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Styrelederen har ordet

- Utskilling av TVRisvollan
Forslaget ble vedtatt					
- Plan for avvikling av Risvollan eiendom
Forslaget ble vedtatt					

Hei

- Salg av tomt til ny barnehage til Trondheim
kommune
Forslaget ble vedtatt					

I skrivende stund har vi avviklet 2 ekstraordinære generalforsamlinger der vi har
behandlet mange saker som har blitt “lig- Midlertidig oppstillingsplass langs Risvollvegen
gende på vent” på grunn av koronapandeog bruk av uteområdet ved E-feltet
mien. 							
Forslaget ble vedtatt					
Følgende saker har vi behandlet:				
- Utelager for RBL.
Her ble det vedtak om at vi skal bygge på egen tomt.
Styret skal arbeide videre med flere forslag som skal
legges frem for en ny generalforsamling. Dette jobbes
det med i disse dager,, men p.t. er det usikkert når det
er ferdig. Vi må blant annet ta en utsjekk med Trondheim kommune om hvor vi kan forvente å få bygge,
det må foretas geotekniske undersøkelser der det er
aktuelt og det må regnes på pris.				
- Nye garasjer H-feltet.
Vedtatt å bygge rekkegarasjer på alle 3 områder.
- Maling/farger på ytterdører.
Forslaget ble ikke vedtatt					
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- Hundeluftegård i borettslaget
Forslaget ble ikke vedtatt				
- Referat fra styremøter skal gjengis i Rislappen
Forslaget ble ikke vedtatt
Nå har vi fått tatt etter alle de sakene som er blitt
utsatt på grunn av koronapandemien, og vi vil arrangere en ordinær generalforsamling i mai der vi
skal behandle de ordinære sakene som regnskap,
årsberetning, valg m.m. Og eventuelle saker som
meldes inn av beboerne.

I mål og tiltaksplanen som er gjeldende er det et
punkt som sier;
Gjennomføre en åpen og grundig beslutningsprosess
vedrørende behov for nye/andre boliger i Risvollan
Borettslag.
Det gjør vi nå ved å ta opp saken i et åpent beboermøte 5 april, samt sette temaet på dagsorden i ordinær generalforsamling i mai. Har fått med meg at det
er noen rykter om at styret vil bygge boliger. Men det
kan jeg berolige alle med at ikke er sant. Styret har
ikke behandlet spørsmålet om fortetting.  
Det vi som beboere må bestemme oss for er om vi
skal utrede muligheter for fortetting eller ikke.
Det blir avgjort på generalforsamlingen 2. mai. Om
du er for eller imot - møt opp og bruk stemmeretten
din.
Det jobbes nå med en “ny” hjemmeside for borettslaget. Det er satt ned et utvalg som skal jobbe frem forslag til løsning. Det skal bli spennende å se hva som
kommer ut av dette arbeidet. Målet er at vi skal få en
litt mer “levende” hjemmeside som er brukervennlig,
og som gir oss som beboere riktig og god informasjon.

En arbeidsgruppe skal nå lage et forslag til en ny
plan/strategi. Dette blir blant annet tema på åpent
beboermøte 5 april der alle har mulighet til å komme med sine innspill.
Etter hvert nå så starter alle felt opp med “vårens
vakreste eventyr” - vårdugnaden. Da kostes det og
rakes. Det spyles og det plantes. Brøyteskader rettes
opp og ikke minst så blir det mer liv i gatene, tunene og friområdene våre.
Snøen forsvinner, sola titter frem og det går mot vår
og sommer.

Ønsker dere alle en fin vår. Ta vare på hverandre.

Riktig God påske når den kommer
Mvh
Roger Hagestuen

Det er også startet et arbeid med en ny Mål- og tiltaksplan. Den vi styrer etter i dag gjelder ut året i år.

En sak som er aktuell er fortetting. Skal vi bygge
nye boliger? Eller vil vi ha friområdene og Risvollan slik vi kjenner borettslaget i dag?

Redaksjonens besøksadresse er:
TVRisvollan, Asbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim.
Telefon: 73 96 64 13 / 92 09 66 44
www.risvollan-borettslag.no
E-post: tvr@tvrisvollan.no
Foto: Forside Linda Husby Skorstad
Andre foto: Kjell Kjærstad, Gunnar Osvoll og arkivfoto.
Kopiering eller ettertrykk tillates hvis kilde oppgis.

Rislappen følger prinsippene i pressens VVP. Flere av redaksjonsmedlemmene er medlemmer av
Norsk Journalistlag og alt av bilder og tekst i denne avisen er følgelig beskyttet etter Lov om 		
opphavsrett og kan ikke brukes med mindre annet er avtalt.
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Teknisk sjef takker for seg

Åpningstider – påska 2022
		

											
Mandag 11. april kl. 09.00 - 15.00					

Tirsdag 12. april kl. 09.00 - 15.00
Onsdag 13. april kl. 09.00 - 12.00

Borettslagets vakttelefon

940 13 260

RBL har egen pappresse som beboerne kan benytte seg av
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.
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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 73969955.

- Jeg har hatt 16 flotte år her på Risvollan, og syns jeg har fått
gjennomført mangt og ulikt, både stort og smått.
Alt til det beste for å heve standarden på leilighetene
og på uteområdene våre. I tillegg til vedlikehold av
alt fra boliger, maskiner, utstyr og anlegg, samt fjernvarmenettet vårt. Leilighetene er borettslagets gull, og
disse må ivaretas på beste måte. Det samme må alle
våre grønne fine områder gjøres. Disse er også gull
verdt, og alt av busker og trær må også ivaretas og
vedlikeholdes. Med bakgrunn i dette takker jeg styret
for tilliten og velvilligheten for at jeg kunne få gjennomføre mange viktige og interessante saker på disse
årene. Dermed er tiden kommet for å finne seg noe
annet å holde på med om dagene. Til sommeren blir
jeg pensjonist og har andre spennende prosjekter på
gang. For en dame som liker å være ute i naturen, det
være seg turer i skog og mark, jakte, fiske, male, snekre eller pusse opp gammelt – blir det alltids noe å
gjøre. Kanskje det også blir tid til å skrive litt. I tillegg
til gården vi har – hvor det er nok av arbeidsoppgaver,
har vi et landsted ute på Fosen som trenger litt ekstra
oppmerksomhet, og ikke minst – familien man har
fått sett for lite til gjennom disse årene. Jeg takker for
meg, og ønsker en ny teknisk leder lykke til.

Teknisk sjef Laila Pedersen takker for seg. Foto: Kjell Kjærstad

Med hilsen						
Laila Pedersen

Åpent beboermøte											
														
		
Styret har nå vedtatt at møtet avholdes i Risvold tirsdag 5. april 2022 kl. 18.00.
Invitasjon vil bli sendt ut i god tid. Utover noe informasjon fra styret, er formålet med møte at beboerne kan stille spørsmål om det de måtte ønske.
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Sommervikarer 2022		
Skoleungdom og pensjonister –
se her!
Ønsker du å bidra til å holde våre grøntområder fine
i sommer – les mer, og ta kontakt med oss!

Aktuelle retningslinjer fra infohåndboka
Infohåndboka er som et
nyttig oppslagsverk å regne

Her står en rekke retningslinjer for
ulike relevante spørsmål for alle
som bor i vårt flotte borettslag og
under følger et lite utvalg av nyttige regler i så måte.

Plenklipping
Borettslaget ønsker å knytte til seg sommervikarer til
plenklipping og stell av våre grøntarealer og blomsterbed. Plenklippingen foregår hovedsakelig med traktorklipper og det er derfor ønskelig at søkeren har traktor
og/eller bilsertifikat. Det kan også være ønskelig at
noen kan tiltre allerede fra mai av, og at arbeidet kan
fortsette litt ut i september. For de øvrige kan tiltredelse være fra skoleslutt til skolestart. Er du pensjonist
og interessert i å bidra, samt har god helse, ønsker vi
gjerne en søknad/henvendelse fra deg, og da helst i det
tidsrommet skoleungdommen ikke kan, som vil si før
skoleavslutning og etter skolestart. Vikariatet avlønnes
etter tariff.

Det skal også sies at info også er
tilgjengelig fra hjemmesiden.

-

Trampolinemontering - infohåndboka kapittel 5.23.
Paviljongmontering - infohåndboka kapittel 5.25.

-

Bygningsmessige tiltak
- infohåndboka kapittel
5.11.

-

Fjerning av trær, beplantning eller nyplanting - infohåndboka kapittel 5.14.

Fortrinnsrett
Søkere bosatt i borettslaget har fortrinnsrett. I søknaden er det viktig å føre opp de ukene dere kan jobbe,
samt når det er aktuelt å ta ut ferie. Husk å oppgi det
telefonnummeret og eventuelt e-postadresse som dere
kan kontaktes på.
Søknad sendes/leveres borettslagets kontor 		
innen 20. april 2022, eller sendes på e-post til: 		
borettslagets e-postadresse som er: 			
risvollan.bl@risvollan.no
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TVRisvollan ser du på
kanal 126 -348 og 349.
Vi sender også på Telia
232 og på web-tv 		
www.tvrisvollan.no

Brannalarm i fellesgarasjer
Arbeidet med etablering av brannalarmanlegg i alle fellesgarasjene som er større
enn 400 m² nå i gang.
Dette for å bedre brannsikkerheten i garasjene. Det
er også derfor vi til stadighet minner om at det ikke
må være brannfarlig utstyr eller hensatte saker og
ting i garasjene som fort kan antennes og som øker
brannfaren. Gass kan således heller ikke oppbevares
i garasjene.
Vi gjør oss ferdig felt for felt, garasje for garasje til
vi har kommet oss helt rundt på alle felt. I skrivende
stund er det mulig at alle branntavlene kobles opp
samtidig, men det må vi se litt an. Det vil deretter
bli direktevarsling rett til 110-sentralen. Vi er spente på om dette kommer til å fungere etter hensikten
eller om det blir en del unødige utrykninger. Det er
derfor viktig at motoren ikke ruses unødig eller at
går på tomgang inne i garasjene. Dette kan føre til at
alarmen går om vi er riktig uheldige. Vi håper brukerne av garasjene bistår slik at anlegget fungerer.

Retningslinjer for bruk av
grill – bål - bålpanne

-

Pålagte sentrale eller kommunale vedtekter/
retningslinjer for bruk av slikt, må ligge til
grunn for borettslagets behandling.

-

Bruk av engangsgriller er forbudt med bakgrunn i 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 plasseres. Ta gjerne kontakt om det er
spørsmål. Vi ber beboerne etterkomme disse retningslinjene, og ønsker alle en fin vår og hyggelig sommer.

Det nærmer seg høysesong for bruk av grilling eller bålkos, og vi må derfor minne våre
beboere om gjeldende retningslinjer for slik
bruk.
Husk at dine naboer kan være allergiske, og at vi har
retningslinjer for bruk som må etterkommes. Borettslagets styre har vedtatt retningslinjer for bruk av griller,
bål eller bålpanner på Risvollan. I sak 025/21 i møte
22.04.21 ble følgende vedtak enstemmig fattet:
«Styret godkjenner følgende regler/retningslinjer for
bruk av grill eller bål/bålpanne på Risvollan:
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Containerservice til høsten
Styret har vedtatt at årets Containerservice blir
gjennomført i løpet av høsten.
I sak 087/21 fra styremøte 21.10.21, fattet styret følgende enstemmige vedtak:
«Styret godkjenner at borettslagets Containerservice
beholdes, men at den flyttes fra våren til høsten. Videre
godkjennes en prøveordning på å benytte 1 dag pr felt i
stedet for 2 ved gjennomføring neste år. Dette evalueres

Fjerning av insekter og skadedyr

Dette være seg kre (skjegg- eller sølvkre), rotter/mus
eller insekter, sågar fjerning av fugler, siden fugler kan
føre med seg lopper og fuglebæsj, selv om fugler som
regel er hyggelige og fornuftige å ha i nærheten.

videreføres eller reverseres. Blir ordningen fast med

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

lar seg gjøre). Administrasjonen avtaler tidspunkt på
høsten når det passer best, men skolens høstferie må
unngås. Beboerne må informeres om endringen og
prøveordningen med 1 dag. INFO-håndbokens kap.
9.4 ajourføres».
ÏNFO-håndboken kap. 9.4 er nå ajourført. Denne finnes på våre hjemmesider og kan leses der.
Det blir gitt ut informasjon om hvilken dag dette gjennomføres på et senere tidspunkt.

Montere opp en strømledning rundt kanten av
hele taket (på flate tak) som avgir svak strøm ved
berøring. Dette er et kostnadskrevende tiltak og
lite aktuelt for borettslaget å gjøre.

-

Trekke tråder over taket for å hindre måkene i å
lande. Også dette er lite aktuelt å gjøre.

-

Etablere fugleskremsel (hauk, hubro, etc), men
dette har ofte begrensende effekt fordi måkene
skjønner at faren ikke er «reell». Og vi vet at
noen felt på Risvollan har brukt slike tiltak.

-

Unngå mating av fugler og unngå at matavfall/
søppel blir liggende.

-

Unngå bespisning utendørs, rester må i så fall
fjernes straks etterpå.

-

Fjerne reir under etablering, noe som tilsier kon-

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

hvilken uke og dag hvert felt får til delt (dersom det

-

I ny og ne får vi henvendelser om bistand til
fjerning av diverse skadedyr.

etter endt gjennomføring for å se om ordningen da

1 dag, bør den legges til faste uker slik at alle vet

Likevel kan man her nevne noen forebyggende tiltak
som kan være aktuelle:

Dette tilsier i utgangspunktet at andelseierne skal ha
kontroll på- og selv stå for fjerning av mus, rotter, veps
eller andre skadedyr som har «bosatt» seg i leilighetene
eller i bodene. I forbindelse med at vi har bistått til fjerning av kre og/eller har fått henvendelser og spørsmål
om bistand til fjerning av slikt, har styret nå behandlet
en sak om bistand til dette, og bruk av egenandel i de
tilfeller borettslaget bistår beboerne med slike saker.

Forebygging av legionellasmitte
Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet
den 27., 28. og 29. april
2022. I løpet av disse
dagene er det opp til hver
enkelt beboer selv å tappe varmtvann i minimum
3-5 minutter på hvert tappested. For nærmere informasjon om forebygging av legionellasmitte,
se Informasjonshåndboken kap. 5.20 - ”Retningslinjer for forebygging av legionellasmitte i varmtvannsanlegg”. For dere beboere - vær spesielt
oppmerksom på kap. 5.20, pkt. 3.03 (2. avsnitt),
3.05 og 3.06 og vi ber dere gjennomføre tiltak i
henhold til dette. Har du spørsmål om dette, ta
kontakt med vår arbeidsleder Roger Kvam på tlf.
90 97 93 91.

Egenandel							
Følgende egenandel ble derfor vedtatt i sak 016/21:
Andelseierne ilegges en egenandel på kr 8.000 ved slike tilfeller der borettslaget bestiller firma for skadedyrbekjempelse. Og at dette gjelder for bekjempelse av
alle typer insekter eller skadedyr hvor det må utføres
tiltak av firma for skadedyrbekjempelse.
Måker							
Måker er ikke klassifisert som et skadedyr, det vil si
som gjør skade på bygg. Og når reir og fugler er på
plass, er de beskyttet av norsk lov. Dette gjelder fjerning av reir, egg og/eller fugl. 			
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Fjernvarme til glede og frustrasjon?
store svingningene også der. I budsjettet må vi operere med en gjennomsnittspris gjennom året, selv om
den i realiteten svinger. Derfor opplever vi dessverre
at det kan bli til dels store avvik. Hvor prisen pr. kWh
er relativt stabil gjennom året, har det kun vært mindre
avvik. I 2021 hadde vi også noe økt forbruk, da det var
kaldere enn året før.

I 2021 fikk våre andelseiere tilbakebetalt
for mye innbetalt varmeleie for 2020. I år
er vi nødt til å kreve inn for lite innbetalt
varmeleie for 2021.

Prisen på strøm og da også fjernvarme er svært kompleks, som mange sikkert har fått med seg. Det er
mange faktorer som spiller inn, både her i Norge og
i utlandet. Styret gjør hvert år en nøye vurdering hvor
man både gjennomgår forbruk og hvilken pris det er
fornuftig å budsjettere med.

Flere har stilt spørsmål rundt dette: Går det ikke an å
treffe bedre med kalkulasjonene?

Responstid

I Risvollan Borettslag er det et prinsipp, nedfelt i informasjonshåndboken, at varmekostnadene skal dekkes
fullt ut. I dette ligger at borettslaget hverken skal tjene
eller tape penger når varmeregnskapet gjøres opp. Det
skal gå tilnærmet i null. (+/-3%)
Årlige budsjetter
Når borettslagets styre arbeider med de årlige budsjettene, avholdes møter med både Statkraft som leverer
fjernvarmen og NTE som leverer strøm til våre fellesanlegg for å finne frem til en så riktig pris som mulig
å budsjettere med. Det er naturlig å rådføre seg med
begge aktørene, da prisen på kjøp av fjernvarme følger
prisen på strøm. Budsjettet for neste år vedtas i oktober. Det som er et faktum, er at det er bortimot umulig
å se inn i glasskula ett år frem i tid.
Komplekst kostnadsbilde
De siste to årene har vi opplevd både ekstremt lave og
ekstremt høye strømpriser. Siden prisen på fjernvarme
som nevnt følger prisen på strøm, har vi hatt de samme
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Fjernvarme er tregere enn strøm. Selv om vi har følere
i anlegget som leser endring i utetemperatur, vil ikke
anlegget umiddelbart reagere på endringen. Har vi for
eksempel 8 plussgrader og det dagen etter synker til
-5, vil det ta tid før anlegget reagerer og kjører ut mer
varme. I slik tilfeller kan enkelte leiligheter oppleves
kalde i en kortere periode.

Bjørn Flor til minne
Bjørn Flor døde 4. februar 2022.

Rislappens far
Bjørn var en som hadde meninger om det meste, og var
ikke redd for å ta i bruk talerstolen eller bruke skriftlige
uttrykk.
Han var redaktør av Rislappen i sin spede begynnelse og
satte etter hvert preg på denne med fine innslag om det
som rørte seg i borettslaget. Det var nok viktig å fortelle
den enkelte beboer om hva som foregikk, særlig i forbindelse med utbyggingsfasen som varte i flere år. Borettslagets styre hadde også ting som folk ville høre om.
Bjørn var ivrig medarbeider i Rislappen og deltok i 17 år
redaksjonelt, og 6 av disse som avisas eneste redaksjonsmedarbeider og dermed i praksis som redaktør.
Bjørn ville gjerne bidra med innlegg i debatter og ofte tok
vi en prat når vi traff hverandre, eller over telefon eller
mail.

Foto: Svanholm & Vigdal

Han var en god beboer som jobbet til beste for borettslaget som han trivdes godt i, men ikke bestandig enig i alt
som ble vedtatt.
I dag har vi, takket være Bjørn, et rikholdig arkiv med
ting som har vært skrevet i Risvollan’s «barndom» og det
gir et godt bilde av det som foregikk. For dette vil ikke
Bjørn bli glemt, hans 17 årige virke i Rislappen var viktig
for identiteten og naboskapet her i Risvollan Borettslag.
Vi lyser fred over Bjørn Flors minne.

Forskningsprosjekt
Borettslagets fjernvarmeanlegg er fra 70- tallet. Vi har
store varmetap og siden fjernvarmen også varmer opp
tappevannet, er vi nødt til å holde en høy temperatur
også sommertid. Dette er kostbart. Vi har som kjent et
forskningsprosjekt gående i Blaklihøgda, nettopp for å
se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å redusere forbruk,
redusere tap i anlegget og unngå å kjøre samme høye
temperatur også på sommeren. Det er også et ønske å
få til individuell måling av forbruk. Vi håper at dette
forsøket kan gi oss noen gode svar på dette, men slik
bygningsmassen med rørføringer er oppført, er det
utfordrende. Forsøket skal gå frem til sommeren 2023.

Kjell Kjærstad
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Kasser for hageavfall på alle felt
Kassene settes ut etter gjennomført vårdugnad
Som dere ser, er det både svarte søppelsekker
og annet hageavfall oppi denne kassen. Vi minner om at det ikke skal kastes søppelsekker oppi
kassene, men kun rent hageavfall. Verken blomsterpotter, stein, jord, silkeblomster eller plastblomster/plastpotter skal kastes der. Kun kvister,
greiner, mindre buskvekster eller blomsteravfall.
Dette skal også være merket godt utenpå kassene.
Er kassene blitt fulle av hageavfall uten at vi har
tømt dem, ta kontakt med borettslaget så kommer
vi og tømmer – eller send inn melding via vårt
arbeidsoppdragssystem: eLydia.

Båndtvang

Risting av matter

Det er båndtvang i Risvollan Borettslag hele året,
noe vi ber om at beboere og besøkende respekterer
(krav satt i INFO-håndboken kap. 6.1 – ordensregler, pkt 8 hvor det står at hunder skal holdes fysisk
i bånd. Dette = båndtvang! Vi kommer til å sette opp
skilt ved våre gangfelt som viser dette.

Til tider får vi henvendelse om beboere
som rister gulvtepper, matter, dyner og
lignende fra balkonger, vinduer og/eller
utvendige trapper.

Registrering av kjæledyr

Vi ber om at det ikke gjøres på den måten, da støv
og rusk da kommer til naboen under, eller ved siden
av, og ingen liker jo det. Gå ned på bakkenivå og rist,
evt. bruk bankestativet for de som har det. Tenk også
på vinduspussingen til dine naboer.

I henhold til infohåndboka kap. 6.1 – ordensregler, pkt 8 skal alle katter og hunder på Risvollan
registreres. Vi ber de beboerne som har katter og/
eller hunder, fylle ut et slikt skjema. Dette finnes på
våre hjemmesider under infohåndboka kapittel 6.1,
punkt 8, eller du kan henvende deg til administrasjon for å få skjema.

Solsikkekonkurranse

Tips til dyrking:
Solsikker blir ofte best om man sår dem direkte på
våren når jorden begynner å bli temperert. Har man
problemer med snegler er det nødvendig å så de inne.

Avføring fra hund
Risting av gulvtepper med mer
Til tider får vi henvendelser om beboere som rister gulvtepper, matter, dyner og lignende fra balkonger, vinduer og/
eller utvendige trapper. Vi ber om at det ikke gjøres på den
måten, siden støv og rusk da kommer til naboen under eller
ved siden av, og ingen liker jo det. Gå heller ned på bakkenivå og rist, eventuelt bruk bankestativet for de som har det.
Tenk også på vinduspussingen til dine naboer.

Vi ber de ansvarlige ta opp etterlatenskaper etter hundene sine. I Risvollan Borettslag, som
for øvrig er Norge største, er vi så heldige å ha
montert opp flere flotte kasser for kasting av
hundeekskrementer. Bruk disse, sommer som
vinter. Mange er flinke til dette, men det finnes
alltid unnasluntrere. Kanskje hunden din også
har tatt seg en tur på egenhånd, så følg med og
følg opp.

Klarer du å dyrke den lengste solsikken med blomst
som er utblomstret (se bilde) i Risvollan Borettslag?
Vi ønsker at små og store barn og unge prøver seg
som gartnere og ser hvor lange solsikker vi klarer å
dyrke.
Vinneren premieres med ett visa gavekort på kr
500,00. Solsikken er en av de blomstene som er
lettest å få til, de er svært synlige, fins i forskjellige
farger og størrelser og i tillegg kan du glede fuglene, insekter eller du kan spise de selv.

Snegler elsker virkelig solsikkeskuddene. Det kan være
en idé å så noen frø i et minidrivhus. Om noen av solsikkefrøene som ble direkte sådd ikke skulle spire kan
man erstatte ”tomrommet” med en av de andre plantene. Solsikker foretrekker en solfylt plassering i mer
eller mindre ly for vind. De trenger en hel del næring og
vann for å bli store og fine.
Konkurranseregler:
20.september er fristen for å melde seg på til
konkurransen - send inn bilde med solsikke og
målbånd ved siden av til e-post: risvollan.bl@risvollan.no.
Vinneren vil bli kåret 22. september 2022, og reportasje
kommer i Rislappen i DESEMBER.
Har dere spørsmål, ta kontakt med borettslagets administrasjonen.
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Vårdugnad
Siden vi i skrivende stund har masse snø og det er vinter på Risvollan, vet vi ikke hvordan
våren kommer til å bli ennå.
Ofte har vi måttet flyttet på avtalte tidspunkt (dato) for gjennomføring av dugnad fordi det fremdeles har ligget
igjen snø eller har vært for vått på bakken. Likeledes kommer påsken ganske seint i år, så det kan også virke inn
på når dugnadene blir gjennomført.
Oversikt
For å unngå flytting av dager, venter vi med å lage en oversikt over når det enkelte feltet skal gjennomføre dugnadene. Med bakgrunn i dette, kommer vi til å sende ut en oversikt til alle naboutvalgene når det nærmer seg dato
for gjennomføring av vårdugnadene. Denne oversikten legges også ut på våre hjemmesider.
Høsten
Årets gjennomføring av Containerservice har vi skrevet om et annet sted i Rislappen, og den blir gjennomført
en dag til høsten i stedet for om våren. Ofte ønsker mange beboere å se gjennomføring av vårdugnaden og containerservicen på en måte i sammenheng – ved at NÅ får man endelig ryddet opp, men vi håper likevel at den
enkelte beboer selv kan kjøre ting som skal kastes til Heggstadmoen i mellomtiden, og ikke la det bli liggende
igjen rundt om ved leilighetene eller i kjellernedgangene. Vi henstiller beboerne våre til å være flinke til å rydde
opp og ikke la ting ligge. Har du bruk for å låne tilhenger for bortkjøring, har borettslaget en til utlån. Så bare ta
kontakt med oss.

BRUK AV UTVENDIGE LADESTASJONER OG
LADETID

CONTAINERSERVICE 2022

Styret har vedtatt at årets Containerservice blir
På Risvollan har vi flere utvendige ladestasjoner som be- gjennomført til høsten.
boerne kan benytte seg av for å lade el-bil/hybrid-bil. Disse har imidlertid en angitt ladetid på maks 3 timer. Dette
ble satt slik bl.a for at andre beboere skal kunne komme til
for å lade bilen sin ved at plassene oftere blir ledig og bedre tilgjengelig. Plassene skal ikke være parkeringsplasser.
Som skiltingen viser, skal de kun brukes NÅR det skal lades. Ikke ellers. Det er Trondheim Parkering som ivaretar
ordningen på borettslagets vegne, og ved bruk av plassen
ut over 3 timer, kan det ilegges bøter.
Når det gjelder ladestasjonene foran garasjene til Blaklihøgda 2, Marie Sørdalsv. 1 og 22, samt Ada Arnfinsens v
1 og 6 må man i tillegg til å huske maks 3-timers regelen, I sak 087/21 fra styremøte 21.10.21, fattet styret
også ha lagt inn SmartOblat for å kunne stå der og lade. følgende enstemmige vedtak:
Dette fordi disse feltene har en annen parkerings-ordning
enn resten.
«Styret
godkjenner
at
borettslagets
Det er viktig at ladetiden etterkommes, slik at fleste mulig
Containerservice beholdes, men at den flyttes
kan få ladet. Disse utvendige plassene er i hovedsak beregfra våren til høsten. Videre godkjennes en
net for de som ikke har mulighet for å montere egen lader
prøveordning på å benytte 1 dag pr felt i
i garasjen (for de som ikke har garasjeplass), samt for de
stedet for 2 ved gjennomføring neste år. Dette
som trenger å lade bil nr to.
evalueres etter endt gjennomføring for å se
om ordningen da videreføres eller reverseres.
Har dere spørsmål rundt ladeplassene, ta kontakt med boBlir ordningen fast med 1 dag, bør den legges
rettslaget.
til faste uker slik at alle vet hvilken uke og
dag hvert felt får til delt (dersom det lar seg
gjøre).

Administrasjonen avtaler tidspunkt på høsten når det passer best, men skolens høstferie må unngås. Beboerne må informeres om
endringen og prøveordningen med 1 dag. INFO-håndbokens kap. 9.4 ajourføres».

Risvollan Borettslag tilbyr nå E-faktura!
Dette ordner du enkelt i din nettbank.

ÏNFO-håndboken kap. 9.4 er nå ajourført. Denne finnes på våre hjemmesider og kan leses der.
Det blir gitt ut informasjon om hvilken dag det blir på
et senere tidspunkt.
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Leserinnlegg i Rislappen nr 4 - 2021
Svar til Frode Dalsvåg
Viser til dine innlegg i Rislappen nr 4 - 2021. Vi setter
stor pris på å få tilbakemeldinger på styret sitt arbeid.
Og applauderer initiativ og engasjement fra beboerne.
Vi bruker vanligvis ikke kommentere innlegg som står
på trykk i Rislappen, men denne gang synes vi det er
nødvendig med noen oppklaringer.
Det ene innlegget har tittelen “Porten til Risvollan
forfaller”. Her er det en del påstander som får være
skribentens mening/oppfatning.
Om “alt var bedre før” her på Risvollan kan det sikkert
være delte meninger om. Undertegnede har bodd i borettslaget siden 1993 og jeg mener bestemt at veldig
mye har blitt betydelig bedre i løpet av den tiden. De
fleste tun og lekeplasser har fått et skikkelig løft. Alle
husene ble renovert i perioden like etter at jeg flyttet
hit, vi har godt vedlikeholdte boliger og Stordalen har
hatt en kjempefin utvikling gjennom alle disse årene.
Når det gjelder plassen ved E-feltet som blir omtalt så
er jeg helt enig i at den ikke fremstår som veldig innbydende slik den står nå. Derfor har også styret et ønske om at den må oppgraderes og settes i stand, men
styret har et par saker som må behandles og avklares
før vi bør legge ned mye innsats i en oppgradering.
1 Hvor skal utelageret ligge? Styret har fremmet en sak
til generalforsamling om å legge et utelager i Blaklihøgda. I den saken var også gresssletta ved E-feltet et
av forslagene. Styret foreslo derfor å vente med punkt
B i ditt forslag. Ikke for at vi er imot forslaget, men
for å avvente resultatet i ekstraordinær generalforsamling.
2 Skal vi bygge flere boliger i Risvollan borettslag?
I mål og tiltaksplanen som er gjeldende er det
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et punkt som sier; Gjennomføre en åpen og
grundig
beslutningsprosess
vedrørende
behov for nye/andre boliger i Risvollan Borettslag.
Dette er et arbeid som vil komme opp i løpet av våren
2022. Blant annet vil vi ta opp temaet i et åpent beboermøte vi skal ha, samt at spørsmålet vil bli behandlet
i generalforsamling i løpet av året. Et av områdene
som tidligere har vært diskutert i den forbindelse er
plassen ved E-feltet. Derfor mener styret det er viktig
å få avklart dette før man legger ned mye arbeid med
utredning og reetablering av plassen. Og det er årsak
til at styret ikke har valgt å støtte punkt B i forslaget.
Nå vedtok ekstraordinær generalforsamling 14.3.22
å støtte forslag B. Derfor vil styret følge opp intensjonen i forslaget. Administrasjonen vil, i samarbeid
med naboutvalgene i feltene rundt plassen, få i oppdrag å lage en skisse til hvordan plassen kan utvikles
i tiden fremover.
At Dalsvåg mener styret/borettslaget jobber for at
det skal bli minst mulig attraktivt og brukervennlig
er ikke annet enn urimelig. De ansatte og tillitsvalgte
legger hver dag ned en betydelig innsats for at vi som
bor her skal ha et trygt bomiljø, økonomisk trygghet
og et inkluderende miljø hvor folk kan trives. Og det
skal vi fortsette med.
Dalsvåg er når som helst velkommen til å stille spørsmål til styret. Og også fremme saker til behandling.
Enten selv eller via naboutvalget. Styret er opptatt av
at det er naboutvalgene som må få saker som berører
deres nærmiljø til uttalelse og behandling før saken
kommer til styret. Så derfor er det best å melde saker
man vil ha behandlet dit. Styret har møter en gang
hver måned og sakene som skal behandles blir kunngjort på forhånd på hjemmesidene våre. Der er det

mulig å se hvilke saker som skal behandles, og komme
med spørsmål og innspill til styret.
Det andre innlegget har overskriften “Generalforsamling - forhåndsstemming til besvær”.
Her har både administrasjonen, styret og representantskapet beklaget at man ikke hadde gjort
en grundig nok jobb med å sjekke ut om forhåndsstemming var lovlig. Viser her til sak under Aktuelt på hjemmesidene våre av 16.11.21:
Den ekstraordinære generalforsamlingen som skulle
vært avholdt 15. november ble avlyst/utsatt fordi det i
innkallingen og i praksis var åpnet for forhåndsstemming. Tidligere i pandemien var det gitt en midlertidig
lov som åpnet for forhåndsstemmer, men den var nå
utløpt, slik at forhåndsstemming ikke lenger er tillatt.
Noen beboere gjorde administrasjonen og styret klar
over forholdet, samme dag og kort tid før generalforsamlingen skulle starte. Administrasjonen og styret
besluttet derfor å avlyse/utsette generalforsamlingen.
Vi beklager at denne situasjonen oppstod, og takker for
at oppmerksomme beboere gjorde oss oppmerksomme
på forholdet. Innkalling til ny ekstraordinær generalforsamling kommer.
I innlegget så etterspørres hensikten med å tillate forhåndsstemmer. Når vi gjorde de vurderingene, var det
på bakgrunn i erfaringer tidligere i pandemien. Og det
var på grunn av at det var antallsbegrensninger i fysisk
oppmøte. Det ble derfor vurdert dit hen at alle skulle
få en mulighet til å stemme. Men med tydelig informasjon om at de som stemte på forhånd ikke hadde
mulighet til å endre sin stemme i etterkant, uavhengig
av hva som ble utfallet av diskusjoner og eventuelle
benkeforslag i generalforsamlingen. Det var på denne
måten det ble gjort i den ordinære generalforsamlingen
i 21.

Når det gjelder muligheten for å kunne stille spørsmål underveis ble det vurdert som en OK løsning at
den som ville kunne sende spørsmål skriftlig til min
private e-postkonto. Dette på grunn av at det ofte er
styreleder som svarer på de spørsmål som kommer
inn. Det er representantskapets ordfører som leder generalforsamlingen så derfor fant man ut at det var en
grei løsning at styreleder fikk spørsmålene. Jeg kan
forsikre alle om at alle spørsmål som hadde kommer
ville blitt lest opp, besvart og innmelders navn ville
blitt protokollført.
Styret og administrasjonen jobber nå for å finne en
samarbeidspartner/leverandør som kan hjelpe oss
med en digital løsning. En løsning må kunne fungere
slik at man kan få stilt spørsmål underveis, man må
kunne stemme over en og en sak underveis i generalforsamlingen, det må gå an å stille benkeforslag
og man må ha en løsning for stemmegivning som er
helt sikker. Når en slik løsning kan være på plass er
noe usikkert. Men målet er at vi skal ha det på plass i
løpet av 2022. Blant annet har vi nå 2 tilbydere som
vi ønsker å teste ut før vi går videre med en eventuell
avtale/anskaffelse. Vil på vegne av styret få takke for
engasjementet og imøteser gjerne forslag til forbedringer for fremtiden.
Med ønske om en fin påske
Roger Hagestuen					
Styreleder

Men da vi ble gjort oppmerksomme på at forskriften/
loven var endret fant styret og representantskapet ut at
man måtte avlyse. Derfor vil vi “legge oss flate” for
kritikken og sørge for å gjøre en bedre jobb fremover.
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Merking av kjellerboder

rapport fra oss, med info om hva eventuelle avvik omI forbindelse med el-tilsyn skal det foretas kon- handler, og oftest med vedlegg av bilde eller bilder. Vi
må da vite hvilken bod avviket og eventuelle bilder tiltroller i kjellerbodene.
hører slik at vi kan rette aktuell henvendelse til rette
I den forbindelse er det viktig å gjennomføre merking vedkommende.
over dørene i fellesboden, slik som vist på illustraBodmerking						
sjonene. Kontrolløren skal naturlig nok inn i kjellerboMed bakgrunn i dette, og for å finne lettere fram,
dene for å få gjennomført dette, men tidvis kommer de
ønsker vi at alle våre beboere merker sine boddøseg ikke inn av grunner som for eksempel det at det er
rer ved å skrive på slik som er gjort i illustrasjonene.
montert annen lås enn systemlås, i tillegg til at man kanI første illustrasjon ser vi merkingen 2D, 1 (som betyr
skje heller ikke vet hvem som er rette eier av den boden
gateadresse 2, bokstav D og 1. etg) og for høyre dør
de kontrollerer.
er dette 2D, 2 (som betyr gateadresse 2, bokstav D og
2. etg). I det andre eksempelet ser vi 1A, 1 (som betyr
Ekstraarbeid						
Dette medfører dessverre noe ekstraarbeid og ekstra gateadresse 1, bokstav A og 1. etg) og for høyre dør er
tid, både for kontrolløren og for borettslaget som skal dette 1A, 2 (som betyr gateadresse 1, bokstav A og 2.
følge opp. Alle avvik som ikke er borettslagets eget etg). Ved eventuelle spørsmål knyttet til oppsettet, ta
ansvar, tilfaller beboerne. Beboerne får da videresendt kontakt med teknisk sjef.

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
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Periodisk el-kontroll
I år skal det foretas periodisk el-kontroll av
låst opp for gjennom-føring av EL-kontroll i bodene.
borettslagets fellesanlegg på G- og F-feltet.
Alternativet er å la være å sette på låsen denne dagen,
Ofte blir det under kontrollene avdekket avvik/uregel- så kan kontrollørene gå inn i boden eller at beboer
messigheter sett i forhold til gjeldende lover og regler for er til stede for så å låse opp. Eksakt tidspunkt for
kontrollene til den enkelte er det naturligvis vanskeEL-installasjoner.
lig å informere om. Trenger du ny lås eller noe annet
Styrevedtak							
som er feil med låsen, ta kontakt med borettslaget.
Det er styret som har fattet vedtak om gjennomføring av Likeledes dersom du har spørsmål rundt gjennomføinternkontroll av borettslagets fellesanlegg hvert 4. år. ringen av kontrollen/tilsynet.
Når det gjelder leilighetene, er det den enkelte andelseiers ansvar at EL-installasjonene er i godkjent stand. Borettslaget har ansvar for fellesanleggene, og det er disse
anleggene som nå skal kontrolleres.
Beboeransvar						
Dersom beboerne selv har utvidet anleggene med montering av flere stikkontakter, lyspunkter, montert utstyr
som krever bruk av skjøteledninger eller liknende i
borettslagets boder (kjellerbodene eller i de utvendige
sportsbodene), er ansvaret for å rette opp avvik her naturligvis beboer sitt. Det er heller ikke tillatt å montere
frysere eller liknende som går på borettslagets fellesstrøm i disse bodene. Da må i så fall strømforsyningen
gå fra egen leilighet.

Sportsboder i fellesinnganger
Vi minner de beboerne som bor i fellesoppganger, om at man deler de utvendige sportsbodene med andre i oppgangen.

Dette tilsier at det ikke kun skal være en familie/leilighet som
bruker boden, men at den skal deles på og/ eller brukes av
flere. Dersom det synes å være behov for mer plass, kan man
eventuelt avtale med naboen om å bruke av deres plass, men
det må i så fall være avklart før man tar i bruk boden. Ofte er
Dokumentasjon					
det lite plass som skal deles på flere. Større ting som opptar
For oppretting av avvik som gjøres, eller for noe som
unødvendig mye plass bør heller ikke lagres her, dette kan
er blitt gjort tidligere, må det fremlegges dokumentasjon
eventuelt lagres i kjellerboden. Slik bruk av den utvendige
av dagens eiere om at arbeidet er utført av et autorisert
sportsboden gjelder sommer som vinter. Vis hensyn.

elektriker-firma. Vi får informasjon og bilder av alle avvik kontrollørene finner, og beboerne tilskrives med frister for utbedringer, og krav må etterkommes. På samme
måte som borettslaget selv må utføre avvik, og til dette
må også vi leie inn elektriker. Dersom dere beboere ser
at noe av det borettslaget er ansvarlig for er ødelagt, send
melding om dette til oss i forkant, så blir det utbedret.

Boddører og lås					
I forbindelse med gjennomføring av EL-kontroller/EL-tilsyn, ser vi rett som det er at det er beboere som
har satt på kodelåser eller andre låser slik at vi ikke får
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STYRETS ARBEID SIDEN SIST
Intervju med daglig leder

systemleverandører, On Property, er i sluttfasen med
utvikling av et lignende system som vi ønsker å sjekke ut før man tar en avgjørelse.

Hoeggen kirke bygges ut

Det har vært en rekke saker til behandling også i denne Fellesmøter med KU og Representantskapet
perioden. Under gis et utdrag av saker som er behandlet
av styret i perioden desember 2021-februar 2022.
Styret har fellesmøte med kontaktutvalget 3. mars og
representantskapet 10. mars. Styret har i den anledAnsettelse av ny teknisk leder
ning vedtatt saksliste til begge møter, etter innspill og
Vår tekniske sjef Laila Pedersen har varslet om at hun ønsker fra de involverte.
ønsker å gå av med pensjon i løpet av våren. I den for- Åpent beboermøte
bindelse har vi med hjelp av Fremo Bemanning AS søkt
etter en ny teknisk leder for borettslaget.
Styret har over lengre tid hatt planer om å avholde et
åpent beboermøte i Risvold. Grunnet pandemien har
Etablering av brannalarmanlegg i fellesgarasjer
møtet blitt utsatt. Styret har nå vedtatt at møtet avholStyret vedtok i desember å etablere brannalarmanlegg i des i Risvold tirsdag 5. april 2022 kl. 18.00. Invitaalle fellesgarasjer i borettslaget som er større enn 400 sjon vil bli sendt ut i god tid. Utover noe informasjon
m². De 5 største får såkalte aspirasjonsanlegg, de andre fra styret, er formålet med møte at beboerne kan stille
ordinære varslere, men alle garasjene får direktekobling spørsmål om det de måtte ønske.
til 110-sentralen (brannvesenet). Det er Bravida AS som Leiepriser Risvold
vil utføre dette arbeidet.
Vår faste renholder har sagt opp sin stilling. VedkomTrafikksikkerhetstiltak felt A
mende har gjort en fantastisk jobb, men det har vært
Det har vært diskutert og foreslått flere trafikksikkerhets- sårbart med kun en renholder. Vi har derfor inngått
tiltak på felt A. Det påstås at det kjøres mye gjennom avtale med Flyt Renhold AS som utfører det øvrige
feltet. Før man konkluderer med hvilke tiltak som kan renholdet i administrasjonsbygget. Dette medfører
være aktuelle, har styret vedtatt at det skal foretas tra- noe økte kostnader til renhold, men leieprisene har
heller ikke vært justert siden vi flyttet inn i bygget i
fikktellinger på feltet.
desember 2015.
Forsøksleilighetene i H2
Styret har vedtatt følgende nye leiepriser:
Styret vedtok i styremøte i januar at forsøket og målinge- Formiddag/ettermiddag: kr. 1.400,- inkl. vask.
ne i Blaklihøgda 2 skal fortsette frem til sommeren 2023.
Dette bl.a. med bakgrunn i at det er ennå flere momenter (kr. 1.200,- for andelseiere)
som skal vurderes og undersøkes i denne perioden. Deri- Hel dag kr. 2.600,- inkl. vask. (Kr. 2.200,- for
blant skal det monteres en ny måler for faktisk måling av andelseiere)
oppvarming i garasjen, det skal monteres HUB-løsning i
alle forsøksleilighetene, vi skal få utredet muligheten for
Det tas et tillegg på kr. 500,- for leie av kjøkken.
etterisolering av gulvene i blokker med garasjer, starte
- Fredag/ lørdag: kr. 5.300,- inkl. vask. (kr. 3.800,utredning vedr mulighet for lokal energifangst (varmefor
andelseiere)
pumper, solcelleanlegg etc). Dette i tillegg til at vi får
ennå bedre informasjon om forbrukene i leilighetene og
- Hel helg: kr. 10.000,- inkl. vask. (kr. 7.000,- for
blokker som er tilknyttet undersentralen i H2.
andelseiere)
Systemer for digitale årsmøter

Omgjøringen og utbyggingen av Hoeggen kirke gjør at kirka vil være stengt helt fram mot sommeren 2022.

Hoeggen kirke stengt fram mot sommeren 2022
Hovegrepet som er gjort for å holde igang både gudstjenesterytmen og andre menighetsaktiviteter, er å flytte mesteparten av det som har foregått i Hoeggen kirke til Tempe kirke. Dette omfatter også kontorarbeidsplassene til de i staben som har hatt plass i Hoeggen kirke.				
																
Kilde: Den norske kirkes nettside. Foto: Kjell Kjærstad

- Arrangement i regi av naboutvalget: kr. 700,-.

Representanter fra styret og administrasjonen har fått
Avtale om kjøp, salg og ombygging av næringssekpresentert to ulike systemer for digitale møter og digital
sjon til 15 leiligheter i Ingeborg Aas veg 2
avstemming, spesielt til bruk på borettslagets generalforsamlinger. Saken ble imidlertid utsatt da en av våre Styret har vedtatt avtalen med Ren Risvollan AS om
kjøp, salg og ombygging av næringsseksjon til 15 leiligheter i Ingeborg Aas veg 2, i etasjene 2.-4.
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Riving av tilfluktsrommet
Innledning: Som dere sikkert kjenner til,
skal tilfluktsrom Risvollan rives. 		
Vi i Br. Bjerkli AS er bestilt av Trondheim
kommune for utførelse av denne jobben.
Beskrivelse av prosjekt: Det skal bygges
ny barnehage ved Risvollan senter, og i

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål. Vennligst se vedlegg for kart/
plan over området.
Med vennlig hilsen
Br. Bjerkli A/S Morten Fløan, Driftsleder, Telefon 46800899 –
floan@br-bjerkli.no

den forbindelse skal tilfluktsrom rives. Adkomst til tomt vil bli via parkering og en
anleggsvei som vist i tegningen.
Det er til tider mye trafikk på parkeringsplassen, og dette hensyntas i planlegging
av massetransport. Arbeidene vil også
medføre at gangveien mellom parkering
og tilfluktsrom må tidvis stenges. Ved
stenging vil det bli manuell dirigering
forbi stedet og henvisning til alternativ veg. Det tilstrebes at stenging ikke
blir utført i tidspunkt med mye trafikk.
Byggeplassen ligger i et område med mye
rekkehusbebyggelse, og dette hensyntas
under planlegging av arbeidene – støy, støv,
personsikkerhet 3. person. Hele anleggsområdet vil bli komplett inngjerdet med
anleggsgjerder.

Denne ”Dinosauren” gjorde vei i vellinga da tilfluktsrommet ble revet.

Fremdrift: Planlagt oppstart mandag
10.01.2022. Normal arbeidstid vil være
mandag til fredag mellom 07:00-15:30.
Riveprosjektet er estimert ferdigstilt våren
2022.
Kontakt informasjon: Anleggsleder Br.
Bjerkli AS: Arnstein Liberg, 919 17 126,
arnstein@br-bjerkli.no
Byggeleder Trondheim kommune: Kristin

Foto: Gunnar Osvoll

Bjerge, 916 72 148, k.bjerge@kkn.no

24 RL 1-2022

RL 1-2022 25

Fra ekstraordinær generalforsamling 07.02.2022

Gratis inngang!

NASJONAL
MARITIM
SIKKERHETSDAG
TRONDHEIM BÅTFORENING, GRILSTAD MARINA
Søndag 22. mai kl. 11.00 -17 gjennomfører Kongelig Norsk Båtforbund
i samarbeid med Trondheim Båtforening en Maritim Sikkerhetsdag.

Den Nasjonale Maritime Sikkerhetsdagen vil bli spesielt rettet mot forebygging, egenredning og livreddende førstehjelp i forhold til ferdsel
på og ved vann med demonstrasjoner og informasjon, samt informasjon om tilgjengelige tjenester relatert til dette. Her vil du komme tett
på ulike nødetater, få demonstrert sikkerhetsutstyr med redningsflåter, kontroll av redningsvest, test av VHF nødknapp og av
Her kan
nødpeilesender, omvisning av båter, redningsbiler og helikopter fra de ulike nødetatene.
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Barna vil kunne treffe Bjørnis, ta en tur med redningsselskapets Eliasbåt,
og alle barna vil få gratis pølse og is.
I SAMARBEID MED

barna møte
både Bjørnis
og Elias!

