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Styrelederen har ordet

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.

Hei

Høsten er her og banker på døra. Det er kortere dager, kaldere og mange andre tegn på at vi går mot en 
annen årstid.samtidig ser vi at det fortsatt kan være fine dager i vente.Vi får nyte de fine høstfargene og 
den klare høstlufta.

Styret er i gang med arbeidet etter sommerferien. Fortsatt har vi mange saker som skal behandles.Blant 
annet følger vi tett opp de sakene som ble vedtatt i generalforsamlinger tidligere i år.    
Vi har solgt “trekanttomta” ved senteret tilTrondheimkommune, vi har vedtatt at området ved E-feltet 
skal istandsettes, Risvollan eiendom er under avvikling og vi jobber med en avtale med TVRisvollan 
i forbindelse med å skille ut TVRisvollan i en egen stiftelse. Vi jobber også med saken om å finne en 
egnet plass for utelageret som så langt ikke er avklart. Vi har fått en del innspill som administrasjonen 
jobber med. Det er viktig for styret at alle detaljer er klare når vi skal legge den saken frem for 
generalforsamlingen.            
 
Nye garasjer på H-feltet skal bygges så det er mer enn nok å henge fingrene i for både styret, forskjellige 
naboutvalg som er involvert, og ikke minst administrasjonen som skal gjennomføre alle prosjektene.
Vi vil informere fortløpende om utviklingen i disse sakene.

De fleste har kanskje fått med seg at det skal gjennomføres en utbygging ved senteret/ høyblokka.
Først ut er den nye barnehagen som skal bygges i området der den gamle stod. Ut fra tegningene/
reguleringsplanen, som er tilgjengelig på Trondheim kommune hjemmesider, så vil det bli et fint bygg. 
Og ikke minst et fint uteområde. Det skal bli spennende å følge byggingen fremover. Og utviklingen av 
områdene rundt senteret kan også bli veldig bra om de planene som ligger til grunn for reguleringen blir 
gjennomført.

Styret jobber også med budsjett for 2023. Vi har som mål å holde felleskostnader og varmeleie på 
et akseptabelt nivå. Men vi må påregne at vi må øke disse i takt med kostnadsutviklingen ellers i 
samfunnet. I mange år har vi klart oss med en økning på ca3%. Om det vil være tilstrekkelig for neste år 
må vi komme tilbake til.

Styret vil arrangere et åpent møte for alle beboere i løpet av høsten. Foreløpig dato er 3 november. Det vil 
komme egen innkalling til dette møtet.
Her er det meningen at vi ikke skal ha veldig mange saker, men det skal være et fora der alle beboere 
kan komme for å få stilt spørsmål og diskutere fritt med styret. Men budsjett/økonomi er en naturlig sak 
å ta opp.

Trøndelag fylkeskommune vil arrangere et åpent møte om støyskjerming langs Utleirvegen. Møtet skal 
arrangeres ved Hoeggen skole onsdag21.9. Invitasjon ligger på facebooksidene til borettslaget.   
         Trond Tillman Hansen har startet opp i 
jobben som teknisk sjef hos oss i borettslaget.Trond er 53 år,er utdannet takstmann og har jobbet mange år 
i TOBB. Han har god erfaring med arbeid i borettslag, så dette blir nok bra.
Vi ønsker han hjertelig velkommen til norges største borettslag😊

Jeg vil også rette en stor takk til LailaPedersen som har vært teknisk sjef hos oss i mangeår nå. Hun har 
lagt ned en stor innsats for oss i disse årene.
Ønsker henne lykke til med pensjonisttilværelsen.

Ha en fin høst!  

Mvh
Roger Hagestuen  
Styreleder
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RBL har egen pappresse som beboerne kan benytte seg av
Borettslaget har en egen 
pappresse som våre beboe-
re kan benytte.

Dermed slipper du å dele opp 
kartongene og kaste de i con-
tainerne som står rundt om-
kring, eller i verste fall, legge 
de igjen ved containerne så 
andre må «plukke» opp etter 
deg.

I forbindelse med innkjøp av 
større ting, så er disse ofte 
pakket inn i papp. Vi henstil-
ler våre beboere til å levere 
denne pappen til vaktmester-
ne, da vi har en fin pappresse 

som kan benyttes. 

Du må da gjøre følgende: 

Komme til borettslagets vakt-
mestere med det som skal 
presses. Du kan kontakte en 
av vaktmesterne eller oss i 
administrasjon direkte, så 
forteller vi deg hvordan du 
skal gå fram! 

Tlf: 73 96 99 55

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 

VI HAR FLOTTE MØTE – OG SELSKAPSLOKALER TIL UTLEIE! Bruk av e-LYDIA – en enklere hverdag for alle! 
Risvollan Borettslag bruker et system for innmelding av saker til administrasjonen og vakt-
mestertjenesten, e-LYDIA. Der kan du se sakene som er meldt inn og følge med på statusen på 
sakene. 

Dette skal brukes av alle husstander. 

Det tildeles en bruker og et passord til hver husstand. Hvis du ikke har fått dette, kan du kon-
takte administrasjonen.

Når du har fått bruker kan du gå inn på www.risvollan-borettslag.no og trykk 

den gule knappen «send melding» og logge deg inn.

Innmeldingssiden kan brukes fra både PC og mobil/nettbrett.

Der logger du på med den brukeren/passordet som du har fått tildelt.

Hunder og   
båndtvang

En god ting kan jo ikke sies 
for ofte!

Vi får av og til henvendelser om 
«løse» hunder på borettslagets om-
råder. Til det er å si at iflg. våre ret-
ningslinjer satt i INFO-håndboken 
kap. 6.1 Ordensregler, pkt 8 står 
det rett og slett at hunder som luf-
tes på borettslagets områder, skal 
holdes fysisk i bånd. 

Det er altså ikke nok at hundene 
holdes under oppsikt, de skal hol-
des i bånd, dvs at det er båndtvang 
for hunder som luftes på Risvol-
lan Borettslag sine områder hele 
året. Og iflg. Trondheim kommu-
nes retningslinjer nevnes det bl.a at 

det er båndtvang i boligområdene 
i byen, noe som deriblant omfatter 
Risvollan. Vi ber om at båndtvan-
gen respekteres og etterkommes. 

Vi skal ha hengt opp informasjon 
om dette på hundelatrinene som er 
plassert på ulike steder i borettsla-
get, dersom disse da ikke er blitt 
borte i mellomtiden. 

Vi håper ellers at folk bruker dis-
se 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 bo-
rettslaget skal registreres. Admi-
nistrasjon har skjema til utfylling. 
Andelseier av den leiligheten hvor 
dyret har sitt tilhold, er ansvarlig 

for at bestemmelsene i ordensre-
glene overholdes. 

Skjema finner du også som ved-
legg i INFORMASJONS-håndbo-
ken kap. 6.1 Ordensregler. Så fyll 
det ut og send inn så får vi regis-
trert kjæledyret ditt. Har du spørs-
mål, ta kontakt med oss.
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STYRETS ARBEID SIDEN SIST

Daglig leder informerer:

I perioden 01.06.22-31.08.22 har styret bl.a. hatt følgende saker til behandling: 

Status på diverse vedtak fra generalforsamlingen

Administrasjonen redegjorde for status på følgende vedtak:

1. Vedtektsendring – pkt. 10-5- møteleder generalforsamling
- Endring er inntatt i nettutgaven. Hele Informasjonshåndboken gjennomgås for tiden og vil legges 

samlet frem for styret. 
2. Utskillelse av TVR

- Prosessen er i gang. Det skal avholdes møte med TV Risvollan 13.09. hvor bl.a. utkast til vedtekter 
og en tjenesteleverandøravtale mellom partene skal diskuteres videre. 

3. Avvikling av Risvollan Eiendom AS
- Selskapet er meldt oppløst og kreditorfristen er utløpt. Vi venter nå på papirer fra revisor som skal 

følge endelig slettemelding til Altinn. 
4. Salg av tomt – ny barnehage ved senteret

- Tomten er solgt for kr. 10 250.000,-. Pengene er avsatt på egen konto som skal gå til dekning av økt 
skattekostnad i forbindelse med avvikling av Risvollan Eiendom AS. 

5. Midlertidig oppstillingsplass langs Risvollvegen

Saken har vært på høring hos C, E og F-feltet. Følgende tiltak var feltene enige om og er besluttet å gjennomfø-
re:

Fortsette beplanting langs kanten av plassen - ut mot Risvollvegen, tilsvarende  slik det er gjort fra krysset til 
Utleirvegen. Utføres så langt det er mulig i år.

Sette ut/montere to stk benker/bord på området slik det går fram av skisse til    uttalelse 29.06.22. 

Tilbakeføring av midlertidig parkeringsplass til gressplen. Utføres i år. 

Etablere boule-/petanque-/bouchabane (3x12 meter) på området. 

Det øvrige arealet beholdes slik det er i dag. I tillegg blir bordtennisbordet som finnes på E-feltet i dag, flyttet til 
dette området.

6. Utelager
- Arkitekt og geotekniker jobber for tiden med et forslag på tomten til administrasjonsbygget. Planen 

er at dette forslaget- i tillegg til tidligere forslag på H og E-feltet- legges frem for generalforsamlin-
gen til våren. 

7. Nye garasjer på H-feltet
- Dette jobbes det videre med. For tiden ser man på plassering av nedgravde renovasjonsløsninger på 

feltet. Det må vurderes om disse skal være en del av prosjektet. 

Nedgravd renovasjonsløsning på felt C- valg av entreprenør      
Styret har tidligere vedtatt, som et forsøksprosjekt, nedgravd renovasjonsløsning på C-feltet. Tiltaket er byg-
gemeldt og igangsettingstillatelse er nå mottatt. Styret har valgt entreprenør Brende AS, til å utføre arbeide 
               

Skjødselsplan felt A             
Vi har leid inn en gartner som utarbeider en skjødselsplan for samtlige felt, med unntak av høyblokka hvor bo-
rettslaget ikke eier noe uteareal. Styret fikk fremlagt første plan for A-feltet. Dette for å avstemme om det var en 
slik plan styret hadde sett for seg. Styret vedtok planen og arbeid på øvrige felt er godt i gang. 

             

Budsjettutvalg 2023

Styret opprettet budsjettutvalg for 2023. Første møte i utvalget er satt til 15.09.2022.

Åpent beboermøte høsten 2022

Styret har som mål om å avholde et åpent beboermøte vår og høst. Høstens møte er satt til torsdag 3. november 
kl. 18.00 i Risvold. Utover noe informasjon fra styret, er hensikten med møtet at beboerne kan stille spørsmål 
om hva de måtte ønske. 

Utkast til Mål- og tiltaksplan 2023-2026

Styret behandlet utkast til ny Mål- og tiltaksplan for perioden 2023-2026. Styret støttet forslaget. Utkastet er 
oversendt Kontaktutvalget og Representantskapet til uttale. 



 RL 3-2022 98 RL 3-2022

Instruks for stengning av hagevann: 

- Steng av innekranen

- Åpne alle hagevannskranene ute

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

- Hvis det ikke slutter å renne, skru i tømmepluggen 
igjen og kontakt Risvollan Borettslag i arbeidsti-
den

Rensker du takrenner/nedløpsrør?

Viser til at nedløpsrør kan bli tett ved at det samler seg 
blader, barnåler, småkvister etc. i takrennene om høsten. 
Dette kan resultere i at nedløpsrørene går tett, noe som 
igjen kan føre til at diverse skader kan oppstå.

Dersom den enkelte selv ser etter dette på sin leilighet, og 
rensker opp, kan du hindre skader. 

Når det gjelder nedløpsrør fra takrenne, skal dette være 
enkelt å skru av og renske.

Og skulle du oppdage feil med rørene, ta kontakt med 
borettslaget – da helst via eLYDIA. 

Løv og hageavfall på belegningsstein og vedli-
kehold av stein/steinbelagte områder: 

Løv og hageavfall som blir liggende på belegningssteinen 
må fjernes om høsten for at steinene skal holde seg pen.

Spyl området (steinene) et par ganger i året for å hindre 
at det legger seg groe, mose og/eller spirer av gress etc. 
mellom steinene. Dette også for å holde steinene pene og 
rene. Løv som detter ned og samles der det er lagt beleg-

ningsstein, må i alle fall fjernes slik at det ikke 
blir liggende. Vi ser at det har begynt å gro til med 
mose, groe etc. på flere områder der det er lagt be-
legningsstein. Kokende vann kan benyttes mellom 
steinene for å fjerne mose, groe etc, eller litt salt 
(men dette tærer på steinene, så her må du utvise 
forsiktighet). Du kan også bruke litt utblandet ed-
dik (35%). Eller så kan det kjøpes inn et redskap 
du kan fjerne slikt med (som du kan kjøpe på nett 
eller i butikk som selger hageredskaper).

Dersom dere har behov for etterfylling av fuge-
sand, ta kontakt med borettslaget så får dere litt. 
Det trengs ikke mye av slikt, så om du har et lite 
spann/glass er det nok. Dette er vel mest aktuelt å 
gjøre til våren, så ta en henvendelse hit til våren/
forsommeren så ordner vi det da. 

Ikke mat fugler på bakken

Mange beboere syns det er trivelig å mate 
fugler, både med fuglematere og ved å 
legge mat/frø på bakken.  Vi ber om at be-
boerne ikke gjør dette, da det trekker til 
seg mus og/eller rotter i området, og det 
ønsker vi jo ikke å ha. 

Ikke kast matavfall i wc og/eller kjøk-
kenvasken 

Borettslaget har avtale med firma Antici-
mex AS om skadedyrsbekjempelse. Men 
for ikke å fôre mus og rotter, må du ikke 
kaste matavfall i WC og/eller i kjøkken-
vasken. Fett kan fjernes med papir etter 
at det er stivnet, og kastes så i restavfal-
let. Brukt matolje etc kan tømmes i bruk-
te melkekartonger der lokket settes på og 
kastes i restavfallet osv…. 
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Størrelser, antall
Risvollan Borettslag består av 1113 leiligheter fordelt slik: 
44 stk. 1-roms i høyblokk 
20 stk. 2-roms frittliggende 
156 stk. 2-roms i 1.etg. 
86 stk. 2-roms i 2. etg. 
31 stk. 3-roms frittliggende 
142 stk. 3-roms i 1. etg. 
11 stk. 4-roms i høyblokk 
167 stk. 4-roms med kjeller 
177 stk. 4-roms på garasje 
156 stk. 4-roms 2.-3. etg. over 2-roms 
56 stk. 4-roms 2.-3. etg. over 3-roms 
7 stk. 5-roms frittliggende 
30 stk. 5-roms i 1. etg 
30 stk. 5-roms i 2. etg.



 RL 3-2022 1312 RL 3-2022

CONTEINERSERVICE 2022

Uke 38: Mandag 19. og tirsdag 20. september 

Felt H, (1-15 og 2-20)   

4 stk restavfall og 2 trevirke 

Uke 38: Onsdag 21.  og torsdag 22. september 

Felt A, 2 stk restavfall og 1 trevirke 

Felt B, 2 stk restavfall og 1 trevirke

Høyblokk 1stk restavfall

Uke 39: Mandag 26. og tirsdag 27. september 

Felt D, 2stk restavfall og 1 trevirke

Felt F, 2stk restavfall og 1 trevirke

Uke 39: Onsdag 28 sept og Torsdag 29. september 

Felt C, 1 stk restavfall og 1 trevirke 

Felt E, 1 stk restavfall og 1 trevirke 

Uke 40: Mandag 3. og tirsdag 4. oktober 

Felt G 2stk restavfall og 1 trevirke

Containere tømmes etter 1dag og utplasseres igjen.

Tidspunktet containerne skal være 
utplassert på, er fra kl 09.00 til kl. 
19.00 gjeldende dag.

Containere tømmes etter 1. dag 
og plasseres ut igjen. Vi ber om 
at ingen legger igjen noe utenfor 
containerne, sat at alle er flinke til 
å sortere og kaste i rett container. 
Å kaste feil, fører til økte utgifter 
for borettslaget og ekstraarbeid for 
vaktmestrene.

Brannøvelse i administrasjonsbygget
Torsdag 15. september var det brannøvelse i administrasjonsbygget. Øvelsen varte ca. en time og Firesafe AS 
sto for gjennomførelsen.

Det ble utført praktiske slokkeøvelser med skum- og co2-apparater.

Alle som var tilstede fikk prøve å slukke brann.

Etterpå var det instruksjon om alarmen og prosedyrer.

Det ble understreket fra Firesafe sine folk viktigheten av røykvarslere i leilighetene i borettslaget og at disse 
ble ettersett og testet av den enkelte.

Dersom du har flere etasjer i leiligheten bør du ha varsling i alle. Det ble anbefalt seriekoblede røykvarslere.

Spørsmål kan rettes til administrasjonen.

Instruktør fra Firesafe viser hvordan slukke ei gryte med et lokk

Håkon og Roald følger godt med 
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Det skal lønne seg å være kunde hos NTE!

Alle beboere i Risvollan Borettslag får nå et  
spesialtilbud på strømavtale fra NTE.

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.

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.

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

• Din lokale strømleverandør - eid av trøndere

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

• NTE Gir Mer fordelsprogram

• Tilgang til kundeapp

• Ingen bindingstid

Beboere i Risvollan Borettslag
Spar penger på din strømavtale!

Bestill eller les mer på nte.no/risvollan

SPESIALPRIS: 
Beboerstrøm  

til innkjøpspris  
+ 29 kr/mnd!

Åpning av snarvei nr.100 skjer på Risvollan
Mandag 19. september var det åpning av snarvei nr. 100 i Trondheim. Åpningen skjedde ved Sollia/Risvollan 
barnehage kl. 11.00 med snorklipping av varaordfører Mona Berger.

Miljøpakken inviterte borettslagene på Risvollan til åpning av snarvei nummer 100, som er på Risvollan. 

Miljøpakken har nå bygd eller utbedret over 100 smarte tråkk i Trondheim siden Blomsterstien åpnet som den 
første i 2015. I år sto Risvollan for tur. Tre nye snarveier gjør det enkelt å gå og sykle i bydelen. Vil du vite 
mer kan du se på miljopakken.no.

Varaordfører Mona Berger klipper båndet som to av barna holder

Barna i barnehagene underholdt med sang

Snarveiene er merket med slike 
skilt, og du kan både gå og 
sykle på disse stiene.

Varaordfører Mona Berger
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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:

Utvalgte tekster fra jubileumsboka

Av Mads Arind Holmvik

-Du kan tro vi var glade, det var en 
ubeskrivelig lykkefølelse. Alt var så 
flott på Risvollan. Det var romslig, 
godt og varmt innendørs, og varmt-
vann i kranene. Til og med eget bad 
fikk vi. Mye av dette hadde vi bare 
drømt om, og nå var drømmen blitt 
virkelig, minnes Grethe. For det var 
ingen selvfølge at hun, mannen og 
de to små barna på 3 og 4 år skulle 
ende opp på Risvollan med den opp-
levde velstanden som Grethe beskri-
ver. De hadde som andre arbeidsfolk 
i sin samtid utfordringer med begren-
set økonomi og knapt om plassen 
og hadde som andre de sedvanlige 
bekymringene knyttet til framtiden. 
Ville man få nok plass? Kunne bar-
na få hvert sitt soverom? Og det man 
nesten ikke turte håpe på, ville man 
få en bolig med varmtvann? De stod 
på, som arbeidsfolk gjorde og fort-
satt gjør. Mannen var på arbeid som 
sveiser på havna, mens Grethe var 
hjemmeværende husmor. Da barna 
begynte på skolen var også Grethe i 
full jobb.

Boligen var i 1.etasje av en murgård, med to stuer, et 
soverom og et kjøkken, men fortsatt med felles toa-
lett, ikke noe bad og heller ikke varmtvann i kranen. 
Skulle ungene bade ble det i oppvarmet vann i balje 
på stua, mens de voksne måtte til svigers på Nardo 
om de følte for en dusj. Det var også så gulvkaldt at 
de la to lag med tepper på gulvet for at barna ikke 
skulle fryse for mye når de kravlet seg fram:

- Vi hadde bare en ovn som oppvarmingskilde, og der 
gikk det både koks og ved. Når jeg forteller en av bar-
nebarna om alt dette så sier han at sånt går jo ikke an. 
Det må ha vært i den tida da mormor var urmenneske.

Til sammen bodde de her i fire år, og selv om de tross 
strabasene trivdes, kom det for dagen at barna, og 

-Vi var så lykkelige
Grethe Laumann husker fortsatt dagen da hun og familien 14. desember 1973 flyttet inn 
i Blaklihøgda 14F. 

Trange kår

Livet før flyttinga til Risvollan var absolutt ingen dans på roser. Da 
Grethe var høygravid med sønnen bodde det unge kjæresteparet hos 
svigers på Nardo. Der var det både dusj og varmtvann, men Grethe var 
fast bestemt på at før to ble til tre, skulle de ha noe eget. Så ferden gikk 
først til en trangbodd utleieleilighet i Gamle Kongevei med felles toalett 
på andre siden av gårdsplassen. Dusj var det ikke snakk om. Her bodde 
de i 2-3 måneder, før de flyttet til nok en utleieleilighet, denne gang i 
Haldens gate ved festningen, hvor de først ble til tre, og deretter til fire. 

MYE TRIVSEL: Grethe Laumann har trivdes godt som andelseier i 
Risvollan Borettslag. (Foto: Mads Arind Holmvik). 

UNIKE FARGER: På den tiden da familien Laumann flyttet inn i Risvollan Borettslag hadde inngangsdøre-
ne egne farger. Ikke alle verdsatte fargespekteret, og løsningen ble etter hvert endret til dagens system. (Foto: 
Privat).

særlig datteren var i ferd med å utvikle kroniske hel-
seplager. For i tillegg til en kald bygning, og det at de 
tidvis strevde med så vel forkjølelse som hoste, viste 
det seg at veggene hadde husmugg, noe som bidro til 
at datteren fikk astma. Dermed var det ingen utvei. De 
måtte finne noe annet.

-Luksushotell

For å komme seg inn på boligmarkedet fikk de tips om 
at de burde kontakte boligbyggelaget Ungdommens 
Egen Heim, noe de gjorde, og knapt en måned etter 
hadde de kjøpt 4-romsleiligheten på to plan i Blakli-
høgda 14 F. Den samme leiligheten som Grethe bor i 
den dag i dag:
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-Det var jo ikke noe visning. Vi 
bare var i banken, fikk lånt penger, 
betalte og vipps så eide vi vår egen 
bolig. Det var jo helt nytt her oppe 
da med hvite vegger i hele leilighe-
ten. På hoved-soverommet var det 
et lite rom, som ble fjernet etter at 
mannen min døde av kreft bare 59 
år gammel, men utover det er lei-
ligheten stort sett slik den var ved 
innflytting, rent bortsett fra noe 
oppussing her og der. Iallfall, den 
gangen, da tenkte vi at dette var 
nesten som et luksushotell. Her var 
det vannbåren varme, godt og lunt, 
to egne toalett, og vi kunne dusje 
på vårt eget bad. Samtidig var vi 
takknemlige for at vi hadde erfa-

ringen med å bo i trange kår, for 
dermed å i enda større grad verd-
sette den økningen i boligstandard 
vi nå fikk. Hva kjøpesum angår 
minnes Grethe at de først betalte 
23.000 kroner i innskudd, for så å 
betale litt ekstra slik at totalsum-
men kom på 31.000 kroner. Om-
regnet til 2021-kroner vil dette si 
om lag 230.000 kroner. Forut for 
flyttinga visste de lite om Risvol-
lan annet enn at de kjente til at folk 
fra hele byen flyttet hit, og de var 
klar over bakgrunnen for at områ-
det rundt høyblokka ble kalt Go-
lanhøyden, samt det at Stordalen 
av noen ble omtalt som Sarons dal. 

Eldorado for barn

Når hun ser tilbake til da de kom til 
Risvollan og årene fremover beskri-
ver hun et yrende folkeliv, en positiv 
stemning og et ungdommelig på-
gangsmot:

-Det var småbarnsfamilier overalt. 
De aller fleste barna fant lekekame-
rater i samme alder. Særlig var det 
mange i gruppa 2-10 år. Det var et 
eldorado, ungene ble nesten som 
søsken, barna gikk sammen i hele 
grunnskoleløpet og det er klart det 
ble sterke bånd av en sånn oppvekst. 
Ungene stortrivdes ute hele året. På 
vinteren var det akebrett og ski både 
i Stordalen og rundt omkring, og 

sommerstid spikret de seg olabiler, i tillegg til at 
det var plenty trehytter å se. 

Hun minnes også utfordringer med leire. Utenfor 
inngangsdøra stod vaskebøtta parat for å skylle av 
leira og leireutfordringen definerte bekledningen 
av barna:

-De måtte ofte ha på regnklær, noe annet plagg var 
egentlig upraktisk. Ute var det leirsørpe hele tiden, 
små barn satte fast fottøyet, og mang en gang ble 
det henta opp en sko eller en støvel fra et leirhull. 

Sterkt samhold

Hva naboskap angår minnes Grethe at både ung 
som voksen hadde en god tone:

-Jeg hadde inntrykk av at barna i gata vår var glade i 
de voksne naboene og omvendt. Nyttårsaften kunne 
hele nabogjengen feire hjemme hos hverandre, se på 
rakettene til midnatt og ungene fikk være våkne. Så 
tok vi akebrett ned fra utsiktspunktet. Det var en utro-
lig god tid. Særlig for oss småbarnsforeldre, det skapte 
så mye trygghet rundt voksne vennskap og rundt un-
gene våre.

-Mine barn har fortsatt god kontakt med flere av ven-
nene fra barndommen på Risvollan. Ungene gikk jule-
bukk hos naboene og vi hadde mange koselige stunder. 
Et fint minne er at to kompiser og en venninne av min 
sønn fra de var små kom på døra lille juleaften med 
pakke til sønnen min, og samtidig ble de bedt inn på 
kake, brus og en hyggelig prat. Den tradisjonen er fort-

OLABIL OG TREHJULSYKKEL: På 1970-tallets Risvollan var både olabiler og trehjulssykler populære 
leketøy for barn. (Foto: Privat).

BARN I SOMMERLEK: Sommerstid var lekeapparatene populære, og mange barn var ute og lekte. Bildet er 
fra starten av 1970-tallet. (Foto: Privat). 
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satt i hevd, og fortsatt i dag kommer de og besø-
ker meg lille julaften. Og det er bare dem, uten 
partnere. Og da snakker vi om minnene, for det 
var virkelig flott. Jeg husker knapt noe uvenn-
skap eller krangling for alle stilte jo likt, og siden 
mange hadde små barn, var det sjelden problem 
med å skaffe barnevakt. Man passet rett og slett 
barna til hverandre. De fleste ungene hadde den 
tryggheten at hvis foreldrene ikke var hjemme 
gikk de bare til naboen for de visste at de kunne 
det. Sånn er det ikke i dag. 

Og dugnadsånd var det i store doser: 

- Alle stilte opp, også barna hjalp til. Kjerringene 
stekte vafler og ordnet kaffe. Nå er mitt inntrykk 
at dugnadene har mistet den samlende funksjo-
nen den hadde.

Gode minner

Også i forbindelse med julehøytiden kom det 
gode samarbeidet til syne:

-Vi naboene var hjemme hos hverandre i mel-

lomjula og selskap ble arrangert etter tur. Det var et vel-
dig godt samhold. Vi hadde ikke noe forhold til arran-
gementene i Storstua som juletrefester og lucia-feiring 
eller til høyblokka for øvrig. Derimot var det på senteret 
vi handlet matvarer, og gjorde andre innkjøp.

Etter at barna ble voksne, og Grethe ble både mormor 
og farmor, har hun fått reist og sett litt av Norge og ver-
den. Hun har vært i barndommens Helgeland hvor hun 
bodde i ti år av sitt liv, og hun har besøkt Kanariøyene, 
Rhodos, Kypros, og Miami i USA, samt vært på cruise i 
Middelhavet:

-Men ingenting overgår Norge. Eller Risvollan. Fra 
kjøkkenvinduet ser jeg ut mot Stordalen bort til haugen 
der den første leirfivelen blomstrer. Og solnedgangen 
over mitt kjære Trondheim er så vakker. Her trives jeg. 
Her vil jeg bo.
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Til naboer av Risvollan barnehage 
Etter en forsinkelse så er vi omsider i gang og Stjern Entreprenør vil starte opp med forberedende arbeider den 
20.09.22 med felling av trær for opparbeidelse av ny gang og sykkelveg ifm. Risvollan bhg.

 
 
 
 

Ny gang og sykkelveg er markert med rosa i overstående kart. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Anleggsle-
der Ole Petter Moan på tlf. 971 27 310 Med vennlig hilsen Stjern Entreprenør AS

Solnedgang motTiller Foto: Kjell Kjærstad

Telenor T-We melder om økning i prisen på TV og internett 

Telenor økte prisen på TV/Internett med kr.20,- pr. husstand fra og med 1. mars 2022. 

Etter forhandlinger og mottatt kompensasjon fra Telenor for bl.a. tap avTV2 i en periode, 
utsatte Risvollan Borettslag økningen til 1. november 2022.

Du/dere varsles derfor herved om at prisen på TV og internett øker 

med kr. 20,- pr. husstand pr. mnd. fra og med 1. november 2022.

Vi ber om at du/dere kontrollerer eventuelle beløpsgrenser i banken      på 
avtalegiro/automatiske trekk.

Dette til orientering.

Hoeggen kirke med nytt tilbygg

Foto: Gunnar Osvoll








