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Følgende vedtak ble gjort og skal gjennomføres:								
- Vi skal skille ut TVRisvollan i en egenstiftelse i løpet av året 2022.

Styrelederen har ordet

- Risvollan eiendom skal avvikles.
- Vi skal selge “trekanttomta” til Trondheim kommune i fbm bygging av nybarnehage ved senteret.
- Midlertidig oppstillingsplass langs Risvoll vegen skal settes i stand.Og det skal i samarbeid
med de nærliggende NU lages et forslag til hvordan plassen kan oppgraderes.

Hei

- Vi skal bygge utelager på egen tomt.

Sommeren har vel så langt ikke vært det helt store å skryte av. Men det spirer og gror godt rundt omkring.
Det er alltid krevende å “henge med”når alt skyter i været. Men i årsynes jeg det ser veldig mye bedre ut på
denne tiden året enn på lenge.
Så all honnør til våre ansatte for det.

En så stor driftsorganisasjon som oss har mye utstyr/maskiner som krever plass. Når det er utredet
forskjellige alternativer skal dette legges freminygeneralforsamling.I mellomtiden vil det være
behov for å lagre utstyr/maskiner så da brukes de best egnede plassene vi har til dette. Men det er
en midlertidig løsning.
- Det skal bygges nye garasjer på H-feltet.

Jeg tenker det er all grunn til å rose mange av beboerne også for flotte opparbeidede tun med fargerik
blomsterprakt. Og jeg vet det er mange som tar et ekstra tak og steller litt rundt eget hus. Kanskje flere av oss
bør gjøre det? Vi har flere valg om vi vil ha ute områdene bedre stelt. Bruke mer penger på å leie inn/ansette
flere, de ansatte kan jobbe “smartere” med er automatisk utstyr eller hver enkelt av oss kan bidra mer.
I disse dager får styret til behandling en sak om stell av uteområdene våre. A-feltet er først ute, og en innleid
gartner(Pia Sjule som bor i D-feltet) har laget et forslag i samarbeid med naboutvalget (NU) på feltet. Det
skal lages en skjøtselsplan for hvert felt som skal godkjennes av NU og styret. Det skal bli spennende å følge
dette arbeidet.
En ting er sikkert - en av styrets viktigste oppgaver er å ta vare på de kvalitetene grøntområdene våre utgjør.
Og som er så viktig for oss beboere i norges største borettslag. Grøntområdene våre er høyt verdsatt av de
fleste. Det så vi godt nå at vi ikke vil ha fortetting.Vi vil ha friområdene til felles nytte og glede. Og dermed
er saken om en mulig fortetting “lagt død”.
Styret har nå hatt siste møte før ferien. Her behandlet vi blant annet en sak om oppfølging av vedtakene
fra de forskjellige generalforsamlinger vi har hatt i år.								

Rislappen utgis av Risvollan Borettslag.
Utgitt første gang 1974
Adresse: Asbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim
Telefon: 73 96 99 55
Ansvarlig redaktør: Kjell Kjærstad, 936 87 870
Nyhetsredaktør: Mads Arind Holmvik
Layout: Kjell Kjærstad
Trykk: Fagtrykk Trondheim

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: Mads Holmvik,Kjell Kjærstad, Gunnar Osvoll og
arkivfoto.

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.

2 RL 2-2022

Alle disse sakene krever en del forarbeid,utredninger,godkjenninger,anbudosv.Så det vil nødvendigvis ta noe
tid, men styret vil følge opp at vi har fremdrift. Du kan lese mer om
status for disse sakene i denne utgaven av Rislappen.
Det vilkomme nærmere informasjon fortløpende etter hvert som hver enkelt sak går fremover.
Laila vil gå av med pensjon til høsten (okt/nov) etter mangeår i borettslaget. Hun har vært en viktigbrikke i
utviklingen av borettslaget i disse årene.Hun har gjennomført mange meget store rehabiliteringsprosjekter,
fått på plass mange gode vedlikeholdsplaner og ikke minst stått stødig “ved roret” gjennom både smult
farvann og stormfullt hav. Å være teknisk sjef i Norges største borettslag er en krevende jobb.
Vil med dette få takke Laila for alle årene hun har jobbet for
oss,og ønsker henne lykke til med livet som pensjonist når den tid
kommer.
Arbeidsledig blir hun ikke som bor på gård og har landsted på Fosen.
Trond Tillman Hansen harsignert arbeidsavtale som teknisksjef med Risvollan Borettslag. Han starter 1.
september 2022.
Trond er 53 år og er utdannet takstmann og jobber i dag i TOBB. Han har god erfaring med arbeid i borettslag,
så dette blir nok bra. Vi ønsker han velkommen når den tid kommer😊
Styret og administrasjonen tester nå ut en løsning for digital møteavvikling. Vi tester et systemsomheter
GoPlenum.Der kan alle følge møtetdigitalt,du kan be om ordet,stemme og du kan til enhver tid se hvem
som har ordet, hvem som er neste på talerlista og avstemningsresultat vises i sanntid. Vi skal bruke litt tid
på å “trene” på systemet slik at vi kan ta det i bruk i generalforsamlinger i fremtiden.
Men først skal vi alle ha ferie og nyte noen late dager med sol og sommer						
															
Ha en fin sommer!													
Hilsen Roger Hagestuen												
Styreleder
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VI HAR FLOTTE MØTE – OG SELSKAPSLOKALER TIL UTLEIE!

Har du behov for å leie lokale for mindre eller større arrangement?

Bruk av fellesgarasjer, samt lagring
av div. utstyr
Som noen kanskje har fått informasjon og beskjed om tidligere i år, har vi rettet henvendelse til enkelte beboere om
å rydde og ordne opp på «sin plass» i fellesgarasjene våre.
Dette fordi enkelte har lagret diverse utstyr og saker og ting
bak bilene sine, eller ved siden av bilene. Noen til dels mye
utstyr, og noen har også MC/scootere stående der.

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

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.

Slik kan vi dessverre ikke ha det, og det er i strid med retningslinjer satt i INFO-håndboken kap. 6.1 Ordensregler,
punkt 5.
Retningslinjene finner du ellers på borettslagets hjemmesider. Dersom beboere kommer over noen brudd på retningslinjene, er det fint om dette meldes til borettslagets administrasjon, gjerne med vedlegg av bilder.
Se ellers utdrag av retningslinjene under:

5.

Garasjene

Kjøretøyene skal parkere på anvist plass, og slik at de ikke
hindrer trafikken i midtgangen. Parkering i midtgangen
skal ikke forekomme. Garasjeporten og bakdøren skal alltid
etterlates låst. I garasjene er det forbudt å:
- utføre reparasjoner (skifting av lyspærer og tilsvarende bagatellmessige 				
arbeider regnes ikke som reparasjon)
- å vaske bil
- ruse motor unødig
- bruke åpen ild
- oppbevare ildsfarlige væsker og gasser i fellesgarasjen
- søle olje og andre kjemikalier (må eventuelt
fjernes omgående)
- oppbevare tilhengere
- oppbevare MC/scooter utenom anviste og godkjente plasser
- oppbevare større utstyr som kano/kajakk etc uten
godkjenning fra borettslaget

rettslaget får adgang til sikringsskapene. Dette er
noe vi kommer til å følge mer opp framover bl.a.
pga krav fra netteier TENSIO.
Vi nevner også det trafikkmessige, jfr punkt. 6 og 7,
se utdrag – under:

6.

Trafikkregulering i boområdene

Borettslagets skilting må etterkommes.

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

7.

Trafikkovertredelser

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

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.
Ved bortleie av garasjeplass er utleieren ansvarlig for at
reglementet følges, og er den vi kontakter dersom det er noe
som må ordnes opp i.
Det er ikke tillatt å lagre gjenstander i garasjen utenom i
bodene.
Der det er sikringsskap montert i bodene, skal borettslaget
ha uhindret adgang, evt. kan bodene deles opp slik at bo-
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Kort status på diverse generalforsamlingsvedtak

etter dette. Det er nå oppnådd enighet om en kjøpesum på

kr. 10 000.000,-. I tillegg skal kommunen dekke boVi gir med dette en liten status på diverse vedtak fattet av
rettslagets advokatkostnader begrenset oppad til kr.
generalforsamlingen:
250.000,-.

Vedtektenes pkt. 10-5- møteleder på generalforsamlingen
Generalforsamlingen vedtok å endre pkt. 10-5 i vedtektene
for å åpne for muligheten til å kunne leie inn en ekstern
møteleder der det skulle være behov for det. Vedtektene
er endret, men ikke publisert enda. Bakgrunnen for dette
er at styret og administrasjonen gjennomgår for tiden hele
Informasjonshåndboken og en oppdatert versjon vil bli publisert samlet.

Utelager
Når det gjelder plassering av et utelager for borettslaget, ble saken sendt over til Kontaktutvalget slik
at de kunne komme med et felles forslag til ønskede
plasseringer.

Kontaktutvalget foreslo bak administrasjonsbygget
og på F-feltet (på andre siden av gaten av administrasjonsbygget). Tre naboutvalg var imidlertid ikke
Utskillelse av TV Risvollan
representert på møte i Kontaktutvalget, deriblant
TV Risvollan har fått frist til 1. juli 2022 til å legge frem
F-feltet. Disse 3 naboutvalgene er purret opp, uten
en oversikt over alt teknisk utstyr, samt en verdivurdering
at vi har fått noen tilbakemelding fra disse.
av dette. Videre skal de presentere en plan for hvordan de
tenker å skaffe til veie sin del av grunnkapitalen. Det skal
videre leveres et utkast til vedtekter og stiftelsesdokument
Styret ønsker å utrede plassering av utelager på
for den nye stiftelsen. Partene skal også se nærmere på en
tomten til administrasjonsbygget og på E-feltet,
tjenesteleveranseavtale samt en leieavtale på lokalene. Det
eventuelt en kombinasjon. I tillegg vil forslaget om
er planlagt et møte 6. juli 2022.
plassering på H1-15 bli stående som ett av alternativene.

vi kommer så langt at vi har noe å legge fram for drøfting/avklaring med de. Detaljprosjekteringene vil også
avklare endelige plasseringer av byggene sett i forhold
til geotekniske vurderinger.

Midlertidig oppstillingsplass langs Risvollvegen
Etter generalforsamlingen ble det rettet en henvendelse
om de vedtak som der ble fattet til nærliggende naboutvalg. Dette er D-feltet, E-feltet og F-feltet.
Det ble bedt om tilbakemelding på aktuelle forslag på
tiltak/utforming som administrasjonen ser nærmere på.
Ønsket/forslaget var at de tre naboutvalgene kunne enes
om ett felles forslag. Deretter vurderer administrasjon
det/de forslag som foreligger, kostnadsberegner dette og
sender saken til styret for godkjenning av tiltak. Videre
må det settes av midler til aktuelle tiltak i budsjettet før
noen arbeider kan settes i gang.

Avvikling av Risvollan Eiendom AS
Det er avholdt både styremøte og generalforsamling i Ris- Nye garasjer på H-feltet
vollan Eiendom AS hvor beslutning om oppløsning er vedEtter generalforsamlingen har det vært møte med
tatt. Selskapet er meldt oppløst til Brønnøysundregistrene
lederne av naboutvalgene på H-feltet hvor arkitekt
16. juni 2022.
også var til stede. Deretter avholdt begge felt beboermøter angående saken. Det ble så gitt informasjon
til administrasjon om det som kom fram der, og akSalg av tomt til Trondheim kommune
tuelle punkter ble svart ut.
Som kjent tilbød Trondheim kommune kr. 6 000.000,- for Vi går nå videre med detaljprosjektering for alle 3
tomta. Tilbudet ble avslått og forhandlingene har fortsatt områdene, og kommer tilbake til naboutvalgene når
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Hunder og båndtvang
En god ting kan jo ikke sies for ofte!
Vi får av og til henvendelser om «løse» hunder på borettslagets områder. Til det er å si at iflg. våre retningslinjer satt i INFO-håndboken kap. 6.1 Ordensregler, pkt 8
står det rett og slett at hunder som luftes på borettslagets
områder, skal holdes fysisk i bånd.
Det er altså ikke nok at hundene holdes under oppsikt,
de skal holdes i bånd, dvs at det er båndtvang for hunder som luftes på Risvollan Borettslag sine områder
hele året. Og iflg. Trondheim kommunes retningslinjer
nevnes det bl.a at det er båndtvang i boligområdene i
byen, noe som deriblant omfatter Risvollan. Vi ber om at
båndtvangen respekteres og etterkommes.
Vi skal ha hengt opp informasjon om dette på hundelatrinene som er plassert på ulike steder i borettslaget, dersom disse da ikke er blitt borte i mellomtiden.
Vi håper ellers at folk bruker disse latrinene når man
går tur med hundene! Dere må i alle fall ta opp hundens
ekskrementer, og enten kaste de i latrinene eller ta de
med hjem.
I tillegg nevner vi at hunder og katter som har fast tilhold
i borettslaget skal registreres. Administrasjon har skjema
til utfylling. Andelseier av den leiligheten hvor dyret har
sitt tilhold, er ansvarlig for at bestemmelsene i ordensreglene overholdes.
Skjema finner du også som vedlegg i INFORMASJONS-håndboken kap. 6.1 Ordensregler. Så fyll det ut
og send inn så får vi registrert kjæledyret ditt. Har du
spørsmål, ta kontakt med oss.

Kasser for hageavfall – på alle felt

Innlegg til Rislappen

På hvert felt er det satt ut flere kasser for å kunne kaste
hageavfall. Vi minner på at det IKKE skal kastes søppelsekker oppi kassene, verken blanke eller svarte.
Det skal KUN kastes reint hageavfall. Verken blomsterpotter, stein, jord, silkeblomster eller plastblomster/
plastpotter skal kastes der. Heller ikke store trær, men
kvister, greiner, mindre buskvekster eller blomsteravfall kan kastes der. Dette skal være merket utenpå
kassene. Har du spørsmål om det som skal kastes, og
om det kan kastes i disse kassene eller ikke, ta kontakt
med borettslaget.

Forhåndsstemming på generalforsamlinger
I Rislappen 2022 #1 s. 17 har styreleder et svar til andelseier om forhåndsstemming på avlyst generalforsamling 15.11.2021. Her siterer han og viser til en sak
på borettslagets nettsider datert 16.11. med bl.a. «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.

var seg bevisst det ulovlige i forhåndsavstemmingen
som gikk forut for møtet.

Er kassene blitt fulle av hageavfall uten at vi har fått
tømt de, ta kontakt med borettslaget så kommer vi og
tømmer – eller send inn melding via vårt arbeidsoppdragssystem: eLydia. Da får vaktmesterne oppdraget.

Videre gir han en beskrivelse av forhåndsstemming
slik den skjedde på ordinær generalforsamling 3.5.21.

Jeg kunne utdype denne tragi-komedien grundig,
men skal nøye meg med følgende retoriske spørsmål:

Leserbrev - Vedrørende info om
ansiennitet
Jeg har i løpet av min botid i borettslaget stiftet nærmere
bekjentskap med borettslagets ordning knyttet til
forkjøpsrett og innmeldt interesse vedrørende kjøp av
bolig. I andre borettslag har jeg erfart det slik at man
tidlig i prosessen får vite hvordan man står med tanke på
sin ansiennitet. Man får altså tidlig i prosessen vite om
man er nummer 12, 2 eller 1 i ansiennitetsrangeringen.
Og man får dermed tidlig en indikasjon på om det er noe
poeng i å igangsette prosesser med meglervurdering av
egen bolig, med innhenting av finansieringsbevis for
lån og klargjøring av egen bolig for salg. Slik er det
etter min erfaring ikke hos oss. Her har kan man erfare
at mange melder interesse for en bolig, samtidig som
ingen får vite hvordan man står i forhold til de andre
som har meldt interesse. Det er opplyst at dette vil det bli
opplyst om når meldefristen er utgått. Er dette bra nok?
I praksis vil dette si at om alle eksempelvis 12 melder
interesse så har 11 stk familier gjort et omfattende
arbeid forgjeves. Et omfattende arbeid med klargjøring
av egen bolig for salg, samt arbeid med finansiering,
før man i det hele tatt får vite hvordan man ligger an.
Det er tydelig for meg at denne ordningen er moden for
justering. Kanskje styret kan se på saken?

Imidlertid: Forhåndsstemmer var tillatt i midlertidig
forskrift som gjaldt 8.4.20-27.5.20 og midlertidig lov
som gjaldt 19.6.2020 – 1.11.2020. Loven ble altså satt
ut av kraft over ett år før ekstraordinær generalforsamling 2021 ble holdt.
På sistnevnte møte deltok RBL, administrasjon, styre,
representantskap og lagets faste advokat. Møtereferatet inneholder ikke så mye som en protokolltilførsel
som tyder på at noen av de nevnte juridiske overvåkere

Det kan nevnes at departementet i høringsutkastet til
ny lovgivning 2021 under tvil foreslo å videreføre
forhåndsstemmene. Høringsinnspillene var imidlertid så lite entusiastiske at departementet valgte denne
delen av lovforslaget (lovproposisjon 81. Stortinget
savnet det aldri (innstilling 279), og den vedtatte
nye lovgivningen av 10.4.21 var kjemisk fri for forhåndsstemming.

Hva tenker borettslaget å gjøre for å gjenopprette
RBLs erklærte gode rykte (k.f. styrets mål- og tiltaksplan) etter den skade som renomméet er blitt
påført gjennom den handlingsmåte som lagets myndighetsorganer har utvist.
6.04.2022
Ola Strøm

Engasjert beboer i Risvollan Borettslag.
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Montering av brannvarslingsanlegg i 		
fellesgarasjene
Bravida AS har montert brannvarslingsanlegg i våre fellesgarasjer. Det gjelder alle fellesgarasjene som er større enn 400 m². Anleggene er nå ferdig montert, men i
skrivende stund er de ikke koblet mot 110-sentralen. Vi
må først ha en prøveperiode på minst en måned, kanskje
lenger – dette for å luke ut eventuelle «barnesykdommer»
før anleggene kobles opp mot 110-sentralen (brannvesenet). Når så er klart, vil de bli koblet opp. Dette tilsier at
innen sommeren er over, antar vi at alle er koblet til.
Brannalarmanlegg er en fin ting å ha montert i garasjene,
men det fører også til at vi må bruke garasjene med mer
forsiktighet enn tidligere. De som har biler i garasjene må
ikke ruse bilene unødvendig, ikke la bilene gå på tomgang, ikke utføre arbeid eller foreta noe på bilene som
medfører ekstra røyk eller eksos. Dette kan igjen føre til
at detektorene/melderne utløses og varsler 110-sentralen
om at det er brann. Dersom det da ikke er brann eller
røykutvikling, fører dette igjen til unødvendig utrykning
for brannvesenet med påfølgende gebyrer som da borettslaget må bekoste. Dette må vi unngå.
Ved spørsmål om ulike situasjoner, kan borettslaget kontaktes i arbeidstiden. Utenom ordinær arbeidstid, kan
du kontakte borettslagets vakttelefon. 			
Dette nummeret er: 940 13 260.

Spørsmål om montering av
utvendig solskjerming
Vi får av og til spørsmålet om det er tillatt å montere
utvendig solskjerming.
Til dette er å si at enn så lenge er det ikke noe forbud
mot dette. Men beboerne må være klar over at montert
solskjerming (utvendig) kan føre til ekstra kostnader
ved malingsarbeider eller dersom vi må skifte vinduer, vindusomramming og/eller panel, ved at beboer må
betale ekstra for dette fordi slik skjerming er montert.
Beboere blir i så fall fakturert fra borettslaget.
Dersom det er snakk om montering av markise, bør
ikke utslått markise være i vegen for naboers utsyn/utsikt. Slik sett er det fint om dere snakker med naboer og
avklarer plassering/ utforming av markise. En markise
må heller aldri monteres i takplatene i balkongen over.
Dette for da tas det hull på platene, noe som fører til at
vannet renner «i hodet» på de som er under.
En markise vil ellers, som hovedregel, medføre ekstra
kostnader for tildekking eller fjerning av denne i forbindelse med malingsarbeider.
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Forbud mot montering og
bruk av utvendige Spa/basseng-bad
Vi hører av og til om at noen beboere har tatt i bruk
boblebad, såkalte spa- eller bassengbad, evt boblebad, og satt disse på verandaen, terrassen eller uteområdet. Noen basseng er med motor og andre ikke.
Felles for de alle er at styret, etter en samlet vurdering, har nedlagt forbud mot bruk av slike basseng
her på Risvollan.
Vi gjør beboerne med dette informert om forbudet.
Unntaket er naturligvis små barnebasseng, (plaskebasseng) som har lav høyde og begrenset diameter.

Mulighet for å leie plass for
el-sykkel i MC-boden
På taket på parkeringshuset (Risvollvegen) har vi
noen ledige MC/scooterplasser. Disse kan tildeles
enten MC/scootere eller benyttes (leies) for å lade
el-sykkel.
Borettslagets styre har vedtatt at det kan la seg gjøre
å sette fra seg el-sykkel i denne boden. Dette kan
man gjøre ved å henvende seg til borettslaget og
søke om plass.
Det er også montert stikkontakter for lading av
el-sykkel på disse plassene.
Videre har styret vedtatt at det pr nå koster kr 100
pr mnd for leie av plassen inkl. forbruk av strøm til
lading. Det må inngås avtale med den enkelte som
ønsker å leie plass. Send oss en henvendelse da vel!
Enten det gjelder tildeling av MC/scooterplass eller
plass for el-sykkel. Har du spørsmål, ta også kontakt.

Trenger 2 av de gamle dørene på
Risvollan
Er det noen som pusser opp å ønsker å kaste de gamle
dørene som er på Risvollan?
Jeg mangler 2 soveromsdører, 1 høyrehengslet og 1
venstrehenglet
Edith Furuhaug, Blaklihøgda 10e, tlf 97149421

Retningslinjer for oppsetting Søppeldunker
Vi ser og hører av og til at søppeldunkene blir for fulle,
av paviljonger/ partytelt
og/eller kan være ødelagte. Hva kan man/skal man da
Styret har vedtatt retningslinjer for oppsetting av paviljonger/partytelt. Disse finner dere i INFO-håndboken kap. 5.25, og de skal være tilnærmet lik de retningslinjene vi har for oppsetting av trampoliner. Se
derfor også INFO-håndboken kap. 5.23. INFO-håndboken med sine kapitler finner dere på borettslagets
hjemmesider.
Retningslinjene vil således ligge til grunn for behandling av ulike typer saker tilknyttet oppsetting av paviljonger/partytelt. Til orientering er paviljongene ikke
tre-paviljonger, men paviljonger der stoff/duk benyttes
– noe à la partytelt, så derfor benyttes også ordet partytelt som skal være et kjent begrep.
Dersom det er spørsmål til dette, ta kontakt med borettslaget v/teknisk sjef for ytterligere informasjon.

Robotklipperne våre
Noen steder har vi fått montert robotklippere. Disse
skal hjelpe til med å holde gresset og områdene våre
fine. Dessverre har det vært noen hendelser med at de
har vært ustabil i vår, men dette har nå blitt utbedret.
Slike hendelser kan ha ulike årsaker, men det siste vi
oppdaget nå, var at ledningen (lede-ledningen) som gir
klipperen signaler om å klippe innenfor et gitt område,
var blitt ødelagt. Vi oppdaget da at en beboer rett og
slett hadde vært uheldig og satt spaden i jorden for å
plante ut noe, og dermed ødelagt (klippet av) ledningen med spaden.
Vi henstiller derfor våre beboere til ikke å foreta slikt
hagearbeid i områder der dere ser at det går robotklippere. Klipperne går også nært inntil husveggene, og på
våre fellesområder. Der skal det heller ikke plantes noe
uten avtale med borettslaget. Med bakgrunn i denne
hendelsen, er det viktig at vi blir kontaktet i forkant så
slipper vi å lete feil, slipper at klipperne stopper opp og
slipper ekstra kostnader med reparasjoner.
Ta gjerne kontakt med borettslaget dersom det er
spørsmål til dette.

gjøre?
Ødelagte søppeldunker:
Trondheim renholdsverk kommer og bytter dunker dersom disse er ødelagte eller skadet. Men bestilling av
dette må utføres av borettslagets administrasjon. Send
derfor henvendelse hit, og legg aller helst ved et bilde og
før på den adressen der dunken står. Bildene viser ofte
godt hva som er kan være ødelagt/skadet. Å ha stående
ødelagte dunker, er ikke noe pent, samt at det heller ikke
er hygienisk.

Fulle søppeldunker:

Er dunkene blitt for fulle slik at lokket ”spriker”, må dere
være vennlig og sortere bedre. (Det er sikkert noe glass
eller flasker som kan kastes i glass-/metallcontainerne
eller papp som kan leveres til papp-pressing hos vaktmesterne, eller pizzaesker som kan trykkes enda bedre
sammen eller noe som kan leveres til pressing. Pressen
er plassert i administrasjonsbygget så papp må derfor leveres hit).
All kildesortering bidrar til at det blir mindre i restavfallet, og dermed rimeligere for borettslaget. Restavfall er
desidert det dyreste avfallet å bli kvitt, så her er det om å
gjøre å levere så lite som mulig. Å være flink til sortering
gjelder naturligvis også for de som har containere, så kan
det bli enda bedre plass i containerne.
Å være flink til å sortere bedre, bidrar også til å minske
eller hindre lukt ved at lokk ellers kan bli stående åpne
på søppeldunkene. Fugler eller rotter kan da komme til å
dra utover søppel etc.
Og skulle du fremdeles ha fulle dunker, spør din nabo/
naboer om å få lov til å legge noe i ”deres” dunker. Dunkene er borettslagets og ikke den enkelte beboers, men
du må selvsagt spørre om tillatelse til å kaste ekstra søppel i de som ikke er plassert utenfor hos deg selv. Noen
få har bestilt og betaler for ekstra dunk til restavfallet,
og for de som fremdeles har dunker, er det fortsatt mulig å bestille ekstra restavfallsdunk, men da må den som
bestiller, betale ekstra for denne. Det må i så fall inngås
avtale med administrasjonen om dette, og dersom dette
er noe som er aktuelt for deg (som i dag har dunker for
restavfall), ta kontakt med oss.
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Utvendige ladestasjoner som kan
brukes av våre beboere.
Vi minner om at det på alle felt med unntak av Høyblokka, er 2 stk utvendige ladestasjoner som kan benyttes av våre beboere. Du må bare ordne deg tilgang
via NTE, så kan du få ladet på disse stedene (i maks
3 timer). Dette for at det skal kunne rulleres for å
lade, og at ingen skal kunne ta opp unødvendig plass i
lengden. Og det gjelder i særlig grad de som ikke har
egen parkeringsplass med mulighet for å lade. Men
husk: maks 3-timers regelen.

Årlig kommer sommervikarene og hjelper oss med
stell av uteområdene.

Ladeplassene er foran/ved fellesgarasjene til Adolf
Øiensv. 3, Utleirtunet 9, Ada Arnfinsensv. 1 og 6,
Asbjørn Øveråsv. 2, på taket på parkeringshuset (er
det mange plasser), Nordre Risvolltun 1 og Søndre
Risvolltun 2, Marie Sørdalsv. 1 og 22, samt Blaklihøgda 2.
Våre beboere er velkommen til å lade på disse plassene. Og får dere besøkende som ønsker å lade, anbefaler vi at besøkende kan låne brikke av den beboeren
de skal besøke (dersom beboeren har ordnet seg
tilgang).
Her kan du bestille:
https://ntebutikken.no/kampanjer/risvollan     
Velg så ønsket produkt og betalingsmåte.
Her har vi fra venstre Moon, Mads, David , Mahmood, Sebastian og Ine Maren.			
			Foto: Kjell Kjærstad							
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SPESIALPRIS:
Beboerstrøm
til innkjøpspris
+ 29 kr/mnd!

Gjenåpning av Hoeggen kirke
I løpet av juli regner vi med å få flytte tilbake til Hoeggen kirke! Fra 1. september i fjor har staben i Nidelven
hatt tilhold i Tempe kirke. Der har vi hatt det bra, men trangt, og vi gleder oss stort til å komme tilbake til flunkende nye lokaler og til det flotte kirkerommet som heldigvis er det samme.

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

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

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

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

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

• NTE Gir Mer fordelsprogram

Bestill eller les mer på nte.no/risvollan

• Din lokale strømleverandør - eid av trøndere

• Tilgang til kundeapp
• Ingen bindingstid

Vi tenker å markere gjenåpning på forskjellige måter. Alt er ikke klart enda, men følgende er planlagt, med forbehold om endringer:
•

Søndag 28. august: Gudstjeneste kl 11 med innsettelse av ny kapellan; Knut Nordeide. Kirkekaffe i nye
lokaler!

•

Lørdag 3. september: Åpen dag med kafè og presentasjon av bygg og menighetens aktiviteter

•

Onsdag 7.september: Kulturkveld, innhold og tidspunkt kommer senere

•

Torsdag 8. september: Bydelskonsert med lokale musikk-krefter fra hele menigheten

Fullstendig program kommer etter sommeren								
For mer info om det som skjer i menigheten: www.kirken.no/nidelven
Følg også gjerne Nidelven menighet på Facebook

ONSDAGENE FÅR SOMMERTID FRA 22/6 TOM 17/8 2022

Det vil si at borettslagets
kontor har åpent fra mandag til fredag fra kl. 08.3015.30.
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Utvalgte tekster fra jubileumsboka
I kommende Rislapper vil vi publisere et selektivt utvalg av
tekster fra Jubileumsboka skrevet av borettslagets egen forfatter,
Mads Arind Holmvik. I denne utgaven har vi tatt med tre reportasjer fra
noen av dem som var blant de første til å flytte inn i det som den gang
var, og som fortsatt er i dag, landets største borettslag. God lesning:

mitt selv i starten. Det syntes jeg var litt snedig, og jeg
minnes at jeg gråt litt da. Etter hvert fikk jeg jo det, og da
var det egentlig ganske greit å være der, selv om ni dager
kanskje var litt lenge.
Lite vegetasjon
I borettslaget var det utendørs noe annerledes enn det er
i dag, særlig gjaldt dette beplantningen:

-Det er noe eget med Risvollan
- Det sier Ragnhild Dahl i Risvollvegen
8F, som siden 1976 har bodd i borettslaget
sammen med mannen Svein.
Av Mads Arind Holmvik

Det unge kjæresteparet flyttet fra en leilighet på Strindheim
til Asbjørn Øverås veg i mai 1976, og kom fra kaldtvann,
litt trangt om plassen og utedo, til innlagt fjernvarme, moderne fasiliteter og god plass. Hun husker fortsatt tirsdag
20. april, 1976. Dagen da to spente førstegangskjøpere dro
på visning i en leilighet i landets største borettslag:
-Leiligheten var i Asbjørn Øverås veg 20C, i en 2. og 3.
etasje. Jeg husker at vi ga oss selv en dags betenkningstid,
og den 21. hadde vi bestemt oss. Vi tok den, og kjøpesummen var på 27.000 kroner. Vi betalte i slutten av april og
tre uker senere hadde vi flyttet inn. Allerede året etter betalte vi 9.000 kroner i innskuddsøkning. Dette skulle dekke vedlikeholdskostnader, blant annet til reparering av tak.
I nærområdet har Ragnhild vært en aktiv bidragsyter. Hun
har vært praktikant i Risvollan barnehage, leder for juniorklubben i tilfluktsrommet, flere år som styremedlem
i borettslaget, medlem av naboutvalg for sin gate, leder i
Strinda Husflidslag, leder for Husflidslaget fylkesavdeling
i tidligere Sør-Trøndelag fylke, samt som frivillig på Sverresborg museum som kulturaktør og med åkleregistrering
i digitaltmuseum.no.
Gode minner
Når hun ser tilbake i tid, er tankene fylt med gode minner:
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KLAR FOR TUR: Slik kan det se ut når Ragnhild
gjør seg klar for cruising på to hjul. (Foto: Mads
Arind Holmvik).
-Det var så fint vær i 1976. Godt og varmt, både i
juni og juli. Jeg jobbet nesten helt fram til jeg fikk
barn, og da som praktikant i nystartede Risvollan
barnehage. Vi var ute med barna og lekte, det var
mange aktiviteter og turer i skogen. Jeg husker også
at barnehagen ikke hadde flyttet ordentlig inn i lokalene sine i starten slik at i noe av praktikanttiden
min var barnehagen hjemme i leiligheten til en dame
som het Kristin Gerhardsen på Utleirtunet.
I juli samme år ble hun og Svein foreldre til lille Elisabeth, og Ragnhild forteller om en litt annen ordning på sykehuset med tanke på overnattingsdøgn:
-Dette var midt i sommerferien, det var lite folk og
jeg fikk ligge der i ni dager. Nå sendes jo ferske
mødre ofte hjem dagen etter. En grunn til at jeg ble
så lenge var at de ikke hadde nok personell til å vise
hvordan barnet skulle stelles og dette med amming
og sånt. Jeg fikk heller ikke lov til å stelle barnet

SANDKASSER FOR BARNA: På bildet ser vi noen
sandkasser i borettslaget en gang på 1970-tallet og i
bakgrunnen troner høyblokka. Legg også merke til den

-I tillegg bodde vi i 2. og 3.etasje og man tråkker mye
av seg på veien opp. Det blir mye mer skittent i en 1.
etasje, det merker vi der vi bor nå.
Slalåm i Stordalen
Av andre gode minner trekker hun frem givende skiopplevelser:
-I Stordalen vinterstid kunne det være mye snø og
barna laget seg bakker og kjørte slalåm med innlagte
hopp. Det var gøy å se på. Jeg husker særlig noen
som bodde i 20A, jeg tror de het Malvik. De hadde
en liten 4-åring som litt spøkefullt sagt nesten hadde større slalåm-sko enn ham selv, men tror du ikke
han stod ned bakken gang på gang uten å falle. Og
så morsomt som det så ut. Noe av denne aktiviteten
forsvant da det ble plantet trær i Stordalen. Hvor ungene gjorde av seg da vet jeg nesten ikke. Det er godt
mulig noen dro til skitrekket på Steinan eller fant seg
andre bakker.
- En fryd

sparsomme vegetasjonen. (Foto: Privat).
		Hva handelsalternativer angår minnes Ragnhild flere
								valgmuligheter, både med nærbutikk og med bank- I dag har vi både trær, blomster og flotte hager. Slik var og posttjenester på senteret:
det ikke på 1970-tallet. Det fantes knapt trær, og hagene,
- Og manglet du en spiker eller noe annet så hadde
hvis det var hager, var ikke like opparbeidet som mange
vi butikken til Fridtjof Walseth. Det var en fryd, den
er i dag. Heller ikke lekeplassene hadde samme kvalitet.
butikken savner jeg. Da den forsvant, måtte man helt
Istedenfor lekeapparater med varierte bruksmuligheter
ned til byen for å finne et alternativ. Jeg har fortsatt
hadde man en sandkasse innrammet av steinheller, med
den dag i dag noen bøtter jeg kjøpte hos ham.
en hekk som levegg. Også i Risvollvegen var det sandkasser utenfor nummer 10, 8, 6 og 2, men i takt med at Likevel var ikke alt bare fryd og gammen. I startårebarna i gata ble større, ble dette vedtatt flyttet til dagens ne minnes hun at det kunne være noen utfordringer,
plassering hvor sandkassen er naturlig integrert som en
blant annet knyttet til et ungdomsmiljø som holdt til
del av lekeplassen tett ved naboutvalgets redskapsbod,
ved bensinstasjonen:
platting og samlingsplass. Jeg minnes også at det var en
-Særlig sommerstid var det en del aktivitet der. Det
del styr med å skifte sand. I tillegg var det bilforbud inne
var også gjennomgangstrafikk til senteret via Storpå tunene, men fordi nesten ingen hadde bil, fikk det fordalen og D-feltet, og det hendte noen vintre at folk
budet i praksis liten betydning. Iallfall da.
i feltet måtte ut og bokstavelig talt redde døddrukne
Samtidig var det i startårene ikke uvanlig å måtte hanpersoner som lå og kauka i snøfonnene. Uten innsats
skes med mye leire, med de utfordringene dette medførfra naboene kunne nok flere av dem ha frosset i hjel.
te. I Asbjørn Øverås veg hadde man derimot ikke dette
problemet, siden gatene tidlig ble asfaltert:
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Nå hører dette heldigvis historien til, og befolkningen
i borettslaget har forhåpentligvis lagt sånn type atferd
bak seg.
Sosiale tun
Slik Ragnhild minnes det var tunene naturlige samlingspunkter for de som ønsket å tilbringe tid med naboene. Og man ble bedre kjent med folk på eget tun enn
fra nabotunene:

blant annet knyttet til hvordan klasseinndelingen for de
minste ble gjort:
-Man så på hjemmeadressen og gjorde inndelinger deretter. Det var ikke nødvendigvis etter samme tun, men
iallfall samme område, noe som muliggjorde at barna
kunne ta følge til og fra skolen. Dette tror jeg mange
foreldre anså som positivt, og kanskje også trygt for
barna, i tillegg til at det trolig var praktisk for eksempel i forbindelse med bursdager. Da Elisabeth startet i
3.klasse begynte hun på Steinerskolen i Ila, så utover de
første to årene har vi liten erfaring med skolevesenet lokalt, men jeg minnes at det i 1-2. klasse var små klasser
med 12-13 elever. Da datteren vår startet på Steinerskolen ble de 30 i klassen.
Naboskap
Med over 40 år i borettslaget har hun hatt mange naboer, og flere har vært hyggelige:

RISVOLLAN PÅ 1970-TALLET: Slik var det på Risvollan en vanlig dag på 1970-tallet. (Foto: Privat).
							
-Dermed fikk man en liten husklynge formet som en litt
tettere nabokrets. De med små barn kunne møtes i og
rundt sandkassen eller til ulike tun-aktiviteter, og sånn
ble foreldrene kjent med hverandre. Etter som barna
vokste fikk de større aktivitetsradius og utvidet lekeområdene til nabotunene. Dessuten omtalte både barn
og voksne tunene for å forklare hvor de hadde vært. Vi
hadde blant annet navn som Litjtunet, Stortunet og Nertunet.
Hun minnes julegrantenning på Stortunet som et fast
desember-innslag, og St.Hansfeiring i Selbudalen, som
var øverst på det stykket som ligger mellom Asbjørn
Øverås vei og Utleirtunet, i tillegg til at det på 17.mai
var en flott seanse med korps og aktiviteter ved skolen.
God skoleordning
Og apropos skole, også der har hun positive erfaringer,
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- For noen var borettslaget en mellomstasjon, de bodde
her til studiene var over, og så flyttet de til andre deler av
byen eller andre landsdeler. Vi har mang en gang opplevd å bli kjent med trivelige familier, bare for å erfare
at etter to år flyttet de videre før barna skulle begynne
på skolen. Samtidig er det en grunnstamme av folk her.
De som ble igjen. Og det er også en egen Risvollandialekt. Man sier for eksempel ikke Risvollan, men heller
Rieeesvålljan. Dialekten er ganske bred.

Dagens system er sånn sett solidarisk. I ulike faser
av livet bruker man ulik grad av varme og vann, men
bor man her over tid vil dette jevne seg ut. Likevel
snakkes det stadig om å spare penger, men hva er
motivasjonen? Hvem sparer man for? Sparer man for
at det skal ta seg fint ut i boka eller for at vi som bor
her skal ha det bra?
Trives godt
I Asbjørn Øverås veg bodde Ragnhild og Svein i 24
begivenhetsrike år, før kursen ble satt mot Risvollvegen 8F.

noe folk på Strinda brukte i forbindelse med garnfiske på Strindfjorden, mens på Byneset ble samme
teknikk brukt for å lage sjøvotter.
På spørsmål om hun har tenkt å sette seg ned i godstolen og nyte pensjonisttilværelsen kommer svaret
kontant:
-Noen trenger å gå tur, hvis ikke blir de deprimert.
Jeg går rett til bunns om jeg ikke får være kreativ.
Kreativiteten gir meg energi og motivasjon til å lage
nye ting. Selv om jeg som alle andre har hatt opp og
nedturer er glasset mitt alltid halvfullt, og jeg er ikke
redd for å feile.

- Nå bor vi på bakkeplan, uten noen hverken over
eller under. Det er avslappende å slippe å stadig ha
nye å forholde seg til, samtidig som vi slipper all
gjennomgangstrafikken i D-feltet. Alt i alt har vi vært
heldige. Her er ingen gjenboere, altså at ingen har
innsyn rett inn. For slik er det ikke overalt.
Nå som hun er pensjonist brukes fritiden på å kjøre
motorsykkel selv om dette er blitt sjeldnere med åra,
hun bruker tid på kunstmaling, samt arbeidsoppgaver
knyttet til tradisjonsrikt håndarbeid. Ragnhild underviser i så måte i nøstepinne, nålebinding, strikking,
hekling, brodering og sprang, og inspirert av sin mor,
jobber hun gjerne etter den opprinnelige metoden. I
stedet for butikkgarn, kjøper hun ull fra et spinneri,
setter seg ned med karding og håndtein og lager tråd,
for så å strikke eller nålebinde en lun jakke:

Hun erindrer også en helt annen nærhet mellom administrasjon og folk da enn nå:
- Det var mer et vi, nå oppleves det som et oss og dem.
Derfor er det så viktig å få en bevissthet knyttet til dette.
At å bo og å jobbe i et borettslag innebærer en god dose
solidaritet. Vi må få et større fokus på kollektivet, at vi
alle er del av et vi. De som jobber i administrasjonen
er ansatt av oss, beboerne, og de jobber for oss. Om
jeg samtidig skal nevne noen fortrinn med boformen
vil jeg trekke fram at fjernvarmen og systemet vi har
med varmtvannet bidrar til å holde bokostnadene nede.

HÅNDTEIN: Her viser Ragnhild hvordan man lager tråd på gammelmåten. (Foto: Mads Arind Holmvik).

						
- Det er jo gamle teknikker mye av dette, og
for meg er det stor motivasjon både i det å lære og å
lære bort. Slik jeg ser det er kunnskap verdiløs om
den ikke videreformidles. Nålebinding var for øvrig
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Brødrene Holmvik hentet hjem
heder og ære
Einar Martin og Trygve Erik Holmvik fra
E-feltet gjorde rent bord på Utleiraløpet.
Av Mads Arind Holmvik
Lørdag 18. juni var det atter en gang duket for det tradisjonsrike Utleiraløpet med løpsøvelser utendørs og ulike tilbud
innendørs som kafe, hoppeslott, fotball, basketball, trampoliner og badminton. Totalt deltok 450 utøvere fordelt på ulike
distanser som, 600m, 2km barn, 5km trim, 5km og 10 km.
Til topps
Først på løpsprogrammet stod 600 m som ble avholdt i området rundt Utleirahallen og kunstgressbanen. Hele 162 barn
stilte til start og selv om det ikke rangeres på plass innenfor
barneidretten var det likevel en viss spenning i E-feltet knyttet
til om E-feltets egen Trygve Erik Holmvik (8) kunne gjenta
2021-prestasjonen, da han løp inn til 2. raskeste tid. Før løpet
hadde han planen klar:

RASKEST AV 162: Trygve Erik Holmvik (8) fra
E-feltet var raskest i mål av 162 barn på distansen
600 meter. (Foto: Holmvik Media).

-Jeg skal gjøre mitt beste, løpe så fort som mulig og prøve å
spurte på slutten.
Og det kunne se ut som planen ble fulgt til punkt og prikke for
allerede etter de første 200 meterne hadde Trygve skaffet seg
en luke til hovedfeltet. Med høyt og jevnt tempo hele veien
entret han oppløpssiden i ensom majestet før han krysset mållinjen som førstemann:
-Det gikk overraskende bra. Jeg var litt spent før løpet, men
etter starten gikk det fint og det var kult å komme først i mål.
Nå gleder jeg meg til å prøve de forskjellige aktivitetene inne
i hallen, kom det kjapt fra den unge utøveren.
Ny pers
Også Einar Martin Holmvik (11) fra E-feltet deltok i Utleiraløpet, men da i 2-kilometersløpet i sterk konkurranse med 78
andre startende:
-Planen er å starte raskt og så øke gradvis, kunne Holmvik
fortelle før start. Etter at startskuddet gikk var han tydelig
målbevisst og satte inn et raskt rykk allerede i første oppoverbakke, og skaffet seg dermed en luke ned til de øvrige deltakerne. Derfra og inn var det liten tvil om utfallet, og på de
siste 600 meterne økte han ledelsen. I full fart over målstreken
klokket han inn til 09:19 og ny personlig rekord, med en forbedring på over halvminuttet:
-Jeg er fornøyd med store deler av løpet, og klarte å gunne på
der jeg trengte det. Ekstra gøy var det med ny pers.
Av andre resultater kan nevnes at 5 km ble vunnet av
Øyvind Utengen (Bratsberg IL) med tiden 15:24, etterfulgt
av Michael Brian Watts (Strindheim IL) med tiden 17:22 og
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SATTE NY PERS: Einar Martin Holmvik (11) fra
E-feltet satte ny pers med 9:19 da han kom først
av 78 startende i 2 kilometerløpet for barn. (Foto:
Holmvik Media)
Hanne Mjøen Marldal (Strindheim IL) med tiden 17:38. 10
km ble vunnet av Tommy Bangjord Hove (Trym AS) med
tiden 33:00, etterfulgt av Henning Offigstad (Bratsberg IL)
med tiden 33:37 og Joakim Bjørklund (Bodø Friidrettsklubb) med tiden 36:50.

Bjørn Otto Bragstad - fra Risvollan til RBK
RBK-legenden og stopperkjempen vokste opp i G-feltet i Risvollan Borettslag.
Av Mads Arind Holmvik
For de som ikke er oppfostret med Champions League-hymnen på en vinterkald Lerkendalmatte eller med
der tilhørende fotballspill som varmet frosne trøndersjeler, kan det være praktisk med en kort introduksjon
av Risvollans egen Bjørn Otto Bragstad. Han var kjent
som en solid forsvarsspiller, blant annet dannet han
sammen med Erik Hoftun et av datidens sikreste stopperpar i Nordeuropeisk fotballsammenheng. Bragstad
fikk totalt 287 kamper for Rosenborg Ballklubb hvorav
31 i Mesterligaen, syv ganger serievinner og tre ganger
NM-vinner, i tillegg til proffkamper for Premier League-klubben Derby County, Championship-klubben
Birmingham og den østerrikske toppklubben Bregenz,
samt 15 kamper med flagget på brystet under daværende landslagstrener Nils Johan Semb. Det var derimot
langt fra både Pride Park Stadium (Derby), ImmoAgentur Stadion (Bregenz), St. Andrews (Birmingham)
og Lerkendal (RBK) at Bragstad la grunnlaget for sin
profesjonelle fotballkarriere. Det grunnlaget ble i stedet lagt på en helt ordinær grusbane på Bjørkmyr og på
løkka i Risvollan Borettslag med kom			
pisene – og laget, iallfall den gangen, var Utleira IL.
							
							
Trygg oppvekst
Fra han var 2 år og fram til 19-20 års-alderen bodde
Bjørn Otto med mor, far og søsken i Marie Sørdals veg
1 H. Der hadde han det trygt og godt og slik han minnes var det sjelden mangel på lekekamerater:
-Vi gjorde som barn flest på den tiden. Vi lekte mye og
leken foregikk ute. Det å sitte inne var ikke noe alternativ, heller ikke om det var litt uvær.
Skolegangen hadde han i nærmiljøet. Først på Utleira
skole på andre siden av Utleirvegen, og deretter på
Hoeggen ungdomsskole. Han sier selv at skolen ikke
nødvendigvis var favorittstedet, men at han så verdien
i å møte opp, og at favorittfaget trolig var gym (tilsvarende dagens kroppsøving, journ.anm.).
Fram til tidlig i tenårene prøvde han ulike idretter, men
det var særlig innenfor fotball og ski han fant gjenklang i så vel mestring som interesser. I skisporet var
det på den tiden vanlige bortover-ski, men i hans siste
offisielle konkurranse-renn endret dette seg:
-Da kom skøyteskiene. Det rennet kan ha vært oppe i
Knyken i Orkanger på midten av 1980-tallet.
Etter dette rennet la han konkurranseskiene på hylla og
fokuserte mer og mer på fotballen.
Bjørkmyr

22 RL 2-2022

TO GLADE GUTTER				
På bildet ser vi en ung Bjørn Otto Bragstad og barndomsvennen Vegar Kulset (Foto: Kirsten Kulset)

							
Og dermed ble grusbanen på Bjørkmyr om enn enda
flittigere besøkt, men å bli kjørt til trening, det var
sjelden vare:
-Nei, vi syklet stort sett de gangene vi skulle dit. Og
det var mange ganger. Banen var grei nok, men særlig på vår- og sommerstid kunne det tidvis være et
skikkelig mygghøl.
Bragstad kommenterer derimot at dette var banen
man hadde og da fikk man rett og slett bare gjøre
det beste ut av det, men for å bli god var det viktig
å trene mye og med kvalitet så ofte som mulig. Her
kommer løkkefotballen inn:
-Det vi trengte var egentlig bare litt plass og en ball.
Og så spilte vi kamper, mest av alt for å ha det gøy
sammen. Det ble en del spilling i G-feltet, i Stordalen
og på C-feltet, hvor de også hadde en egen bane med
håndballmål.
Med gode og sunne interesser og kompiser som delte
fotballengasjementet var det aldri tvil om at idrett og
særlig fotball ville få en stor plass i Bjørn Ottos liv,
selv om det akkurat på den tiden også var et ungdomsmiljø kjent som Risvollangjengen i området:
-For meg personlig var det aldri noe alternativ å vie
tiden til ugagn. I stedet brukte jeg tiden på fotball.
Det var heller ikke noe press hjemmefra. Mine foreldre var ikke trenere eller noe sånt, men de var med
og så på kamper.

								
								
Bragstad minnes også at laget deltok i ulike cuper:
-I tillegg til turneringer i nærheten var vi med på Norway
Cup, samt to ganger i Tyskland.
								
								
Kontakten fra RBK
Allerede tidlig i Bragstads ungdomsskoletid hadde det
begynt å gå rykter i fotballmiljøet om at det på Utleira IL
var en forsvarsspiller med ferdigheter som hadde potensial til å nå langt og ikke lenge etter fikk Bjørn Otto en
henvendelse fra RBK – de ville ha ham i stallen:
-Selv mente jeg det var litt tidlig, jeg var jo egentlig ganske ung. Jeg gjennomførte overgangen, men jeg var jeg
ikke lenger enn ei uke, det ble på en måte litt feil for
meg. Så jeg gikk tilbake til Utleira igjen.
På den tida var det flere gode fotballspillere i Utleira og
av utøvere som senere utmerket seg kan nevnes Helge
Aune, Steinar Sørlie, Bjørn Tore Kvarme, Tor Trondsen,
og Arild Nordfjærn.
Etter ungdomsskolen startet ikke Bjørn Otto på videregående skole. I stedet begynte han å jobbe i kolonialbutikken til faren i Midtbyen, men han rakk ikke å jobbe
der så lenge før en ny henvendelse kom fra RBK. Og
denne gangen følte han seg klar for oppgaven. Allerede
året etter, som 18-åring, ble han en del av A-stallen og
debuterte i hjemmekampen mot Moss i oktober 1989.
Tre år senere var han et selvskrevent førstevalg i midtforsvaret, hvor han spilte med ro og bravur fram til sin
siste RBK-kamp mot Brann sommeren 2000. Det var
først etter noen år på Lerkendal at en drøm om en videre
karriere tok form:
-Kanskje er det naturlig at man etter hvert får en tanke
om det å kunne prøve seg på et høyere nivå, og etter flere
gode sesonger i Rosenborg hadde jeg nok et lite håp eller
en drøm om å reise ut.
Proff i Premier League
Som følge av en rekke imponerende kamper, deriblant
i Mesterligaen for RBK mot Boavista i 1999, i tillegg
til at han også gjorde sine saker bra for landslaget i EM
året etter, var det duket for et nytt kapittel i Bjørn Ottos fotballiv – som proff i verdens tøffeste liga, Premier
League. Sommeren 2000 signerte han for Derby County
med en overgangssum på et par og tjue millioner kroner.
I Derby endte Bragstad opp med 12 kamper, fikk med
seg et låneopphold på tre kamper i Championship-klubben Birmingham, før han satte kursen sørøstover til østerrikske Bregenz, hvor han fikk 41 kamper. Selv om han
spilte i midtforsvaret scoret han også noen mål, 26 mål
for RBK og to mål for Bregenz. Bragstad avsluttet fotballkarrieren etter endt kontraktstid i Østerrike, i en alder
av 33 år.
								

								
							
-Motivasjon er alfa omega
Når han ser tilbake er minnene gode, samtidig som
han er klar på hva skal til for å lykkes:
-Det viktigste er å ville det nok. Å trene mye for å
bli god, men samtidig trene mye fordi dette er noe du
liker å bruke tid på. Og fasilitetene trenger ikke nødvendigvis å ha noe si. Selv trente jeg på Bjørkmyr, og
det var vel rimelig skralt sammenliknet med for eksempel Lade og Dalgård som på den tida hadde noen
av byens få gressbaner.
Med tanke på kosthold anbefaler Bragstad en sunn
variasjon, samtidig som han minnes at det i RBK-tida var vanlig med lagsmåltider. I tillegg til lunsj på
Brakka var det før
hjemmekamper en fast praksis at man møttes på Scandic Moholt til felles middag bestående av kylling og
pasta og noen ganger biff:
-Dette var gjerne fire timer før kamp, og det var en fin
og sosial måte å forberede seg til kamp på.
Om tida som proff og om den mentale biten forteller
han at dette egentlig ikke skilte seg så mye fra erfaringene i Utleira IL:
-Utgangspunktet var at man var flere kompiser som
spilte sammen på et lag, samtidig som det trolig nok
var litt mer konkurranse om plassene som utenlandsproff. Det sosiale var nok også litt annerledes siden
man i proffklubbene hadde folk fra ulike deler av verden og noen hadde også med seg familiene sine.
Seirende samhold
På spørsmål om hva som gjorde RBK så gode på
1990-tallet har Bragstad et viktig poeng:
-Vi unnet hverandre suksess. Vi ønsket å bidra på en
slik måte at laget skulle kunne vinne og dermed ble vi
også et bra lag. Laget var viktigere enn enkeltpersoner. At vi også i en lang periode bare var trøndere på
laget sier nok også litt om at med dedikasjon, riktige
holdninger og trening så er det mye som går.
Bragstad poengterer at RBK-dominansen sammenfalt
med at også andre trønderske lag markerte seg positivt:
-Trondheim som idrettsby gjorde det bra i den perioden. Strindheim hadde eliteserielag, Trondheims Ørn
dominerte i kvinnefotball, det var fire, fem elitelag
i håndball og TIK gjorde det greit på hockeybanen.
I sum ble dette et sterkt idrettsmiljø og slikt blir det
også resultater av.
Han har trent under både Nils Arne Eggen og Trond
Sollied, og han anser begge som dyktige trenere. Om
Eggen sier han at han kun har gode opplevelser, selv
om han medgir at han noen ganger kunne bli litt irriRL 2-2022 23

tert: Forts. neste side
							
-Men dette var nok bare Nils Arnes måte å få fram det
beste i oss spillerne på. Han visste hvilke knapper han
skulle bruke for å få fram den riktige aggresjonen, den
riktige tenningen som kunne få fram det lille ekstra
som gjorde oss til bedre fotballspillere.
Etter endt karriere begynte en ny epoke i livet for fotballspilleren Bjørn Otto. Ikke bare som familiemann,
men også yrkesmessig i form av en jobb som lærerassistent ved Tonstad barneskole på Tiller:
-Det å jobbe med barn gir meg mye, og kanskje går jeg
med et lite ønske om å gi noe tilbake til det samfunnet
som ga meg mulighet til å utvikle meg i den retningen
jeg gjorde. Selv var jeg ikke veldig glad i skolen, men
om jeg kan være med å bidra til at elevene jeg møter
kan få gode opplevelser – da har jeg oppnådd noe. Det
å kunne utgjøre en forskjell på en positiv måte, det er
det som motiverer meg nå.

Informasjonshåndboken kap. 5.23 - Retningslinjer for trampoliner
Vedtatt av styret 24.09.2009, sist endret 07.04.2016
1.
Trampoliner kan kun monteres på areal som disponeres av den enkelte andelseier, og ikke på borettslagets fellesareal.
2.
Det skal søkes skriftlig om oppsetting av trampoline, og søker skal i søknaden bekrefte at andelseier
påtar seg alt ansvar som måtte følge av bruken. Skriftlig nabosamtykke fra minimum 2/3 av tilstøtende naboer
skal vedlegges søknaden. Hvem som anses å være tilstøtende naboer, vurderes av administrasjonen i hvert enkelt tilfelle.
3.
Andelseier skal sørge for at trampolinen er forsvarlig montert i henhold til leverandørens spesifikasjoner og er sikker i bruk til enhver tid. Trampolinen skal festes til underlaget.
4.

Voksne skal vurdere ferdighet og følge med når barn hopper.

5.
Trampolinen skal fortrinnsvis benyttes av en person om gangen, dels av hensyn til brukerens egen
sikkerhet, og dels for å unngå uønsket støy.
6.
For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er tilstede, skal den gjøres utilgjengelig
med lås, presenning eller på annen egnet måte.
7.
Ved bruk av trampoline skal det utvises hensyn til nærliggende naboer, og trampoline skal under ingen
omstendighet benyttes etter kl. 21.00.
8.
Trampoliner som er satt opp uten styrets samtykke, er ulovlige og kan kreves fjernet. dersom andelseier
ikke etterkommer kravet innen fastsatt frist, vil borettslaget etter fristens utløp kunne fjerne trampolinen uten
ytterligere varsel.
9.

Eventuelle klager som vedgår brudd på gjeldende rutine, rettes til borettslagets administrasjon.
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De var blant de første
Allerede 15. februar 1971 flyttet Jorunn og
Ronald Grini inn i Ada Arnfinsens veg.
Av Mads Arind Holmvik

I løpet av 2021 har den 5-roms frittliggende leiligheten
vært deres hjem i 50 år. På starten av 1970-tallet var det
byggeboom på Risvollan. Norges største borettslag ble
bygget, en begivenhet som Ronald og Jorunn gjerne ville
ta del i:
-Det var stort å få flytte hit. Vi fikk bedre plass og alle
barna fikk hvert sitt rom - en gledens dag for oss alle,
minnes Ronald. Som yrkesaktiv jobbet Ronald som psykolog i både BUP og i Studentsamskipnaden, mens Jorunn var 30 år i Risvollan barnehage, samt representant i
Naboutvalget til C-feltet i en årrekke.
3-roms på Nardo
Før de kom til Risvollan var Ronald og Jorunn unge foreldre til tre barn, og de bodde i en 3-romsleilighet på
Nardo. I syv trivelige år trampet de opp trappene til 3.
etasje, etter hvert med drømmer om en større bolig med
mer plass. Som ved et lykketreff kom de i kontakt med
en dame som egentlig hadde fått tildelt 5-romsleiligheten i Ada Arnfinsens veg 10D, men som heller ville bo
mer sentralt. Dermed ble en byttehandel gjennomført til
begge parters begeistring:
- Den gang vi flyttet inn på Risvollan i 1971 garanterte kommunen og fylkeskommunen for hele innskuddet
som i vårt tilfelle var på 23.000 kroner. Unge mennesker som i dag flytter til Risvollan må selv finansiere innskudd på mange millioner. Vi var heldige. Vi betalte også
en tilleggsregning på rundt 9.000 kroner til nye tak, fordi
de opprinnelige fikk en ganske stor lekkasje. Det handlet
vel om at valgt materiale ikke var kompatibelt med slitasjen fra vær og vind, og dette tror jeg gjaldt hele eller
store deler av borettslaget, sier Ronald. Han nevner samtidig fortrinnet med fjernvarme:
-Allerede fra starten var dette på plass. Særlig for oss i
etableringsfasen var det en befrielse å ha tilgang på slik
oppvarming. At det i tillegg kom fra borettslagets egen
varmesentral gjorde det vel også ganske så miljøvennlig, sier han ettertenksomt.
Andre tider
Da Ronald og Jorunn flyttet inn var det et litt annerledes
parkeringssystem enn i dag:
-Det var jo ikke så mange som hadde bil, og siden området fortsatt var under bygging kunne vi kjøre helt inn til
boligen. Jeg husker fortsatt den første bilen. Jeg mener

SAMME BOLIG: - Vi bor fortsatt i den samme leiligheten som vi flyttet inn i på starten av 1970-tallet
og vi trives godt, sier Ronald og Jorunn Grini. (Foto:
Mads Arind Holmvik).
det var en grå eller beige Opel Kadett, og den andre var
en godt brukt Peugeot som hadde vært kjøreskolebil,
sier Ronald.
Jorunn supplerer med noen betraktninger rundt kollektivtilbudet:
-Det var ikke veldig tilrettelagt med busstider i starten, men vi var heldige som hadde bilen. Den ga oss
mye fleksibilitet, legger Jorunn til. (Her kan det også
nevnes at Jorunn og Ronald i 1958 kjørte Sørlandet rundt i
sin egen Moskvitch-bil).

Selv om Risvollan etter datidas standard var på landet
hadde man likevel en egen nærbutikk:
-Det var mer som et samvirkelag hvor man kunne få
kjøpt det man trengte. Det var også gangavstand dit,
iallfall for oss, sier Jorunn. Av andre ting som var annerledes kan nevnes arbeidsuken:
-Folk jobbet mandag til lørdag, med halv arbeidsdag
lørdager. Også barna hadde lørdagsskole, og de måtte
gå. Skolebuss var det ikke snakk om, iallfall ikke for
Risvollan-barna som soknet til Nidarvoll. Våre to eldste gikk både til og fra, men vinterstid hendte det at det
var sparkeføre. Jeg tror også de måtte gå til ungdomsskolen på Sunnland. Vår yngste var derimot heldigere.
Da han startet i 2. klasse i 1974, gikk han på nyåpnet
skole på Utleira, forteller Ronald.
-Det var heller ikke veldig vanlig at barna gikk i barnehage og det fantes ikke SFO, så mange barn var hjemme før de kom i skolealder. Bare i C-feltet hos oss var
det sikkert 30 barn. Du kan tro det var liv og røre på
tunet, legger Jorunn til.
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-Hva tenker dere om de opprinnelige sterke fargene på
dørene?
-Man skulle vel gjøre det enklere for barna å finne hjem,
men selv med signalfarger var det nok ikke alltid så lett.
Jeg husker en gang vi i barnehagen skulle besøke hjemmet til et barn og barnet klarte ikke å forklare annet enn
at døra var grønn. Vi ble gående og lete en god stund,
men måtte til slutt returnere med uforrettet sak. Nå er
dørene blitt mer like, og personlig synes jeg en nøytral
løsning er å foretrekke, sier hun.
Stor dugnadsånd
-Mange beboere lovpriser dugnadsånden i borettslaget,
men hvordan var det helt i starten?

Det var ikke bare det estetiske som fikk dra nytte av ståpå-viljen. Det ble også gjort grep for å gi barna trygge
oppvekstsvilkår, som for eksempel da flere av mødrene
oppdaget at små barn kunne ferdes uhindret ned mot den
trafikkerte bilveien:
- Selv om datidas trafikk var langt mindre tett, ble mange bekymret. Da tok vi husmødrene ansvar, og gjerder
ble snekret. Det kan godt hende at mennene gjorde selve
byggingen, men jeg husker at initiativet kom fra oss
mødrene, sier Jorunn.

Dagbok fra okkupasjonen
En detalj som kanskje ikke alle kjenner til er at Ronald
skrev dagbok da Norge var okkupert av tyskerne:
-Jeg er født i 1932 og var derfor skrivefør i tidsrommet
1940-1945. Tanker og refleksjoner skrevet av et barn i
sanntid tror jeg er ganske unikt. De fleste skildringer av
barns tanker fra den tida er jo skrevet av voksne, sier
Ronald. Så minnes han da allierte fly angrep Kjeller
flyplass og slapp bomber som eksploderte like ved barndomshjemmet på Lillestrøm.

- Jeg har minner om at vi flytta inn i blåleire. Det var
knapt et tre her oppe og det regnet store deler av det første året. Det var mang en gang man måtte ut og hjelpe et
barn som hadde satt seg fast i gjørme eller redde en sko
som en uheldig nabo hadde mistet i søla. Mange av oss
flyttet inn samtidig og delte et sterkt ønske om å få ting
til å se bra ut. Slik ble det både et sterkt samhold og et
solid sosialt engasjement, sier Jorunn.

Trivsel i høysetet
Når de summerer alle årene finner de en fellesnevner,
trivsel i store doser:
-Vi har trivdes med både hus og hage. Selv da våre tre
barn bodde hjemme hadde vi god plass. Og nå som vi
er blitt pensjonister har vi godt med rom både for hobbyer og besøk.
-Ville dere valgt et annet bosted om dere kunne skrudd
tiden tilbake?
-Vi kunne ikke tenkt oss å ha bodd noe annet sted.
Risvollan har fått et bra rennomme som boligområde,
vi har iallfall vært fornøyde hele veien, kommer det
unisont fra dem begge.

-Jeg husker særlig lyden av stupbomberne. De kom

MALING AV GJERDE: -Det var vi beboerne selv som
malte gjerdene, forteller Jorunn Grini. (Foto: Privat),
Golanhøyden
-Hvordan så folk utenifra på Risvollan?
-I starten var det nok litt både og. Tidvis kunne det være
noe ufred med ungdommer fra boligfeltene på motsatt side
av Utleirvegen som kanskje følte en spenning ved å oppsøke de nye boligfeltene. Det var ikke noe forbrytersk, mer
								mot det man kaller rampestreker. Vi merket heldigvis ikke
DUGNAD I GAMLE DAGER:
så mye til det, men det var et område i borettslaget som på
folkemunne ble kalt Golanhøyden. Der kunne det visstnok
Her ser vi noe av hvordan en dugnad fortonet seg i bonoen ganger gå litt hett for seg
rettslagets spede barndom. (Foto: Privat).
-Hva så med tilfluktsrommet som ble bygget samtidig med
høyblokka?
-Hvordan viste dette seg i praksis?
-Der har vi mange gode minner. Tilfluktsrommet ble av
-Alle var interesserte i å bidra til å få det fint rundt humange kalt bunkersen. Det ble spilt en del bordtennis der,
sene. Det var flinke folk som hadde ideer og iverksatte og et barna våre, Frode, kom med på landslaget i bordtendem på en måte som gagnet det sosiale fellesskapet. Det nis. Vi i barnehagen brukte trimsalen vinterstid slik at de
ble sådd i plener og anlagt blomsterbed for å få det farminste kunne utfolde seg fritt i et stort rom, samt at vi hadgerikt og friskt. Egentlig var vi ganske overrasket over de samlinger der for hele barnehagen. Det var også et sted
at det vokste så bra, siden det i starten bare leirjord her.
for bokseklubb, ungdomsklubb og juletrefester. Etter hvert
Noen kjørte også med bil helt opp til Heimdalsmyra og flyttet aktivitetene til andre steder, blant annet til Storstua i
hentet trær for så å plante dem her. Jeg tror noen av de
høyblokka, sier Jorunn.
trærne fortsatt står den dag i dag. I tillegg hadde vi eget
17. maitog på C-feltet, eget korps, eget skirenn, og felles -Hvilke fritidsaktiviteter gjorde man som familie?
Sankthans-feiring med blant annet nykokt rømmegrøt på
menyen, forteller hun.
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-Man gjorde ulike ting, blant annet ski på vinteren og bading på sommeren, forutsatt at værgudene spilte på lag.
I nesten 40 år hadde vi hytte i Selbu med et helt nydelig
skiterreng. Barna gikk til skimerker i li og dal, og vi slo
leir ved tjern og flotte utsiktsplasser. Her hjemme gikk
turen gjerne til Estenstadhytta, og sommerstid ble det
bading på Øysand eller i friluftsbadet på Lillestrøm nær
hjemstedet til Ronald. Det var en fin tid, minnes Jorunn.

skingrende ned, slapp lasten, og ga så full gass oppover.
Det var et skikkelig leven, og dette kunne gjerne skje på
natten. Jeg husker også godt overflyginger med svermer
av fly, nesten som insekter på himmelen. Etter frigjøringen husker jeg Max Manus. Han var en stor nasjonal
helt. Og så har jeg et godt minne om at jeg og far min
kjørte melk til folk i 1947. Det var en veldig varm sommer, og folk drakk ikke juice eller brus da. De ville ha
melk.

SKRIVER FORTSATT: -Skriving har gitt meg
mye glede og i en ledig stund setter jeg meg gjerne
foran pcn, sier Ronald. 				
(Foto: Mads Arind Holmvik).

TRIVELIG KJØKKEN: - I starten likte jeg ikke
så godt den åpne løsningen, men etter hvert har jeg
lært meg å bli glad i dette kjøkkenet, sier Jorunn
Grini. (Foto: Mads Arind Holmvik).

SØRLANDET RUNDT: På dette bildet sees Ronald
Grini til venstre for Moskvitch-bilen som han og
Jorunn kjørte Sørlandet rundt med i 1958. 			
(Foto: Privat).
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Retningslinjer for bruk av griller,
bål eller bålpanner i borettslaget

Containerservice 2022

Det nærmer seg høysesong for bruk av grilling eller bålkos, og 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.

Styret har vedtatt at årets Containerservice blir gjennomført til høsten.

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:
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 bålbrenning (åpen ild) på Risvollan er forbudt.

•

Bruk av kullgrill eller bålpanne er kun tillatt 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».

Vedtaket tilsier 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/kullgrill, samt at det er krav til hvor dette kan plasseres. Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.
Vi ber beboerne etterkomme disse retningslinjene, og ønsker alle en hyggelig sommer!
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Trondheim kommune lager skiløype i Risvollanområdet når det er snø nok.
Her er noen bilder Gunnar har tatt i vinter:

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 etter endt gjennomføring for å se om ordningen da videreføres eller reverseres. Blir ordningen fast
med 1 dag, bør den legges 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».
Det blir gitt ut informasjon om hvilken dag det
blir på et senere tidspunkt.

TVRisvollan ser du på
kanal 126 -348 og 349.
Vi sender også på Telia
232 og på web-tv 		
www.tvrisvollan.no

Dette flotte bildet er tatt av Vilde Forbergskog og var forsidebilde på
rislappen 1-2022. Vibeklager at feil fotograf ble nevnt som den som
hadde tatt bildet.
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Roald Bolme til minne
Det var med sorg vi fikk beskjed om at vår kjære medarbeider Roald var gått bort.						
Roald var alltid en handlingens mann, laget fine reportasjer
på TVRisvollan både om folk, historie og hendelser i Trondheim.									
Han laget også koselige reisebrev fra sine mange turer i inn
og utland.								
Samarbeidet med Roald startet ved at han kom inn i våre lokaler i senteret og lurte på om vi kunne lage en reportasje fra
Falstad. Han skulle være med på en busstur dit og der var det
mye interessant stoff. 							
Vi kunne ikke det, men vi foreslo at han kunne ta med seg et
kamera og prøvde å lage et innslag sjøl.				
Det viste seg at han var jo den fødte reporter og gled fort inn
i redaksjonen som medarbeider
Roald Helmer Bolme					
En frivillighetens mann og en god venn

Roald var med på mye frivillighetsarbeid. Det gikk som en rød tråd gjennom livet hans at han skulle bidra
uten lønn, det var hans interesse og bidrag til samfunnet. Han var med i mange organisasjoner og lag, og kjente masse folk. Dette var en stor fordel for Rislappen og TVRisvollan for han fikk alltid tak i de rette personene.															
															
Hans frivillige arbeidsinnsats ble lagt merke til, og han fikk da også kongens fortenestemedalje for dette.Roald
var en fin og lun person, han kunne være tøff, men han viste også at han hadde følelser når han kom opp i
situasjoner han ble berørt av.				 								
Vi kommer til å savne Roald for den fine personen han var.								
															
Vi mistet en venn og en stor ressurs i redaksjonen da han gikk bort.
Roald døde 25. april 2022
														
Vi lyser fred over hans minne.											
Kjell Kjærstad													
Redaktør

Fantastisk sommerfest i F-felt.
Fantastisk fest i F-feltet på fredag i nydeleg sommer vær. Oppmøtet var overveldende, over 90 med smått og
stort. Det var grilling, aktiviteter og underholdning. Ut på kvelden var det ein spennnde quiz styrt av ein dyktig
Quiz master og med eit stort engasjement frå deltakerne. Seinere var det gitar spel og sang.Tydeleg at både små
og store kosa seg.
Stor takk til alle som deltok, fest komité og styret i F-feltet som gjorde dette mulig. Ja, og ein stor takk til det
flotte været.
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