
   

 

 

Styremøte i Risvollan Borettslag 

         avholdt digitalt 21.01.2021  kl. 18.00 

   

Til stede:                     Hagestuen Morken   Strand Bendiksen 

 Finserås Krohg Kvam  

  

Forfall:                      

 

Fra adm.:                    Kvam  Pedersen  

 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.   

Møtet ble vedtatt beslutningsdyktig.  

 

     SAKSLISTE: 

Referatsaker:  

a. Protokoll fra styremøte 17.12.20 

b. Referat fra møte i naboutvalgskomiteen 17.12.20 

c. Referat fra møte i NU B-feltet 06.01.21 

d. Referat fra møte i NU E-feltet 10.12.20 

e. Referat fra møte i NU G-feltet 12.01.21 

 

 

Øvrige saker 
001/21  TV Risvollan 

002/21  Informasjon om bekymringsmelding ang. kvikkleire på Risvollan  

003/21  Miljøtiltak i Risvollan Borettslag 

004/21  Parkeringsløsning på felt G 

005/21  Oppgradering av fortau langs Risvollvegen  

 

 

REFERATSAKER 

a. Protokoll fra styremøte 17.12.20 

Protokollen ble godkjent. 

 

b.   Referat fra møte i naboutvalgskomiteen 17.12.20 

Referatet ble tatt til underretning. 



 

 

 

c.   Referat fra møte i NU B-feltet 06.01.21 

Referatet ble tatt til underretning.  

 

d.  Referat fra møte i NU E-feltet 10.12.20 

Referatet ble tatt til underretning.  

 

e.   Referat fra møte i NU G-feltet 12.01.21 

Referatet ble tatt til underretning.  

 

 

 

ØVRIGE SAKER 

 

001/21 TV RISVOLLAN  

 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 0010/621 av 12.01.21.  

 

 

Innstilling til vedtak:  

 Styret bevilger kr. 15.000,- inkl. mva over en 6 måneders periode, totalt kr. 90.000,-, til TV 

Risvollan for innleie av arbeidskraft på konsulentbasis.  

Styreleder og daglig leder avholder møte med Kjell Kjærstad for å avklare det praktiske.  

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

002/21  INFORMASJON OM BEKYMRINGSMELDING ANG. KVIKKLEIRE PÅ 

RISVOLLAN  

 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 00015/701 av 12.01.21.  

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tar informasjon om innsendt bekymringsmelding ang. kvikkleire på Risvollan, jfr brev 

til Trondheim kommune datert 12.02.21 til etterretning.  

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

003/21 MILJØTILTAK I RISVOLLAN BORETTSLAG        

 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg HHK 00016/704 av 13.01.21.  

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret melder inn «Miljøtiltak i Risvollan Borettslag» som en sak til de kommende 

fellesmøter med kontaktutvalget og representantskapet.  



 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

004/21 PARKERINGSLØSNING FOR FELT G 

 

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 00014/510G av 12.01.21.  

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret godkjenner at det etableres en tidsbegrensning på parkeringsrekken ut mot 

Blaklivegen på G-feltet. Administrasjonen avgjør den begrensningen som ivaretar våre 

beboere på beste måte. Begrensningen gjøres i samarbeid med Trondheim parkering.  

Det utstedes 2 stk. oblater pr. husstand for parkering utomhus.  

Videre godkjenner styret at det kan etableres og skiltet for noen flere parkeringsplasser for 

MC/Scooter slik det går fram av bildet i vedlegg 1 til sak LP 00014/510G av  12.02.21. 

Styret tar informasjon og forslag til plassering for tilhengere til etterretning. Men når det 

gjelder etablering av plasser for hensetting av tilhengere på feltet, ønsker styret å se dette i 

sammenheng med resten av områdene på Risvollan. Administrasjonen må derfor komme 

tilbake til styret med dette på et seinere tidspunkt. Det er likevel viktig å se hvordan 

parkeringsforholdene på G-feltet fungerer først, da med tanke på evt. plassering av 

biltilhengere i tilknytning til dette. Ny parkeringsordning må derfor ha vært etablert i minst 

ett år. NU gir uttalelse til eventuell endring etter ett års bruk, og denne legges med saken til 

styret.  

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

005/21  UTBEDRING AV FORTAU LANGS RISVOLLVEGEN  

Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 00026/313 av 15.01.21. 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret godkjenner at Trondheim kommune kan benytte borettslagets grunn for mindre 

justeringer av fortau langs Risvollvegen fra krysset Risvollvegen/Utleirvegen og fram til av-

/påkjøringsrampen for Parkeringshuset på E-feltet.  

 

Områder utenom selve fortauet og som tilhører borettslaget, må, dersom de berøres av 

tiltaket/anleggsarbeidene, settes tilbake i den stand de var før inngrepet. Arbeids- og 

materialkostnader for det som skal utføres, og som følge av tiltaket, er borettslaget 

uvedkommende.  

Styret er positiv til at det kan plantes på strekningen, og administrasjonen får fullmakt til å 

følge opp og avgjøre dette. Administrasjonen avklarer skjøtselsansvaret med Trondheim 

kommune. 

Videre må inn/utkjøringer på strekningen hensyntas under anleggsarbeidene, heller ikke 

reduseres som følge av arbeidene. 



 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Trondheim, 21.01.2021 

 

 

Roger Hagestuen  Kari Morken      Martha L. Strand      Inger Finserås 

 

Kristian Bendiksen                Laila Krohg     Roger Kvam  

 

 

Henriette H. Kvam 

sekretær 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


