Dette er et bedre ENØK-tiltak og
du forebygger at radiatoren/rørene ødelegges.
Har du spørsmål rundt dette, ta
kontakt med borettslaget.

BORETTSLAGET HAR EN LITEN BILTILHENGER GRATIS TIL UTLÅN
INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR UTLÅN
Borettslaget har en biltilhenger til gratis utlån. Låntaker må imidlertid betale et depositum på kr. 500,- for hver
gang tilhengeren lånes. Styret har vedtatt egne retningslinjer for bruken av hengeren, og disse finnes i INFO-håndboken kap. 5.26, samt at de også finnes på våre hjemmesider.

Mads Arind Holmvik			
http://frilanskatalogen.no/holmvikmedia

Hengeren er av merke 1099 EBECO og modell NOR-TRAILER, og den kan ta en nyttelast på inntil 640 kg. Våre
beboere kan henvende seg til borettslagets ekspedisjon (i kontortiden) for å fylle ut avtale om utlån og for
å betale et lite depositum. Da får du også det du trenger i så måte, samt vognkort. Tilhengeren står hensatt
under oppkjøringsrampen til parkeringshuset på E-feltet (Risvollvegen) og hentes der etter avtale. Plassen er
merket, og vi ber om at den hensettes der etter bruk og at låntaker sikrer at alt er i orden med hengeren (både
før og etter lån). Om ikke, må det informeres om hva som evt er feil.
Eventuelt ytterligere informasjon om saken får du ved henvendelse til borettslagets ekspedisjon.			
Tlf.: 73 96 99 55
Thomas Løseth fremførte vakker musikk
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proaktiv.no

HAR DU GARTNERFAGLIG KOMPETANSE OG LYST TIL
Å BISTÅ BORETTSLAGET MED EN PLAN FOR VÅRE
UTEOMRÅDER?
Risvollan Borettslag har mange store og flotte grøntområder. Det er likevel rom for forbedringer!
Vi ønsker derfor kontakt med en gartner/anleggsgartner eller annen gartnerfaglig ekspertise for å
bistå oss med gjennomføring av et prosjekt i borettslaget. Det være seg en med bakgrunn, erfaring
og interesse innenfor område med skjødsel/etablering av beplantning eller annet tilsvarende arbeid.
Borettslagets styre har vedtatt å søke etter en gartnerfaglig person som kan bistå med utarbeidelse av
en skjødselsplan for våre uteområder. Vi ønsker at denne personen er bosatt i borettslaget.
Tidsbruk og gjennomføring av oppgaver blir etter avtale.
Aktuelle oppgaver er bl.a.:
-

Å vurdere ulike forslag fra naboutvalgene i forbindelse med deres ønsker til skjødsel/skjødsels-planer for feltene.

-

Å foreslå type beplantning og utforming på enkelte av borettslagets områder.

-

Å komme med forslag til skjødsel for eksisterende beplantning og stell av plener etc.

-

Å gjennomføre opplæring og å gi informasjon til interesserte beboere på hvert felt.

-

Eventuelt annet som kan være av interesse for borettslaget innenfor dette fagområdet.

Arbeidet kan ta til i vinter (februar måned) med planlegging og vurdering, for så å bli satt ut «i livet»
til våren/sommeren. Forslag til en slik skjødselsplan skal behandles og vedtas av borettslagets styre.
Har du lyst, interesse, erfaring og anledning til å bistå borettslaget med disse oppgavene, send oss
noen ord om deg selv og din bakgrunn/erfaring, så tar vi kontakt med deg.

God jul og
godt nytt år

Kontakt oss pr. epost: risvollan.bl@risvollan.no innen 10. januar 2022. Har du spørsmål til engasjementet/oppgavene kan du kontakte teknisk sjef Laila Pedersen via e-post: laila@risvollan.no
Honorar etter avtale.

Mvh Risvollanmegleren
Lisbeth, Steinar og Tore
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Solsikkekonkurransen 2021

PEPPERKAKEKONKURRANSE

					
Det har også i år vært gjennomført en konkurranse om hvem som klarer å dyrke frem den høyeste solsikken i
borettslaget. 													
De tre beste konkurransebidragene ser du avbildet under.
1. plass - Ragnar Hansen og barnebarn i Marie Sørdals veg 18 B – solsikken måler 3,21 meter.
2. plass - Emma Christine Wik Skorstad - solsikken måler 3,19 meter.
3. plass går til Othelia Husby Skorstad – solsikken måler 2,5 meter.

Othelia og Sander på snart 2 år
har hatt bakedag og laget dette
fine pepperkakehuset.
Mvh mor Linda Husby Skorstad
Adolf Øiens veg 10e

Vi gratulerer og ønsker dere god jul!

Julesang på H-feltet

Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260

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

Porten til Risvollan
forfaller

til en midlertidig parkeringsplass.
Denne ble lovet tilbakeført når
arbeidet var ferdig. Det skjedde
aldri. I stedet ble det en oppstilI Rislappen nummer 4 året lingsplass, senest nå brukt av en
2019 spurte jeg om vi kan entreprenør i forbindelse med noe
se et forfall i vedlikeholdet arbeide i området. Jeg har flere
på Risvollan. Var det renere ganger tatt opp dette løftebruddet
med borettslaget. Selvfølgelig blir
før, var det penere før?
jeg skeptisk når teknisk sjef skriAv Frode Dalsvåg (F-feltet)
ver til meg:
Garasjene renoveres, men er de
blitt mer brukanes? Nettingbodene der står stort sett tomme, de er
ubrukelige til å oppbevare noe i.
Hestehov, burot og høymola spiser
seg stadig mer innpå oss. Gressklippingen har vært så som så, men
hva svarte borettslaget på alt dette?
Ingenting. Overhodet ingenting.

”Hva som skjer med plassen framover, vet vi ikke, men inntil videre,
tenker vi å la den være slik den er.
Vi nevner at kost/nytte ang opparbeidelse/bruk av plassen da vil bli
en vesentlig vurdering fra vår side.
Til syvende og sist er vel denne
plassen vurdert ”avsatt” til bygging
av boliger - om og når dette i så fall
kommer. Den er meg bekjent, en
Det begynner å bli lenge siden jeg
av 3-4 plasser i borettslaget vi har
kom til Risvollan. Det var i 2003.
vurdert benyttet til boliger”.
Vi skulle flytte til Trondheim og
måtte ha et sted å bo resten av livet. Man kan bli tvilende, ja til og med
Vi var ukjente, farta rundt og sjek- konspiratorisk av langt mindre. Så
ket boligannonser her og der. Da vi da bærer jeg saken til Generalforkom kjørende opp bakken fra Nar- samlingen. Ba veldig fint om å få
do og passerte Hoeggen kirke, da den opp i vinter, da kunne vi fått
sa vi; - her vil vi bo. Og det lyktes gjort noe i sommer, men ok, ett år
vi med. Her var det luftig, grønne fra eller til … Styret bifaller nå i
lommer, flotte trær og ikke så for- alle fall forslaget om tilbakeføring.
tettet. Vi passerte et stort friområde
Mine konspiratoriske gener trigges
der barn og voksne spilte fotball.
imidlertid ytterligere når jeg ser at
Dette måtte kunne kalles «Porten
styret ikke støtter mitt punkt B i
til Risvollan.»
forslaget, som lyder slik:
I forbindelse med bygging av nytt
Borettslaget v/administrasjonen
garasjeanlegg ble en del av fotballutarbeider sammen med de ombanen langs Risvollveien gjort om
kransende naboutvalg en plan for
opprustning og bruken av området
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Leserinnlegg
tilknyttet fotballbanen. Dette med
tanke på å oppruste området ved
å legge til rette for mer og flere
miljørettede trivselsaktiviteter. Arbeidet skal også inkludere en beplantningsplan. Forslag til løsning
inkludert kostnadsestimat oversendes styret for behandling og vedtak.
Dette går altså styret mot og ber
om at forslaget avvises. Å utfordre
folk sin kreativitet er ikke farlig.
Det trenger ikke koste mye penger.
Her kan styret få en indikasjon på
hva folket mener, hva folket ønsker. Her kan vi få litt miljø. Som
kan passe fint inn i borettslaget sitt
bærekrafts-regnskap. Så hvorfor
går styret da mot å få laget et forslag for opprusting av «Porten til
Risvollan?» Hvorfor går de mot å
invitere til en aldri så liten dugnad?
Hvorfor ignorere naboutvalgene?
Jeg tenker borettslaget vil nøye seg
med å hive en neve gressfrø utpå.
Gjøre det minst mulig attraktivt og
brukervennlig. Ikke plante noen
pene trær. Ikke gjøre det mer familievennlig. Ikke noen lekeapparater, trimapparater, ingen grillplass.
Ikke la det bli en møteplass for beboere i området. Passe på at ingen
får noen slags eierskapsfølelse til
området. Da er det lettere å ta det
til annet bruk senere, tenker jeg.
Burde vi ikke kunne utfordre styret
på dette? Hva tenker de, hva slags
strategier sitter de på? Hvorfor
ikke spille mer på lag?

Generalforsamlingen - forhåndsstemming til besvær
Synd ikke Magnus Moan vant
«Skal vi danse.» Jeg skulle gjerne stemt frem en trivelig trønder.
Av Frode Dalsvåg (F-feltet)
Men jeg hadde i likhet med sikkert mange andre ikke anledning
på lørdagskvelden. Hadde jo vært
kult å kunne stemme allerede på
fredag da. Ja, selv om han da ikke
hadde dansa ennå... Det bringer
meg over til den ekstraordinære
generalforsamlingen i borettslaget.
Sammenligningen er ikke helt reell. Det jeg nevner innledningsvis
er bare et koselig familieprogram
på TV2, mens generalforsamlingen faktisk er det øverste organet
i ett av landets største privateide
borettslag. Der skulle det liksom
bli lov å stemme på forhånd. Basert på papirer utsendt av styret ei
uke eller to i forveien. Ikke akkurat
bare snargjort å lese gjennom. Og
ikke bare snargjort å forstå. Aller
minst forstår jeg at styret og administrasjonen kunne tenke tanken på
at dette var en god løsning.

samlingen spørsmål til styreleder
om lovligheten av å tillate stemming på forhånd. Saksframlegget
var omfattende, men mye ville sikkert bli klargjort under møtet. Det
ble oppfordret til digital stemming.
Alt greit så langt, men hvorfor da
samtidig åpne for avstemming allerede fra fredag? Hva var hensikten med å tillate stemming før man
hadde hørt ordskiftet? Var det en
redsel for at systemet skulle bryte sammen på mandagen? Eller
ønsket man en slags «valdagsmåling» for å se hvor vinden blåste i
de enkelte saker?

disk. Så kommer utsettelsen 10
minutter etter at møtet var åpnet
for registrering av deltakere. Dette
er ikke veldig bra.

Nesten like ille er styreleders oppfordring om at digitale spørsmål
eller kommentarer under generalforsamling skal sendes hans
private e-post. Som han da skal
overvåke og besvare under dette møtet. Styreleders fokus skal
være på generalforsamlingen. Ingen annen plass. En slik sammenblanding med egen epost er høyst
betenkelig. Og direkte amatørmessig. Hvorfor ikke velge en teknisk
Jeg har ikke juridikum, men jeg leverandør som også tilbyr chattehar Google. Hen sa dette ikke var tjeneste?
lov og viste meg både lovtekst og
Jeg fatter ikke at tanken kunne bli
foranledning til lovtekst. En enkel
tenkt. Vi husker vel alle hvordan
henvendelse til TOBB bekreftet
det gikk med presidentkandidat
min tolkning. Derfor mitt spørsHilary Clinton da hun foretok en
mål til styrets leder. Svaret tilbaslik øvelse.
ke var tydelig. Dette var innafor,
og det hadde de sjekket ut juri-

At man sender digitalt fra generalforsamlingen er et godt valg. Det
vil stimulere og inkludere flere til å
delta. Pandemien har sørget for at
tekniske løsninger til slike arrangementer er blitt utviklet i rekordfart.
Selvfølgelig finnes det løsninger
som muliggjør digital stemming
under møtet.
Koselig samvær i gapahuken på H-feltet

Jeg sendte tre dager før generalfor-
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Høstarrangement
Julegrantenninger

Lørdag 2.oktober arrangerte NU
et høstarrangement for beboerne i
A-feltet. Det ble servert grillmat,
kaker, kaffe og saft. Vel 30 store og
små beboere hadde møtt opp. Alle
deltok i ei rundløype der de sparket
og kastet ball, potetløp, vurderte vekt
og lengde, ringspill og kastet ball i
bøtte. Nytt av året var at det ble kåret
en «Mesterens mester»

Nissen hadde en slitsom, men hyggelig jobb i H-feltet under utdeling
av pakker til barna. Hele 42 glade
barn satte pris på den gavemilde
nissen. De vel 100 fremmøtte beboerne koste seg i hyggelig samvære og fikk servert god gløgg som
varmet godt i kulda. Utleira skolekorps la en musikalsk ramme rundt
julegranstenninga.
Utleira skolekorps spiller i A-feltet

Også i år ble det et vellykket arrangement ved tenninga av julegran i A-feltet. Værgudene hadde
spilt på lag og forsynt oss med fin
julesnø som var med å skape den
rette stemninga. Rundt 40 beboere
hadde møtt opp. Utleira skolekorps
spilte og i år hadde vi besøk av to
nisser og det ble delt ut pakker til
barna. I tradisjonell stil serverte
den lokale nissemora, Kari, gløgg
og pepperkaker.

Grillmester Nils Arne Holm

Sosialt samvær ved gapahuken i A-feltet

Borettslagets flotteste juletre.
Rislappen har i år vurdert juletrea
i de ulike feltene og kåret årets
peneste gran. Årets vinner er: den
edle edelgrana i E(del)-feltet. Det
spesielle med grana i tillegg til at
den er vakker, er at den har sine
røtter i E-feltet. Det er der den har
vokst opp!

Full fart i sekkeløp: Johannes Brevik Asphjell

Sekkeløp er artig mener Martin
Andreas Holm

Mesterensmester i A-feltet: Bjørn Stian Kolbeinsen sammen med sønnen Håkon

Julegrana i A-feltet

Snøbestemor
Hver vinter har vi fått besøk av
snødama vår, Lis Vollan. Rykter
vil ha det til at hun er i området og
at hun i år har tatt med snøbestemor, May Lis Vollan. Rislappen
kan nå bekrefte at dette stemmer.
På en av vinterens første søndager
dukket hun opp øverst i Selbudalen. May Lis Vollan var i svært
godt humør og trives her på Risvollan. Hun håper det blir en fin vinter
med godt skiføre slik at hun kan få
hilse på barna som går på ski i den
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Julesang i H-feltet

Nissen deler
ut pakker

fine skitraseen som kommunen vil
kjøre opp på Risvollan straks det er
nok snø. I tillegg ønsker hun alle
beboerne i borettslaget god jul og
et godt nyttår.

E-feltet har årets vakreste juletre
på Risvollan

Snøbestemor May Lis Vollan

Nisseparet i A-feltet
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Sorteringsliste:
Dette er restavfall:

Restavfall

›
›
›
›
›
›
›
›

ALT LEGGES I BÆREPOSER SOM KNYTTES GODT IGJEN

Bleier og bind
Bøker med stive permer
CD-plater og videokasetter
Fett (matolje og stekefett)
Gavepapir
Glass som ikke er emballasje
Gummi, lær, skinn
Husdyrekskrementer,
katte- og fuglesand
(små mengder)

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Dette er papir:

(skyll og brett sammen,
legg flere i én)

Papp og papir

(også m/vindu)

› Matvarekartong
(pizzaesker o.l.)

› Eggekartong

Dette er emballasjeplast:
› Emballasjebrett
(kjøtt, kylling o.l.)

› Isbokser
› Kaffeposer (plast)
› Plastbeger

Plastemballasje

(rømmebeger o.l.)

(pakkes godt inn)
til gjenvinningsstasjonen)

NB! Alt skal i pose

Dette er papp:

PAPP OG PAPIR KASTES LØST

› Juice- og dessertkartonger
› Konvolutter

›
›
›
›
›

Reklame
Skrivepapir
Tidsskrifter
Ukeblader
Vaskemiddelkartong

› Bølgepapp
› Pappesker
(riv i stykker eller brett sammen)
NB! Store mengder papp
leveres til returpunkt eller
gjenvinningsstasjon

Dette er restavfall:

RENGJØR OG LEGG I KNYTTET POSE

› Plastﬂasker og
korker (ikke pant)
› Plastfolie

(rundt nye møbler o.l.)

› Plastkanner
› Plastposer

Støvsugerposer
Suppeposer
Tilgriset papp og papir
Tilgriset plastemballasje
Tørkepapir
Vindusglass, knust

› Isopor (store mengder leveres

inn i avispapir, brusflasker e.l)

› Ildfaste former

› Aviser
› Bøker, kun paperback
› Drikkekartonger

›
›
›
›
›
›

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

› Plastspann
(soddspann o.l.)

› Shampoo- og
balsamflasker
› Sjokoladepapir
› Såpeemballasje

›
›
›
›
›

Isopor
Vednett
Stroppebånd
Plastleker
Plast som ikke
er emballasje

Dette er farlig avfall:

Farlig avfall

›
›
›
›
›
›

Batterier
Blekemidler, klor, salmiakk
Bil- og båtpleiemidler
Emballasje for farlig avfall
Hele lyspærer og sparepærer
Kluter med linolje/løsemidler
(legges i tett beholder med vann.)

› Kvikksølvtermometer
› Lysrør (legges i orginalemballasje

›
›
›
›

Maling, beis, lakk, lim
Maling- og lakkfjernere
Plantevermidler
Småelektrisk (røykvarslere,
mobiltelefoner, hårfønere o.l.)

›
›
›
›

Spraybokser
Spillolje og tjæreavfall
White spirit, rødsprit o.l.
Leker (som bruker batteri/strøm)

› Ammunisjon og sprengstoff
skal leveres til politiet.
› Gamle/ubrukte medisiner
leveres til apotek.
› OBS! Sprøytespisser pakkes
godt inn og kastes i restavfall.

og plasseres ved siden av boksen.)

Dette er glass- og metallemballasje:
› Aluminiumsformer
› Barnematglass
› Hermetikkbokser

Glass- og
metallemballasje

Kundesenter
Telefon 917 54 000
kildesortering@trv.no
www.trv.no

› Syltetøyglass
› Vinflasker

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

Dette er restavfall:
›
›
›
›
›

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

Hunder og båndtvang – Risvollan Borettslag
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 ifølge. våre
retningslinjer (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. 			
					
Alltid i bånd – på borettslagets
uteområder
Det er altså ikke nok at hundene
holdes under oppsikt, de skal holdes i bånd. I klartekst betyr dette
at det er båndtvang for hunder som
luftes på Risvollan Borettslag sine
områder hele året.

opp hundens ekskrementer, og
enten kaste de i latrinene eller ta
de med hjem.

Liknende retningslinjer finner man
hos Trondheim kommune hvor det
heter at det er båndtvang i boligområdene i byen, noe som deriblant
omfatter Risvollan Borettslag. Vi
ber om at båndtvangen respekteres
og etterkommes.
Bruk hundelatrinene
Vi håper ellers at folk bruker disse latrinene når man går tur med
hundene! Dere må i alle fall ta

Det skal være utplassert informasjon om retningslinjene for hundehold ved hundelatrinene som er
plassert på ulike steder i borettslaget. 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 infohåndboken
kap. 6.1 Ordensregler. Så fyll det
ut og send inn så får vi registrert
kjæledyret ditt. Har du spørsmål,
ta kontakt med oss.

Husk reglene knyttet til grilling og bål i borettslaget
Selv om det nå er førjulstid og vinter, må det likevel minnes om de
gjeldende retningslinjer for bruk av grill, bål eller bålpanner.
Husk at dine naboer kan være
allergiske, og at borettslaget har
retningslinjer for dette som må
etterkommes.
Borettslagets styre har vedtatt
retningslinjer for bruk av griller,
bål eller bålpanner i Risvollan
Borettslaget. I sak 025/21 i møte
22.04.21 ble følgende enstemmig
vedtatt:

«Styret godkjenner
følgende regler/
retningslinjer for bruk av
grill eller bål/bålpanne på
Risvollan:
Pålagte sentrale eller kommunale vedtekter/retnings-

linjer for bruk av slikt, må
ligge til grunn for borettslagets behandling.
-

Bruk av engangsgriller er
forbudt med bakgrunn i
brann – og miljøhensyn

-

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 kjeller, 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
jul.

TV-BINGO HOS OSS ONSDAGER KL 20.00

Premier på 1-2 og 3-rekkere. Corner og sprang. Jackpot opptil kr
35.000,-. 													
													
Blokker kan kjøpes hos ”Litt av hvert” i Risvollan senter,		
hos Happy Homes og Tempe VVS, på nett www.tvrisvollan.no		
Siste TV-Bingo i år er 22.desember og jackpotten er kr 24.000,22 RL 4-2021

RL 4-2021 23

Skiløype på Risvollan

Nye regler – tilhengere for bil og båt

Trondheim kommune viderefører tiltaket med oppkjørte skiløyper på Risvollan.		
1. januar 2022 blir det nye regler for plassering av slike tilhengere.
Styret i Risvollan Borettslag har
vedtatt at man fra 01.01.2022 kun
skal bruke de tilhengerplassene
som er opparbeidet for slike formål. Plassene befinner seg på feltene A, B, C, E og H1-15 og er skiltet
til dette formålet. Dessverre er det
relativt få plasser på hvert av de
nevnte feltene. Båttilhengere kan
ikke stå hensatt på noen av plassene, da det kun kan gjelde ordinære biltilhengere. Videre har styret
vedtatt at borettslaget skal inngå
en skriftlig avtale med de som står
på disse avsatte plassene, og at det
skal betales en månedlig sum, som
per nå er på 100 kroner, for bruk
av plassen.
Ledig kapasitet
Og vedrørende tilhengerplasser er
det fortsatt ledig kapasitet på feltene A og E, som kan leies for 100
kroner i måneden. Plassene tildeles
etter søknad og fristen settes til 31.
desember 2021. Søknaden sendes
borettslaget med info om hvor det
er ønskelig å stå (A eller E-feltet).
Dersom flere søker tildeles plassene etter ansiennitet. I praksis betyr
dette at beboere som ikke
Parkering kun etter avtale
Beboere som ikke har avtale om
fast tilhengerplass, kan derfor ikke
ha tilhengerne stående hensatt på
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borettslagets ordinære parkeringsplasser. Dette blir ikke riktig med
tanke på de som må betale for plassen. Dessuten har vi få parkeringsplasser, og de vi har må benyttes
til parkering av biler og/eller MC/
scootere – ikke biltilhengere. I
praksis betyr dette at alle som har
bil-/båttilhengere stående på borettslagets ordinære parkeringsplasser eller på våre fellesområder
(grøntareal), ikke har anledning til
å ha disse stående der. Ordningen
trer i kraft fra og med 01.01.2022.
De som likevel har tilhengerne
stående der etter den tid, vil måtte
påregne å flytte/fjerne disse. Om
de likevel ikke flyttes/fjernes, vil
borettslaget dessverre måtte ty til
strengere tiltak, noe vi i første omgang ikke ønsker å gjøre.
Vurdering av nye plasser
Til orientering så nevner vi ellers
at administrasjon stadig vurderer
om det er plasser eller områder på
Risvollan som kan være egnet til
etablering av nye eller utvidede
tilhenger-plasser. Styret må imid-

lertid avgjøre om det skal benyttes midler til slike tiltak, sett med
bakgrunn i at dette kun gjelder et
fåtall av våre beboere. De fleste
har jo ikke tilhengere selv, men om
beboerne har forslag til aktuelle
plasser/områder er vi takknemlige
for forslag.
Med bakgrunn i at mange kanskje ikke har tilhengere selv, men
ønsker å låne biltilhenger, nevner
vi at borettslaget har en utlånshenger. Se informasjon om dette i tidligere Rislapper.
Dersom noen ønsker å selge tilhengerne sine, kanskje med bakgrunn
i borettslagets regler for plassering
av , minner vi om at alle tilhengere
må omregistreres. 			
Dette er viktig med tanke på å få
tak i rette vedkommende eier av
tilhengerne til enhver tid. Dessverre opplever vi fra tid til annen at
omregistrering ikke er blitt gjort,
og dette fører til merarbeid og vansker i så måte. 				
Dersom du har spørsmål knyttet
til dette, ta gjerne kontakt med borettslaget.

Dette som følge av gode erfaringer både i kommunen og hos oss i borettslaget.
Nytt av året														
Det som blir annerledes denne gangen, er at kommunen legger til en utvidet løypetrasé fra A-feltet (mot Rimfaksevegen) og opp til flaten på E-feltet, i tillegg til at det vil bli noe omlegging av traséen ned til Stordalen,
slik at løypa ikke blir så bratt. Ut over dette bli det ingen endringer, og vi håper mange vil bruke løypene også
denne sesongen.
Ta gjerne bilder													
Videre håper vi selvsagt på snø slik at traséen kan kjøres opp, noe kommunen har ansvaret for. Vaktmesterne
vil fjerne greiner og kanskje et par trær for derved å bidra til at traseen blir enda bedre tilpasset for bruk av så
vel små som store skiløpere. Borettslaget oppfordrer beboerne og/eller NU til å ta bilder når løypa brukes, og
gjerne skrive litt i Rislappen eller rette en henvendelse til TV Risvollan som kanskje kan bruke dette videre.

Borettslagets åpningstider i jula 2021
Mandag 27.12.21 kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag 28.12.21 kl. 09.00 - 15.00
Onsdag 29.12.21 kl. 09.00 - 15.00		
Torsdag 30.12.21 kl. 09.00 - 15.00			
												

Jule- og nyttårsaften er stengt!			
											
Borettslagets vakttelefon: 940 13 260
				
							
Riktig god jul 							
			 og godt nytt år!
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STYRETS ARBEID
SIDEN SIST
Intervju med daglig leder

Trafikksikkerhetstiltak i RBL
Nye støymålinger langs 		
Utleirvegen

Det har vært en rekke saker til behandling også i denne perioden.
Under gis et utdrag av saker som
er behandlet av styret i perioden
august-november.

Styret fikk en sak til orientering
om nye støymålinger langs Utleirvegen.

Ekstraordinær 			
generalforsamling

Administrasjonen og styret har i
lengre tid engasjert seg i støyen
langs Utleirvegen og rettet for en
tid tilbake en henvendelse til fylkeskommunen med krav om nye
støymålinger. Utleirvegen tilhører Fylkeskommunen. Vi mottok
på denne bakgrunn et brev hvor
Fylkeskommunen informerer om
at de ikke lenger foretar støymålinger, men utfører beregninger i
stedet. Samt at de informerte om
at det er gjennomført en mulighetsstudie langs Utleirvegen som
ser på ulike støytiltak som kan
sikre tilfredsstillende støynivå for
uterom iht. Miljøpakkens målsettinger (<60 dB). Utgangspunktet
er at det skal sikres ca. 15 m2 tilfredsstillende uteoppholdsareal for
hver enkelt bolig, og det er så langt
sett på ulike måter å få tilfredsstilt
dette målet på. De er i gang med
detaljering og byggeplanlegging
av ulike muligheter på strekningen Steindalsvegen - Blaklivegen,
men er enda i en tidlig fase. Alle
berørte beboere vil bli kontaktet av
prosjektet når konkrete løsningsforslag foreligger, slik at nødvendige avtaler for realisering av tiltak
kan landes. Og de har bekreftet at
deler av borettslaget (som vender
ut mot Utleirvegen) er en del av
denne studien. Dermed ser det ut
som noen av boligene på Risvollan kan bli vurdert nærmere mht
uteoppholdsareal. Vi blir kontaktet
når konkrete forslag foreligger, og
tar saken videre derfra. Dette er et
arbeid vi ser svært positivt på og
er spent på de forslag som måtte
komme.

Det har i hele høst vært jobbet iherdig opp mot ekstraordinær generalforsamling. Det er mange saker
som skal opp til behandling. Flere
av sakene er tunge og store og har
vært krevende med tanke på saksutredninger. Ny dato for ekstraordinær generalforsamling er mandag
10. januar 2022. Se for øvrig eget
innlegg om generalforsamlingen i
denne utgaven av Rislappen.
Budsjett 2022
Styret har ferdigstilt budsjettet for
2022. Brev om nye satser er sendt
ut til alle beboere. Husleie og garasjeleie er økt med 3% og varmeleien er økt med ca. 9%. Pris på
kjøp av fjernvarme følger strømprisen. Mange har sikkert fått med
seg at denne prisen varierer mye. Å
treffe 100% er derfor utfordrende.
Nedgravd søppelløsning, felt C
Som et prøveprosjekt skal det etableres nedgravd søppelløsning
på C-feltet. Det har vært jobbet
med plassering av nedkast. Grunnet plasshensyn endte man opp
med kun ett nedkast. Søppelbilen
må ha tilstrekkelig snuradius. Av
sikkerhetshensyn rygger de ikke
inn med bilene. For noen blir det
derfor litt lenger å gå når man skal
kaste søppel. Plassering av nedkast
er avgjort i samråd med naboutvalget på feltet.
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Dette er en sak styret og kontaktutvalget har jobbet med i lang tid.
Naboutvalgene har ulike ønsker
for sine felt, det være seg bommer,
fartsdumper, skilting etc. Det ble
satt en frist til 1. juli for naboutvalgene til å gi tilbakemelding på
konkrete ønsker for sitt felt. 3 felt
har ikke gitt tilbakemelding. Det
som går igjen er i all hovedsak ønske om fartsdumper og bommer.
Da en del av veiene er kommunale
er det søkt om etablering av tiltak
på disse. Styret har vedtatt å imøtekomme en del av tiltakene på de
veier som eies av borettslaget. Administrasjonen fortsetter sitt arbeid
med dette.

derfor vedtatt at den flyttes til høsten og at den reduseres til èn dag.
Info-håndboken kap. 9.4 er derfor
ajourført i hht vedtaket. Ordningen
er imidlertid en prøveordning som
skal evalueres etter ett års bruk.
Ny Mål- og tiltaksplan for perioden 2023-2026
Styret har opprettet en komite for å
starte arbeidet med en ny Mål- og
tiltaksplan 2023-2026 for borettslaget. Kontaktutvalget er bedt om
å bidra med to representanter til
komiteen.

Skjødselsplan				
Vi har store og flotte uteområder konkret plan for fremtidig skjødsel
på Risvollan og det har over tid av disse. Denne saken arbeides det
vært jobbet med en skjødselsplan. videre med framover, og den skal
Styret har besluttet at det ikke skal tilbake til styret for endelig godplantes noe nytt, men at borettsla- kjenning etter at en del punkter er
get heller skal ta vare på det vi al- blitt avklart.
lerede har. Naboutvalgene har fått
gi sin tilbakemelding på hva de
ønsker for sine områder. Styret har
besluttet å innhente gartnerfaglig
ekspertise for en gjennomgang av
de ulike områdene og for å lage en

Utbedringer av gater, veier og
plasser
Borettslaget har ansvar for en rekke gater og plasser rundt om på
Risvollen og mange steder trengs
det vedlikehold. Det er gjennomført befaringer på samtlige felt og
som en følge av dette er det utarbeidet en prioriteringsplan, men
prioriteringer 1-3. Prioritet 1 er
lagt inn i budsjettet for 2022. Tiltak med prioritet 2 vil tas med inn i
de neste års budsjetter. I skrivende
stund er vegstrekningen forbi Utleirtunet 9 og 11 snart ferdig rehabilitert med nylagt asfalt, selv om
noen mindre arbeider langs sidene
av vegen gjenstår. Den blir nok
ferdigstilt til jul.
Endring av borettslagets 		
containerservice
Da våren er en svært travel tid
for vaktmesterstaben har det vært
et ønske om å flytte containerservicen til høsten. Saken har vært ute
på høring i naboutvalgene og det
var et flertall for å videreføre ordningen. De fleste syntes det var ok
at den flyttes til høsten. Styret har

Innsamling av juletrær

Julegavepapir kastes i restavfallet

For de som har containere for
restavfall, kan juletreet settes ut
senest søndag 16. januar 2022.
Treet settes foran uten at det støttes mot containerne. For de som
har søppeldunker for restavfall,
kan treet settes ut ved disse. Ikke
legg treet andre steder enn det
som er nevnt over.

Julegavepapir er uegnet til gjenvinning, og skal derfor kastes som
restavfall. I jula er det mer avfall
enn normalt, og vi anbefaler derfor alle om å kaste julegavepapiret
etter at julen er over. Renholdsverket setter ut en container til
julegavepapir på Heggstadmoen
gjenvinningsstasjon. Det er gratis
å kaste gavepapiret der. I tillegg
kan borettslaget ta imot julegavepapir i åpningstiden. Dette kan
leveres i blanke søppelsekker til
vaktmesterne. Husk at det er redusert åpningstid ved borettslaget i

Dunkene tømmes ved første

restavfallstømming

etter

nyttår, som er planlagt i uke 3.
Treet må ikke fryse fast, og dunken må være tilgjengelig. Dette er
informasjon fra Trondheim renholdsverk.

romjulen (kl 09.00 – kl 15.00). Sett
ikke igjen sekker med papir utenfor administrasjonsbygget.Vi kan
også ta imot papp til pressing som
ellers nevnt i Rislappen. Dette må
leveres til borettslaget i arbeidstiden (administrasjonsbygget).
Har du spørsmål? Ta kontakt med
borettslaget eller sjekk renholdsverket sin nettside på www.renholdsverket.no
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VI HAR FLOTTE MØTE – OG SELSKAPSLOKALER TIL UTLEIE!
Har du behov for å leie lokale for mindre eller større arrangement?
Møterommet «Blakli» har plass for opptil 25 personer og egner seg godt til møtevirksomhet.
Møterommet er godt teknisk utstyrt og har tilhørende minikjøkken. 				

(Blakli)

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

Røyking er ikke tillatt innendørs i borettslagets bygningsarealer.

Røykende bes om 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 ubehag for
de som ikke røyker. Vis hensyn til
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Som noen kanskje har fått informasjon og beskjed om tidligere i år, har borettslaget
rettet henvendelse til enkelte beboere om å rydde eller ordne opp på sin plass i fellesgarasjene.
Dette da enkelte har lagret diverse utstyr og saker og ting bak bilene sine,
eller ved siden av bilene. Noen til dels
mye utstyr. Slik kan vi ikke ha det, da
dette er i strid med retningslinjene i
INFO-håndboken kap. 6.1 Ordensregler, punkt 5. Retningslinjene finner
du også på borettslagets hjemmesider. Dersom beboere kommer over
brudd på retningslinjene, er det fint
om dette meldes til borettslagets administrasjon. Under følger et utdrag
av nevnte retningslinjer:
5. Garasjene

Ikke røyk i fellesgarasjene

Dette vil si at man ikke kan røyke
hverken i borettslagets fellesgarasjer eller i trapperom/gangarealer
(i Høyblokka), og det er viktig at
borettslagets beboere og besøkende etterkommer disse retningslinjene.

Retningslinjer for bruk og lagring i fellesgarasjene

hverandre og gå helst langt unna
andre når du røyker.

- Oppbevare tilhengere.
- Oppbevare MC/scooter utenom anviste og godkjente plasser.
- Oppbevare større utstyr som kano/
kajakk etc uten godkjenning fra borettslaget.
Bruk og bortleie
Andelseiere/beboere som har garasjeplass, plikter å benytte denne av hensyn til begrenset uteparkering. Det er
ikke tillatt å leie bort garasjeplass så
lenge egen/egne biler disponeres. Det
er heller ikke tillatt å leie ut til andre
enn andelseiere/beboere i borettslaget
eller å lagre gjenstander i garasjen
utenom i bodene. Ved bortleie av garasjeplass er utleieren ansvarlig for at
reglementet følges.

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 forDer det er sikringsskap montert i bobudt å:
dene, skal borettslaget ha uhindret
- Utføre reparasjoner (skifting av lys- adgang, eventuelt kan bodene deles
pærer og tilsvarende bagatellmessige opp slik at borettslaget får adgang til
arbeider regnes ikke som reparasjon). sikringsskapene. Dette er noe som vil
bli fulgt opp framover blant annet på
- Vaske bil.

grunn av krav fra netteier TENSIO.
Trafikale forhold
Vi nevner også det trafikkmessige,
jamfør punkt. 6 og 7, se utdrag – under.
6.Trafikkregulering i boområdene:
Borettslagets skilting må etterkommes. Trafikkreguleringen innebærer
blant annet at parkering, bilvasking
mv. inne på boligfeltene ikke er tillatt.
7. Trafikkovertredelser: Trafikkovertredelser og brudd på det som er nevnt
i INFO-håndboken, kap. 6.1 - pkt. 4,
5 og 6 kan meddeles borettslagets administrasjon som i hvert enkelt tilfelle vil vurdere hvorvidt overtredelsen
skal anmeldes til politiet eller benytte
andre sanksjonsmuligheter.
Når det gjelder 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.

- Unødig motorrusing.
- Bruke åpen ild.
- Oppbevare brannfarlige væsker og
gasser.
- Søle olje og andre kjemikalier (må
eventuelt fjernes omgående).
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SPESIALPRIS:
Beboerstrøm
til innkjøpspris
+ 29 kr/mnd!

Vi vil ønske dere i Risvollan Borettslag
en riktig god jul og et godt nytt år!
Her har dere noen fine tips for å spare strøm i julestria:
Skal dere samles litt flere til jul? Da kan det være lurt å skru ned varmen på varmepumpe, panelovner og gulvvarmen en grad eller to. Folk genererer varme og det kan fort bli vel varmt inne.
Har ungdommene kommet hjem til jul, går det antakelig mer varmtvann. Visste du at 20% av all strømmen vi
bruker går til å varme opp varmtvannet? Gjør familien din oppmerksom på hvor lenge og hvor varmt vann de
bruker når de dusjer.
Fyll oppvaskmaskinen og vaskemeskinen. Gjerne benytt deg av ECO-programmet som bruker minder strøm.
Vasker du på 50/55O C i stedet for 65O C, bruker du faktisk 10-20 % minder strøm per vask!

Er du nysgjerrig på når du bruker mest strøm? I appen vår kan du sjekke strømforbruket
ditt per time, dag, uke, måned og år.

https://nte.no/kampanje/risvollan

