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En hilsen fra ordfører Rita Ottervik

I 1970 startet byggingen av det som etter hvert ble Risvollan Borettslag. 1113 leiligheter fordelt på 
rekkehus/lavblokker og høyhus ble bygget om lag fem kilometer sør for sentrum og en helt ny bydel i 
Trondheim kommune ble født. 

Risvollan Borettslag er i nærområdet kjent for blant annet tilrettelagte utendørs fellesarealer og sitt gode 
samhold beboerne imellom. Flere steder er det tilrettelagt for idrettslige aktiviteter med både trenings-
apparater, parkour-anlegg, minigolf og fotballbaner. Plasseringen til borettslaget er dessuten fin med 
flott utsikt ut mot fjorden og Gråkallen – og ikke minst, med gangavstand til positive naturopplevelser 
i Estenstadmarka, sommer som vinter. 

Nå som borettslaget er 50 år kan man trolig se tilbake på en tid med både erfaringer og minner. For-
håpentligvis er det de gode minnene det er flest av. Jeg håper og tror at også de neste femti årene blir 
positive og givende for jubilanten.

Til lykke med 50 år.

Med vennlig hilsen,
Ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik.
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(Foto: Trondheim kommune).
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(Foto: Mads Arind Holmvik).

Sommer i E-feltet



4 5

Innhold
Forfatterens forord  .................................... 7
Fra fødsel til fremtid  .................................. 8
Organiseringen av Risvollan Borettslag  ...... 14

1970–1979 
Hverdagsnytt fra Rislappen ........................ 18
4 raske med styreleder Auganes .................. 29
Visjonen som ble virkelig  .......................... 31
Gårdene som forsvant  ................................ 38
De var blant de første ................................. 42
Klostergata til C-feltet ................................ 48
Vi var så lykkelige  ...................................... 52
Det er noe eget med Risvollan  ................... 56
I starten var det en del som manglet ........... 62
Eget forbrenningsanlegg  ............................ 66
Rislappens Redaktørpioner  ........................ 69
Et idrettslag blir til  .................................... 72
Risvollangjengen  ....................................... 76
Med på notene  .......................................... 84
På landslaget i bordtennis  .......................... 89
Niristu   ...................................................... 92
Senter for lokal aktivitet ............................. 94
Litteraturliste  ............................................. 99

1980–1989 
Hverdagsnytt fra Rislappen  ....................... 104
4 raske med styrelederne Bekkadal & Semb  118
Sekretær i 32 år  ......................................... 121
Kommunens kattejeger  .............................. 125
Husleieaksjonen og Årets Trønder  ............. 128
Betonglodd i taket  ..................................... 131
Litteraturliste  ............................................. 134

1990–1999 
Hverdagsnytt fra Rislappen  ....................... 138
4 raske med styrelederne Bjerkan & Worren  147
En lokal kulturbærer  .................................. 150
Gratis husleie  ............................................. 156
Styrte skuta  ............................................... 158
Tak på teknikken  ....................................... 160
25-årsdagen  ............................................... 165
Litteraturliste  ............................................. 171

2000–2009 
Hverdagsnytt fra Rislappen  ....................... 174
4 raske med styreleder Riisem  .................... 184
Risvolldagan  .............................................. 186
TVRisvollan og Iversens London-bryllup  .. 190
Sokneprest med motivasjonsprat  ............... 192
Bensinstasjonen over i historien  ................. 193
Litteraturliste  ............................................. 194

2010–2020 
Hverdagsnytt fra Rislappen  ....................... 198
4 raske med styrelederne 
Burkeland & Hagestuen  ............................ 211
Min tid som styreleder  .............................. 213
Det brenner i D-feltet  ............................... 216
Morsomt og sosialt  .................................... 220
Mange mosjonsmuligheter  ........................ 224
Prisnominert administrasjonsbygg  ............. 227
Flere fremskritt  .......................................... 232
Framtidige utfordringer  ............................. 235
Grønne fremtidstak  ................................... 238
Livskvalitet med vegetasjon  ....................... 241
Daglig leders ord  ....................................... 243
Naboutvalget felt A  ................................... 245
Naboutvalget felt B  ................................... 248
Naboutvalget felt C  ................................... 251
Naboutvalget felt D  ................................... 255
Naboutvalget felt E  ................................... 258
Naboutvalget felt F  .................................... 262
Naboutvalget felt G  ................................... 265
Naboutvalget felt H1-15  ........................... 268
Naboutvalget felt H2-20  ........................... 271
Naboutvalget Høyblokka  ........................... 279
Sluttord fra styreleder  ................................ 277
Oversikt ledere  .......................................... 278
Administrasjonen med foto  ....................... 279
Litteraturliste  ............................................. 281 
Oversiktskart felt A-H ................................ 285



6

-Det gror godt på Risvollan slik som her mot E- og A-feltet. 
(Foto: Olav Jensen)

Risvollan Borettslag i flott høstdrakt.
(Foto: Matthias Herzog).
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strasjonen i Risvollan Borettslag, og da i særdeles-
het daglig leder Henriette H. Kvam, sekretær 
Grethe Iversen, teknisk sjef Laila Pedersen, styre-
leder Roger Hagestuen og arbeidsleder Roger 
Kvam, for et godt og velfungerende samarbeid. 
Forfatteren ønsker også å takke Eli og Arnstein 
Holmvik for skrivetekniske råd, redaktør i Ris-
lappen og TVRisvollan Kjell Kjærstad for et godt 
og profesjonelt samarbeid knyttet til redaksjonelt 
arkiv materiale og Norsk Journalistlags advokat 
 August Ringvold i forbindelse med avklaring 
av juridiske og opphavsmessige vurderinger, og 
sist, men ikke minst, ønsker forfatteren å takke 
sin kone Jorunn og sine to sønner Einar Martin 
og Trygve Erik, for stor tålmodighet og støtte i 
 skrive- og produksjonsprosessen. 

Trondheim, 20. oktober, 2021. 
Mads Arind Holmvik

Velkommen som leser av denne Jubileumsberet-
ningen. Arbeidet med denne boken har for forfat-
teren vært en omfattende, men samtidig givende 
prosess, ispedd innholdsrike samtaler og møter. 
Samtidig har skrive- og  arbeidsprosessen bidratt 
til en økt forståelse av og kunnskap om hvilket 
mangfoldig bo-samfunn Risvollan Borettslag er. 
Jubileumsberetningen er i seg selv ikke en tradi-
sjonell fortelling med en detaljert krono logi hvor 
man får med seg alle små og store hendelser fra 
start til mål. Skulle man gjort det ville man trengt 
en omfattende bokproduksjon med et betydelig 
antall sider. I stedet har man gjort et utvalg av 
sentrale hendelser, personer og annet som er tenkt 
verdt å nevne og disse er så sortert i de tiår der 
de har en naturlig tilhørighet.  Leseren vil  kunne 
registrere at enkelte tiår har fått mer plass enn 
andre, hvor forklaringen er en  avveining  knyttet 
opp mot historiske, interessante  hendelser og 
leser vennlig innhold. Du vil kunne finne en viss 
tidslinje i flere av tekstene, men tekstene er i seg 
selv ikke nødvendigvis skrevet med tanke på en 
historisk kronologi. De er  skrevet med basis i at 
hver og en er en fortelling i seg selv, og med  tanke 
på at teksten kan fortelle en historie som kan 
ha en verdi og en betydning for den som leser. 
 Håpet er at den som leser og kanskje også husker 
noe av det omtalte kan minnes den givende tiden 
i borettslagets spede ungdom, og for de som er 
for unge til å huske er håpet å så en spire om å få 
vite mer om dette omfangsrike borettslaget. 

Forfatteren ønsker å takke alle som har bidratt 
med informasjon i arbeidsprosessen med denne 
boken, samt at en spesiell takk rettes til admini-

Forfatterens forord
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Startet i 1965

Allerede i 1965 hadde kommunen startet en 
 prosess hvor man vurderte «utbygging av full-
stendige drabantbyer»6 og samme år bestemte 
kommunen at området «Saupstad –  Flatåsen 
skulle bygges ut som et enhetlig område.»6 25. 
november 1965 fattet bystyret et vedtak om ut-
bygging av området rundt Risvollan,9 for  deretter 
i 1966 å henvende seg til medlemmene av Trond-
hjems Arkitektforening med tanke på utbygging 
av områdene Risvollan og Blakli.  Dette kom-
munale  initiativet resulterte så i  nevnte arkitekt-
konkurranse i 1967 hvor vinnerutkastet ble 
«TUN,» laget av arkitektene Edvard  Hiortøy, 
Tore Brantenberg og Birgit Brantenberg (nå 
Cold).3 Vinnerutkastet var opprinnelig laget med 
tanke på 600 boliger,10 og juryen som utpekte 
vinnerne bestod av konsulent Ragnar Forbregd, 
sivilingeniør Frants G. Mørch, direktør  Haakon 
Hansen, samt arkitektene Rolf  Johansson, Nils 
Henrik Eggen, Håkon Mjelva, og Jarle  Øyasæter.9 
Opprinnelig var boligområdet regulert for om 
lag 950 boliger med cirka 25-30 boliger plassert 
rundt ulike tun,11 men det totale antallet leilig-
heter ble senere oppjustert begrunnet i boligbe-
hov, samt utbyggingsområdets potensielle ut-
nyttelsesgrad.10 Byggetiden var satt til tre år med 
kronologisk fullføring av de ulike boligfeltene 
over tre byggetrinn, planlagt oppstart var i løpet 
av 1969, byggherre var Trondheim kommune, 
samt at utførende arkitekter var Brantenberg, 
Brantenberg og Hiortøy. Av andre fagfolk som 
var involvert kan nevnes rådgivende ingeniører 
fra USB Røranlegg A/S (fjernvarmeanlegget), 
Kommunalteknikk A/S (hovedkloakker), sivil-
ingeniør Ottar Kummeneje (geoteknikk), sivil-

Av Mads Arind Holmvik

Boligområdet som i dag utgjør Risvollan Boretts-
lag og som er Norges største borettslag med 1113 
leiligheter, så dagens lys i form av plantegninger 
etter en arkitektkonkurranse utlyst av Trond-
heim kommune i 1967.1 Fra kommunens side 
het det i startfasen om utbyggingsområdet Ris-
vollan - Blakli at «terrenget er formet av  tidligere 
skredvirksomhet og erosjon,»2 og man så for 
seg en betydelig arbeidsprosess med blant annet 
nedplanering for å gjøre det ujevne og kuperte 
området klart for boligutbygging.3 Det ble også 
sagt at «området er værhardt, og for å skape le er 
bebyggelsen gruppert tett sammen rundt plasser 
og veger som i de gamle gårdstun. Beplantninger 
vil dessuten kunne skjerme ytterligere mot vær 
og vind.»4 

I forkant av realiseringen av Risvollan Borettslag 
var det en stor nasjonal boligbyggevirksomhet og 
målt opp mot folketallet var byggeaktiviteten  aller 
størst i Trondheim.5 I tidsrommet 1966-1976 ble 
det gjennomført en rekke boligprosjekter, og her 
kan nevnes at kommunen i 1971 hadde «som 
mål å bygge 2000 boliger årlig.»6 En stadig vok-
sende bybefolkning kan være en mulig forklaring 
til den kommunale byggeaktiviteten, i tillegg til 
at man med boligbyggingen kunne  tenkes å fore-
bygge flytting sørover i landet.7 Nasjonalt hadde 
Norge et toppår innen boligbygging i 1975 med 
43.000 boliger, og mange av boligprosjektene 
både lokalt og nasjonalt «ble finansiert av Den 
Norske Stats Husbank, som ble etablert i 1946.»8

Fra fødsel til fremtid – landets største borettslag
En litterær reise i historiske kilder.
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da byggingen var ferdig.18 I et informasjonshefte 
fra 1970 forfattet av UEH går det fram at UEH 
sin rolle som forretningsfører var «uoppsigelig,»19 
men historien ville det derimot annerledes. Noen 
år etter at Risvollan Borettslag ble stiftet gikk 
 boligbyggelaget konkurs (1976)17 og regnskaps-
førselen ble dermed «overtatt av Forretnings-
banken A/S.»20

Effektivt

Byggeprosessen ble gjennomført i løpet av de tre 
planlagte byggetrinnene med oppstart i januar 
1970, og allerede i tidsrommet desember 1970 
til januar 1972 var det innflytting i feltene A, B 
og C. Felt D, E og F ble innflyttingsklart etter 
2. byggetrinn i perioden februar 1972 til februar 
1973, mens Høyblokka stod klar for innflytting 
i perioden februar til april 1974. For øvrig kan 
nevnes at de ulike feltene fikk dette antallet lei-
ligheter; felt A (83), felt B (178), felt C (71), felt 
D (171), felt E (44), felt F (160), felt G (150), 
felt H (201) og Høyblokka (55).9 Før Høyblokka 
kom var det på senterområdet «kun en nærbutikk 
og et postkontor. Postkontoret var frem til slutten 
av 1973 midlertidig plassert i en 2-romsleilighet 
i Utleirtunet.»21 Risvollan senter med dagligvare-
butikk, helsetjenester og andre handelspartnere 
ble i sin tur etablert i 1973 i samarbeid mellom 
borettslaget og kommunen, og senteret fikk etter 
hvert både apotek, restaurant, frisør, blomster-
butikk og dagligvarehandel, samt at man hadde 
forsamlingslokalet Storstua, som ble flittig brukt 
til møter og ulike sammenkomster.22 Senteret 
stod ferdig i 1974, men enkelte avdelinger startet 
innflytting allerede i november 1973. 

Ungdommens Egen Heim

I perioden 11. mai 1970 til 27. april 1977 var 
borettslaget ledet av et kommunalt interims- 
styre bestående av formann Ragnar Forbregd, 
Harry Hartmann Dahl, Magne Kvande, Frants 

ingeniør Arne R. Reinertsen (vei-vann-kloakk og 
byggeteknikk), sivilingeniør Kr. Gjettum (VVS), 
og ingeniør Annar Ryjord (elektroteknikk).11 

Rimelig tilbud – innebygget fleksibilitet

Formålet med utbyggingen i området Risvol-
lan-Blakli var «et boligprosjekt med et rimelig 
tilbud av ulike boligtyper,»12 i tillegg til at hver 
 enkelt bolig skulle «ha en innebygget fleksi-
bilitet ved at lettvegger og annen innredning kan 
 flyttes».12 Dette skulle «gjennomføres innen den 
økonomiske ramme som Husbanken»12  satte, 
samt innenfor «de byggetekniske krav som entre-
prenør og leverandør stiller for rasjonell bolig-
bygging i store serier.»12 En faktor som trolig også 
hadde innvirkning i planleggingsfasen av det 
framtidige bomiljøet var opphevingen av restrik-
sjonene på bilhold i 1960,13 noe som blant annet 
visualiserte seg i form av at «det ble avsatt store 
områder til parkering, veier og garasjeanlegg.»14 
I de  konkrete byggeplanene for borettslaget la 
man dessuten til rette for bygging av boliger og et 
«senter med  felles varmesentral og forbrennings-
anlegg for hele området, i tillegg til butikker og 
andre servicefunksjoner.15 Boligene ble planlagt 
bygget som «en kombinasjon av rekkehus og 
blokker basert på 9 forskjellige leilighetstyper fra 
2 til 5 rom, fra 1 etasje til 3 etasjer med  utnyttet 
sokkel.»4 An budene for byggetrinn 1 forelå i 
november 1969, og av de som ble utvalgt kan 
nevnes A/S Byggteknikk (hoved-entreprenør for 
bygningsmessige arbeider), A/S Siemens Norge 
(elektrisk instal lasjon), samt USB Røranlegg Oslo 
og firma Ole Sivertsen Trondheim (VVS).11  Etter 
valg av  hoved-entreprenør og endelig saksbe-
handling i byplanråd, bygningsråd, Husbanken, 
formannskapet og bystyret, igangsatte Trond-
heim kommune i januar 1970 arbeidet med det 
som etter hvert ble landets største borettslag.16 
Kommunen var byggherre og forretningsfører 
i byggetiden, mens andelslaget Ungdommens 
Egen Heim (UEH), som var et boligbyggelag 
opprettet i 1952,17 overtok som forretningsfører 
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På egne bein

Etter noen år med kommunalt interimsstyre var 
det duket for sceneskifte. Onsdag 27. april, 1977 
møtte 161 av totalt 1113 stemmeberettigede til 
ekstraordinær generalforsamling i Folkets Hus, 
og vedtok at borettslaget ble «overdratt til bebo-
erne,»31 samt at det i styret skulle velges en repre-
sentant fra hvert bo¬ligområde av borettslaget. I 
det nye styret satt dermed Hans Gunnar Auganes 
(formann), Otto Sørensen(nestformann), Aage 
Chr. Heie (sekretær), samt øvrige styremedlem-
mer i form av Per Ivar Maudal, Hedny Svedahl, 
Terje Wold, Arne W. Olsen, Astrid Holen og 
Gudmund Aas.23 Kort tid etter vedtok styret å 
opprette en driftssekretærstilling og Egil Frem-
stad startet i stillingen 15. august samme år. Man 
kom også fram til en innskuddsøkning «gradert 
etter leilighetsstørrelse,»32 som ifølge daværende 
formann i kontaktutvalget, Otto Sørensen, var 
nødvendig å ha gjennomført «før vi overtar bo-
rettslaget da det dette er en del av finansieringen 
og overtakelsen først kan skje etter at byggeregn-
skapet er avsluttet.»33 Med innskuddsøkningen 
innbetalt ville borettslaget «da komme over i regu-
lær drift og beboerne vil overta det fulle ansvar for 
lagets styring.»32 Her kan nevnes at borettslaget i 
1977 hadde et budsjett på 11,5 millioner kroner, 
åtte ansatte i heldagsstilling, samt ni styremed-
lemmer.34 Et annet viktig valg var styrevedtaket 
om at borettslaget fra 1. januar 1978 selv over-
tok regnskapsførselen, samtidig som Forretnings-
banken ble erstattet av Trondhjems og Strindens 
Sparebank «som bankforbindelse for boretts-
laget.»23 Videre stod det igjen en gjeldspost etter 
konkursen i UEH på 237.581,41 kroner som var 
et «krav bostyret hadde gjort gjeldende overfor 
borettslaget.»23 Etter at borettslaget først  betalte 
et «ubetalt skattetrekk og folketrygdavgift for 
jan uar» 23 pålydende 29.678 kroner og deretter 
hadde forhandlet med motparten, ble man i mars 
1978 enige om at det gjenstod 67.000 kroner.23 
Dette ble betalt og «etter styrets oppfatning re-
presenterte dette en tilfredsstillende løsning, idet 
en eventuell rettssak ville hatt et usikkert utfall og 

G.  Mørch og Nils Henrik Eggen, samt at Arne 
Kolstad ved kontor for bygg og eiendom fung-
erte som sekretær,23 og fram til  UEH-konkursen 
i 1976 hadde borettslagsadministrasjonen et tett 
samarbeid med dette boligbyggelaget. UEH an-
skaffet tomter i Trondheim og Strinda, og var 
sammen med blant andre TOBB, delaktig i 
 store deler av byggevirksomheten i Trondheim 
og omegn fra 1950 til 1970-tallet, samt at de 
formidlet medlemsbladet Egen Heim.17 «Lagets 
medlemmer sparte opprinnelig til boliginnskudd 
ved egen arbeidsinnsats på boligbyggelagets an-
legg,»24 og i så måte kan nevnes at da UEH på 
starten av 1950-tallet fikk bygget 42 boliger i 
Hammersborg borettslag mellom Steinberget og 
Hyllgården «var det tvungen arbeidsdugnad med 
1260 dugnadstimer.»25 Etter hvert ble andels-
laget «omdannet til et ordinært boligbyggelag,»24 
noe som bestod fram til konkursen i 1976.17 
Her kan nevnes at TOBB da «overtok fullfør-
ingen av enda ikke fullførte prosjekter.»24 I Ris-
lappen (1976) omtales konkursen i UEH hvor 
interimsstyre leder  Ragnar Forbregd sier at den 
trolige  løsningen blir at «Forretningsbanken tar 
seg av  regnskapsfør selen, mens administrasjonen 
vil bli ivaretatt av Boservice, forutsatt at det blir 
ansatt en person med merkantil bakgrunn.»26 
Det fremgår i en annen artikkel at «Forretnings-
banken A/S har kommet med tilbud om å overta 
regnskapsfør ingen»27 og dette til en kostnad på 
om lag 70.000 kroner.27 I et senere styrevedtak 
går det fram at «borettslaget skal tilknyttes det 
nye boligbyggelaget Boforvaltning a/l,»28 og  ifølge 
daværende formann i kontaktutvalget, Otto 
 Sørensen, var Boforvaltning sin rolle knyttet til 
 «omsetningen av leiligheter og det som hører inn 
under  dette.»29 Videre  kunne Sørensen berolige 
med at «alle beboerne blir  automatisk medlem-
mer i det nye boligbyggelaget og med ansiennitet 
basert på tidligere medlemsnummer i UEH.»29 
Eirik Gaare skrev noe senere (1977) at det var 
beboere som mistet innskuddene sine som følge 
av konkursen i UEH, men at de det gjaldt etter 
hvert fikk tilbakebetalt dette, blant annet etter en 
gjennomgang i bystyret.30
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medført utgifter.»23 I 1981 ble Boligbyggelaget 
Boforvaltning avviklet og borettslagets Boservice 
overtok oppgavene, og etter som årene gikk fikk 
Risvollan Borettslag dagens organisatoriske form 
med styre, administrasjon og representantskap i 
tråd med regelverket for borettslag (se egen ar-
tikkel). 

Hvorfor flyttet folk til Risvollan?

Da de 1113 leilighetene ble bygget var det bolig-
mangel i Trondheim.7 Skulle man få noe eget 
måtte man respondere på det markedet kom-
muniserte. En beboundersøkelse gjennomført 
av Donjem (1976) i Risvollan Borettslag viser 
flere grunner til at folk flyttet til borettslaget.35  
Her kan nevnes årsaker som eneste mulighet til 
å få noe bedre eller noe eget, oppsigelse fra for-
rige bolig, for liten bolig, bedre omgivelser for 
barna, boligstandarden, nærhet til familie, nær-
het til venner og nærhet til friluftsområder.36 I 
tillegg virket det trolig forlokkende med et eget 
hjem litt utenfor sentrum, men samtidig såpass 
sentralt at turen til byen kunne gjøres innenfor 
overkommelig tid. At flere av leilighetene i tillegg 
var romslige, med vannbåren fjernvarme var nok 
også fortrinn som tiltrakk seg boligkjøpere. 

Hvem flyttet til det nye borettslaget?

Ifølge Donjem (1976) flyttet de fleste av 
 områdets beboere inn i perioden 1972-1973, og 
de kom i hovedsak fra Trondheim. Av disse kom 
cirka halvparten fra sentrumsnære områder, og 
generelt for flertallet var at den forrige boligen 
hadde vært i blokk eller i høyhus.37 Flyttingen 
til Risvollan bidro i så måte til «en bedring i 
bostandarden for de fleste.»38 Hva beboersam-
mensetning angikk var mange av de som flyttet 
inn i boretts laget «småbarnsfamilier med barn i 
og under skolepliktig alder,»20 i tillegg til at eldre 
personer flyttet inn i 2-roms leilighetene.20 Sam-
tidig var Donjem tyde lig på at den aldersgruppa 

som i starten ville «være underrepresentert»20 var 
«personer mellom 40 og 60 år.»20 I de første årene 
hadde borettslaget anslagsvis 3.500 beboere, hvor 
barnefamilier utgjorde hovedgruppen. Per 2000 
var antallet beboere redusert til om lag 2.500. 
Dette sammenfaller med forskning, som viser en 
tydelig nedgang fra etableringsårene med rundt 
3,1 beboere per husstand til cirka 2,2 personer 
per husstand ved årstusenskiftet.7

Kommunens boligformidling

Med tanke på boligerverv i det som ble  Risvollan 
Borettslag foregikk dette i stor grad gjennom til-
deling via Trondheim kommunes boligformid-
ling.20 En samtidig kommunal analyse av bolig-
formidlingens målgruppe tilsa at brukerne her 
trolig ville være «dårligere økonomisk og sosialt 
stilt»20 enn eksempelvis TOBB-medlemmer.20 
Dette begrunnet i at «mens tildelingen gjennom 
TOBB A/L bygger på medlemsansiennitet, må 
den kommunale boligformidling i første rekke 
legge individuelle boligbehov til grunn for sin 
boligformidling.»20 I 1970 ble det i så måte eta-
blert en ordning med kommunal bostøtte som et 
ledd i å bidra til at husstander med økonomiske 
utfordringer skulle kunne betale egne  boutgifter. 
For Risvollan Borettslag sin del var dette en 
støtte ordning som i 1972 ble gitt til om lag fire 
prosent av husstandene.39 Tre år senere var tallet 
på husstander som hadde mottatt bostøtte økt til 
41 prosent, og beløpet varierte i snitt mellom 100 
og 200 kroner i måneden.40 For å sette det hele i 
perspektiv så var den gjennomsnittlige  månedlige 
brutto boutgiften i borettslaget i 1976 på om lag 
1.200 kroner.35 Omregnet til 2020-kroner utgjør 
dette i dag en månedsleie på anslagsvis 6.442 
 kroner.41 I tillegg til dette kan det nevnes at det 
fra Donjems beboundersøkelse35 framgår at det i 
1973 trolig bare var 28 prosent av husstandene 
som hadde telefon. Størst telefonandel fant man 
hos barnløse. Man så dessuten forskjeller med 
tanke på vaskemaskin, hvor enslige i mindre grad 
enn de resterende husstandene eide dette.42 
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lighetene i borettslaget. I 2001 eide de eksempel-
vis 42 av i alt 55 leiligheter i Høyblokka.44 Videre 
kan det nevnes at det i perioden 1993 til 1998 
ble gjennomført en omfattende rehabilitering av 
borettslagets bygningsmasse med en total kost-
nadsramme på om lag 135 millioner kroner, en 
rehabilitering som omfattet utskifting av vinduer, 
altandører, balkonger, etterisolering og ny ytter-
kledning (se egen artikkel).16 

Avslutningsvis kan nevnes at det bak navnet Ris-
vollan skjuler seg interessante opplysninger som 
behandles nærmere i egen artikkel senere i boka. 
Likevel kan det nevnes at navnet trolig stammer 
fra gårdsnavnet Risvold, som igjen stammer fra 
den opprinnelige topografien som var i området 
før boligområdet ble bygget.45

Størst i Norge

Både ved etableringen og fortsatt i dag er  Risvollan 
Borettslag landets største, med et tomteareal på 
cirka 500 dekar, med sine 1113 boenheter fordelt 
på ni boligfelt med 1058 leiligheter i rekkehus og 
lavblokker, samt 55 leiligheter i Høyblokka, hvor 
12 av disse, i skrivende stund, eies av Trondheim 
kommune. Og i så måte kan man komme inn 
på det faktum at Trondheim kommune har vært 
en viktig støttespiller for Risvollan Borettslag, 
særlig økonomisk. Kommunen var blant annet 
medeier i Risvollan senter, men fra 1999 over-
tok borettslaget samtlige aksjer i senteret,22 før 
senteret knappe syv år senere ble vedtatt solgt i 
forbindelse med en ekstraordinær generalforsam-
ling i september 2006.43 Kommunen var i tillegg 
involvert på boligsiden, ved at de eide flere av lei-

ARBEIDERE I SVING: På disse to bildene ser vi arbeidere i aktivitet på Høyblokka i 1973. 
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FAKTA – Risvollan Borettslag

1970 januar Oppstart bygging av prosjektet. 

15.12.1970 – 14.1.1972 Innflytting 1. byggetrinn – felt A, B og C.  

14.2.1972 – 26.2.1973 Innflytting 2. byggetrinn – felt D, E og F.

1.2.1974 – 26.4.1974 Innflytting Høyblokka

(Kilde: Kyllo, 2001 & Rislappen, 1995).

De opprinnelige boutgifter fordelt på ulike leiligheter

Leilighet Innskudd Månedsleie

2-roms 11.000 kroner 390 kroner

3-roms 15.000 kroner 440 kr + 60 kr garasjeleie

4-roms 22.000 kroner 510 kr + 60 kr garasjeleie 

5-roms 23.000 kroner 540 kr + 60 kr garasjeleie

(Kilde: Ungdommens Egen Heim, A/L. (1970). Risvollan Borettslag. Trondheim: [s.n.]
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Øverste myndighet

At generalforsamlingen er borettslagets øverste 
myndighet betyr for det første at styret og daglig 
leder plikter å følge de instrukser generalforsam-
lingen gir, både i generelle og i bestemte saker. 
Styret har imidlertid ingen plikt til å forespørre 
generalforsamlingen innenfor den myndighet 
styret har, da forvaltningen av borettslaget hører 
inn under styret. Man kan si at styret og general-
forsamlingen har en sammenfallende myndighet 
som vil si at så lenge generalforsamlingen ikke 
gir instrukser om hvordan styret skal utøve sin 
myndighet, så står styret fritt. Samtidig er det slik 
at når generalforsamlingen har gitt instrukser, 
 plikter styret å følge disse. Generalforsamlingen 
kan også omgjøre vedtak truffet av andre  organer, 
for eksempel av styret eller av daglig leder. Dette 
forutsetter imidlertid at ingen tredjeperson har 
ervervet en rett som laget ikke kan frata ham. 
Hva andelseiere angår har alle andelseiere rett til 
å  delta på generalforsamlingen med innleggs-, 
tale- og stemmerett. I tillegg er det viktig å under-
streke at selv om en andel har flere andelseiere, 
har hver andel likevel bare en stemme. 

Representantskap

Ordningen med representantskap i borettslag 
ble offisielt avskaffet i 2005, men de boretts-
lag som hadde et representantskap fikk beholde 
 ordningen, noe som inkluderte Risvollan Bo-
rettslag. Risvollan Borettslag har derfor valgt å 
 videreføre ordningen og det er fastsatt i vedtek-
tene at borettslaget skal ha et representantskap. 

Av Henriette H. Kvam

I vanlige borettslag er forretningsførselen ofte satt 
bort til et boligbyggelag, som også ivaretar den 
daglige driften og utfører vaktmesteroppgaver. I 
Risvollan Borettslag har vi derimot valgt å orga-
nisere driften på den måten at i tillegg til de lov-
pålagte organer, så har man også en egen admi-
nistrasjon, egen vaktmesterstab, 10 naboutvalg, 
et kontaktutvalg, og et eget representantskap. 
Under følger en nærmere forklaring rundt ulike 
organer med rollebeskrivelser.  

Generalforsamling

Generalforsamlingen er borettslagets øverste 
myn dighet, og skal avholdes årlig og senest innen 
1. juli. Etter loven er det kun to saker som alltid 
skal avgjøres på ordinær generalforsamling. Dette 
er godkjenning av årsregnskap og godkjenning av 
årsmelding. Videre er det et krav at valgkomite, 
eventuelt representantskap og styremedlemmer, 
skal velges på generalforsamling, men det er ikke 
et krav at dette skjer på den ordinære generalfor-
samlingen. Risvollan Borettslag har i sine ved-
tekter, pkt. 10-4, besluttet hvilke saker som skal 
behandles på den ordinære generalforsamlingen. 
Videre kan nevnes at ekstraordinær generalfor-
samling kan innkalles av styret, samt at styret 
plikter å innkalle til ekstraordinær generalfor-
samling når dette kommer som et krav fra enten 
borettslagets revisor, fra minst en tjuendedel av 
andelseierne eller fra representantskapet. 

Organiseringen av Norges største borettslag
Som regel er et borettslag kun organisert med et styre, i tillegg til generalforsamlingen, 

men Risvollan Borettslag har valgt en annen modell.
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Styret

Styret i Risvollan Borettslag består av 1 leder og 
6 styremedlemmer, hvor et av  s tyremedlemmene 
representerer de ansatte. Styrets oppgave er å lede 
virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og 
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle 
avgjørelser som ikke i henhold til lov eller ved-
tekter er lagt til andre organer. Styret i  Risvollan 
Borettslag avholder månedlige styremøter og be-
handler en betydelig mengde saker hvert år. Det 
innkalles til ekstraordinære styremøter ved  behov. 
I 2020 behandlet styret 61 referatsaker og 87 
 ordinære saker.

Representanter til representantskapet, velges av 
generalforsamlingen, men hverken styremedlem-
mer, daglig leder eller revisor, kan være medlem-
mer av representantskapet. Representantskapets 
oppgave er å føre tilsyn med at borettslagets for-
mål blir fremmet i samsvar med lov, vedtekter og 
vedtak gjort av generalforsamlingen. Represen-
tantskapet er i så måte et kontrollorgan. Repre-
sentantskapet har to faste fellesmøter med styret 
per år og ellers ved behov.

TIDLIG TUN: På bildet ser vi et tun inne i Risvollan Borettslag på starten av 1970-tallet.
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som nærmere beskriver oppgavene. Hovedsakelig 
er målet å arbeide for gode og trygge boforhold 
på feltet og å arrangere  sosiale tilstelninger til 
glede for beboerne. Risvollan  Borettslag bevilger 
årlig midler til naboutvalgene for gjennomføring 
av slike tiltak. 

Kontaktutvalg

Kontaktutvalget består av lederne fra hvert nabo-
utvalg, i alt 10 medlemmer. Kontaktutvalget er 
ikke vedtaksført, men følger av Instruks for nabo-
utvalg punkt. 13, og oppgaven er å føre dialog 
med borettslagets styre og administrasjon, samt 
fremme de saker eller forslag som  kontaktutvalget 
ønsker fremlagt for eller drøftet med styret. 
 Kontaktutvalget har to faste møter med styret per 
år og ellers ved behov. 

Valgkomiteen

Borettslaget har i tillegg en egen valgkomite som 
nominerer tillitsvalgte og fremmer honorar-
forslag. Den består av tre andelseiere fra ulike 
nabo utvalgsområder hvor begge kjønn skal være 
representert. Medlemmene velges av generalfor-
samlingen for to år om gangen, mens valgkomi-
teens leder velges ved særskilt valg. Det er kon-
taktutvalget (KU) som foreslår medlemmer til 
valgkomiteen. Med tanke på styrekandidater har 
valgkomiteen plikt til å foreslå medlemmer slik 
at begge kjønn er representert med minimum 40 
prosent.

Administrasjon og vaktmesterstab 

Risvollan Borettslag er ikke tilknyttet et bolig-
byggelag, er såkalt frittstående, og er organisert 
med egen administrasjon og vaktmesterstab, i alt 
12 ansatte. Daglig leders ansvar er blant  a nnet å 
styre den daglige driften av borettslaget, utføre 
og  følge opp styrets vedtak og ivareta de  ansatte. 
Daglig leder og teknisk sjef møter i alle styre-
møter, men har ikke stemmerett, samtidig som 
administrasjonen forbereder saker for styret. 
 Videre kan nevnes at vaktmesterstaben består av 
en arbeidsleder og 6 vaktmestre. Vaktmestrene 
utfører store og små oppgaver for borettslaget 
som sådan, men også for den enkelte beboer.  

TV Risvollan

Risvollan Borettslag har en egen TV-stasjon med 
i alt tre kanaler. To interne kanaler og en kanal 
som når ut til Telenors abonnenter i Trøndelag. 
Borettslaget har også en egen avis, Rislappen, som 
gis ut fire ganger i året. I tillegg har borettslaget 
ansatt en redaktør i 50 prosents stilling med an-
svar for TV og utgivelse av avis (se egen artikkel).

Naboutvalg

Risvollan Borettslag er delt opp i 10 felt, og hvert 
felt har et eget naboutvalg bestående av 3-5 be-
boere fra dette feltet. Hvert naboutvalg har en 
 leder, og naboutvalgets rolle er å være kontaktledd 
mellom beboerne, styret og administrasjonen. Det 
er utarbeidet en egen instruks for  naboutvalgene 
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Risvollan hundeklubb

10.1.1974 ble Risvollan hundeklubb stiftet og 
klubbens formål var at man sammen med bo-
rettslaget skulle tilrettelegge for «et godt og an-
svarsbevisst hundehold, skape et godt miljø og 
forståelse for hundehold og ivareta medlem menes 
felles  interesser.»3 Det ble klargjort at det ikke 
skulle være «noen rasehund-klubb, og følgelig 
bli helt uavhengig av de eksisterende rasehund- 
klubbene.»3

Fristet med snitter

Risvollan Storstue hadde en annonse om selskaps-
mat i form av smakfulle snitter. Prisen var oppgitt 
til «kun kr. 2,95 pr. stk,» 4 samt at man også  kunne 
tilby et variert utvalg av annen type selskapsmat.

Mat for den glade familie

Risvollan Matsenter AS hadde en fyldig annonse 
med tydelig prising av ulike varer, med priser som 
man i 2021 vil kunne smile av. Selv om prisene 
i dette eksempelet er betydelig lavere enn dagens 
prisnivå, må man se datidens priser opp mot det 
vanlige folk hadde å rutte med. I kroner og øre 
kostet en kilo kjøttdeig 19,90, hårspray kostet 
4,90, kneippbrød kostet 1,85, 1 liter brus kostet 
2,45, 10 kilo poteter kostet 11,90 og 4 ruller toa-
lettpapir kostet 3,95 kroner.5

Sosialskolestudent for eldre

I 1974 kom det fram at de eldre i borettslaget 
var godt fornøyd med boforholdene, samtidig 

Første utgave

1. januar 1974 kom første utgave av Rislappen 
ut, blant annet med en oppfordring om å sende 
inn navneforslag til hva avisa skulle hete. Navnet 
Rislappen var da allerede trykket på avisa, som 
følge av et forslag fra Bjørn Flor. Dette navnet ble 
såpass godt mottatt at det fortsatt er i bruk den 
dag i dag. Bjørn Flor var for øvrig aktiv bidrags-
yter til Rislappen i hele 17 år (se egen sak).

Bilkjøring på gangveiene

Et annet innlegg i historiens første Rislappen 
handlet om unødig bilkjøring på gangveiene ved 
at bekvemmelighet måtte vike for sikkerhet og at 
dersom én fikk kjøre inn på gangveien så måtte 
alle få lov, og da hadde man plutselig ikke lenger 
gangveier. Det ble presisert at gangveiene ikke var 
parkeringsplass for biler, samt at det ikke var til-
latt å kjøre inn til leiligheten på gangveiene, i for-
bindelse med frakting av matvarer fra butikkinn-
kjøp. Dette ble understreket med følg ende sitat: 
«De som overskrider dette kan og bør anmeldes 
til politiet.»1

Utfordring med avskilta kjøretøy

Styret kom med en oppfordring om at de som 
hadde parkert sine avskiltede kjøretøy «på ubetalt 
parkeringsplass på Risvollan Borettslags  område»2 
måtte fjerne disse innen 20.2.1974. Dette da de 
var «til hinder for serviceavdelingens arbeid,»2 
samt at de virket «til dels sterkt skjemmende»2 og 
la «beslag på parkeringsplasser.»2 Dersom dette 
ikke ble gjort innen fristen ville kjøretøyene bli 
tauet bort for eiers regning. 2

Hverdagsnytt fra Rislappen 1974–1979
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 hende innen torsdag kl. 12:00, og varene ville så 
bli fraktet enten torsdag eller fredag.9

Ballplass i vær og vind

På et møte i F-feltet ble det snakket om mulig-
hetene for å få til en bra ballplass mellom E og 
F- feltet. Kriteriene var at den måtte «kunne ta 
imot mer enn ei regnbye og fortsatt være brukbar 
til idrettsformål. Dette er bare mulig om plassen 
blir drenert og opparbeidet som grusbane.»10

Volleyball og badminton

Utleira IL hadde i 1974 fått ordnet med utstyr 
til volleyball og badminton og utplassert dette 
på feltene F og D, samt på Stubban. Målet var å 
legge til rette for sommeraktivitet og idrettslaget 
la med en detaljert oversikt over reglene for hen-
holdsvis volleyball og badminton11

Biblioteket åpnet

20. mai 1974 åpnet biblioteket på Risvollan, og 
bibliotekarene Guri Olsen og Marit Berg  Hansen 
kunne rapportere om at det allerede de første to 
ukene var skrevet ut til sammen 557 lånekort for-
delt på voksne og barn. Av populært lesestoff ble 
nevnt bildebøker, barnebøker, ulike  tidsskrifter 
som Villmarksliv, og Syn og Segn, samt ulike 
 bolig- og livsstilsmagasin.13 

som flere savnet møteplasser hvor man kunne 
bli kjent med andre i borettslaget. Fra de eldre 
beboerne kom det dermed forslag om uformelle 
hygge kvelder, og forskjellige ting å gjøre sammen. 
Blant forslagene var «trim, bridge, syforening, ut-
flukter.»6 I forbindelse med dette kunne fritids-
sjef Eldar Hansen informere om at Fritidskon-
toret hadde ansatt en sosialskole student ved 
navn Kristin Reichelt, som fikk ansvar for å 
jobbe med igangsetting av «aktiviteter for eldre 
på  Risvollan,»6 og det var lagt opp til at Reichelt 
skulle jobbe med dette 30 timer i måneden.

Håndball i Utleira IL

I 1974 annonserte Utleira IL oppstart av hånd-
ballag for begge kjønn, hvor guttelaget trente på 
Nardo skole fra 20:15 - 21:00, mens jentelaget 
trente på Nidarvoll skole fra 20:45 - 21:30. Det 
ble tydeliggjort at man fra idrettslagets side ikke 
var fornøyd med tidspunktene, samtidig som 
man understreket at treningstidene trolig ville bli 
bedre med ferdigstillelse og påfølgende åpning av 
Utleira skole.7

Dugnad for skøytebane

Noen som kalte seg Dugnadslaget takket for 
innsatsen fra de mellom 25-50 oppmøtte i for-
bindelse med utglatting av «de verste humpene 
på friarealet mellom E og F-feltene»8 som ble 
gjort 6.2.1974. Arbeidet ble gjort for å klargjøre 
skøyte bane, og man brukte noen ettermiddags-
timer på oppdraget.

Mat på døra

Også i gamle dager var det mulig å få varer 
bragt til døra. Risvollan Matsenter informerte 
om at dersom man som pensjonist ønsket varer 
fra  butikken brakt hjem så kunne dette ordnes. 
Butikken foretrakk at de aktuelle pensjonistene 
plukket ut varene selv, men dersom dette ikke lot 
seg gjøre, kunne butikken ordne med alt. For-
utsetningen var at handlelisten var butikken i (F
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ungdomsklubben var det lagt opp til noe ekstra 
og det vises til at det på de to første søndagene var 
en opptreden fra et lokalt band.  Inngangspengene 
herfra skulle gå tilbake til fritidsklubben som 
igjen skulle kjøpe grammofonplater for dette.15 

Aktivitetssenter i tilfluktsrommet

Ifølge leder for Fritidsklubben, Eldar Hansen, var 
det i 1974 bevilget 100.000 kroner til klargjø-
ring og tilrettelegging for ulike aktiviteter i til-
fluktsrommet, som var og er lokalisert like ved 
Høyblokka og Risvollan Senter. Det ble presisert 
at det var behov for en dugnadsinnsats, for uten 
dugnad ville «det hele koste nesten 800.000 kro-
ner.»16 Det var ikke bare omgjøringen som  krevde 
investeringer, også selve driften ville «komme til 
å koste mye»16 og følgelig hadde rådmannen på 
neste års budsjett «godkjent en bevilgning på 
knapt 400.000 kroner.»16 

Søppelhåndtering

Servicelederen i Boservice kunne i Rislappen 
(1974) informere om at noen av de som hentet 
søppel for borettslaget hadde «skåret seg på uinn-
pakket glass.»17 Det ble presisert at «glass skal 
knuses til små biter og pakkes godt inn før det 
legges i søppelsekken.»17 Det ble også poengtert 
at når jula var over skulle folk kappe av greinene 
på juletrærne, kutte stammen i små biter, for så å 
legge alt dette i en passende søppelsekk.17

Eventyrlysten undulat

I Rislappen (1974) kunne man lese om  undu laten 
Pelle, som en vakker dag var så eventyr lysten at 
han like godt fløy fra hjemmet sitt i Ada Arn-
finsens veg for å utforske verden. Til tross for en 
 rekke forsøk og mye hjelp fra inntil 20  lokale barn 
lyktes det ikke å lokke undulaten inn i  buret. Til 
slutt måtte derimot Pelle vende vingene hjemover 
da en av guttene fikk fanget undulaten med en 
håv.12 

Vask til besvær

I Rislappen (1974) kunne man lese innlegget 
til «Forarget» som gikk ut at på folk ikke måtte 
 henge opp klær til tørk i helgene. Meldingen fra 
vedkommende var tydelig: «Det er ikke alle som 
har fin utsikt til fjorden fra sitt stuevindu, så vi blir 
lei underbukser og laken som blikkfang i helg ene. 
Ta inn deres vask lørdag innen kl. 1300.»14

Risvollan fritidsklubb

I Rislappen (1974) kunne man lese at fritidsklub-
ben på Risvollan nå var åpnet med et tilbud som 
aktiviserte om lag 250 barn og unge i alderen 
9-18 år hjemmehørende på Risvollan og Stubban 
fordelt på juniorklubben og ungdomsklubben. 
Det var åpent 5 dager i uka og av aktiviteter kan 
nevnes bordtennis, sang, brettspill, tegning, dans, 
samt en egen klubb-avis. Søndagskveldene på 
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måtte gjøres siden «det snart vil være  umulig å 
drive forretningsvirksomhet i  senteret. Vi utsettes 
daglig for aggressiv opptreden og også for direkte 
fysisk angrep såfremt vi gjør forsøk på å tilsnakke 
bråkmakerne. Vi krever at de myndigheter som 
har ansvaret for ordenshåndhevelsen omgående 
gjør anstrengelser for at det blir opprettet ro og 
orden ved Risvollan senter.»20 Et innlegg fra be-
boere i Utleirtunet handlet også om at man nå 
ønsket handling fra offentlige myndigheter for 
å gjenopprette lov og orden, og henvendelser 
var blitt gjort blant annet skriftlig til etater som 
 politi, rådmann og ordfører i kommunen uten 
at det løste situasjonen. I stedet satt folk igjen 
med motsatt inntrykk illustrert med følgende 
sitat: «Tvert imot har mulighetene for fri utfol-
delse for bråkmakere stimulert rekrutteringen til 
en hard kjerne blant negativt innstilte individer 
med  asosial legning.»20 Fra politiet var  beskjeden 
at dette sannsynligvis var normalt i et nytt bolig-
område og noe som trolig kom til å gå over av seg 
selv i løpet av et par år. Et  annet innlegg presiserte 
at problemene kun gjaldt et begrenset område av 
Risvollan, samtidig som «størsteparten av Ris-
vollan-området muligens er det roligste og mest 
bo-vennlige bomiljø vi har i Trondheim.»20

Store klasser på Utleira

Allerede ett år etter oppstarten måtte  rektor ved 
Utleira skole, Odd Egil Wanvik, be  formannskapet 
om å bevilge penger til paviljong på grunn av for 
liten kapasitet. Skolen var bygget for 540  elever, 
men den påfølgende høsten var det ventet et 

Fotball i 100

Utleira IL kunne fortelle om god fotballinteresse 
i de aldersbestemte klassene, og da i særdeleshet 
i klassen for lilleputt i alderen 8 til 12 år, hvor så 
mange som 100 gutter var med. I tillegg var det 
20 jenter i alderen 8 til 13 år og 40 gutter fordelt 
på småguttelag og på guttelag. Treningene fore-
gikk på kveldstid på Utleira skole.18

Barna har ordet

Under jeg-mener-at-fanen i Rislappen (1975) 
var det satt av plass til tankefulle refleksjoner fra 
 barna. Her mente Tore at skolens friminutter var 
for korte til fotballspilling. Frustrasjonen gikk ut 
på at «det er så kort tid å score på, så det blir bare 
3-0 eller 2-0.»19 Hanne hadde noen tanker om  
 timeorganiseringen på skolen, og  ønsket seg at 

«jentene og  guttene 
skal ha gymnastikk 
sammen,»19 mens 
Kari Paula savnet ut-
styr på leke plassen: 
«Vi har bare seks 
 disser. De store ung-
ene knytter opp dis-
sene så vi ikke får 
dem ned igjen.»19 
Paula hadde på sin 

side en oppfordring til de voksne om å sprøyte 
vann på den asfalterte lekeplassen i A-feltet på 
vinteren: «Da ville det ha blitt fin skøytebane for 
 barna, men de  voksne har vel ikke tid til å bevege 
seg fra tv-apparatet.»19 På bildet ser vi noen barn 
som er ute på skøyter. 

Ungdommelig utfordring

Tidvis har ungdomsmiljøet på Risvollan bydd på 
utfordringer, og dette var en del av bildet i 1975 da 
flere innlegg i Rislappen omhandlet uheldig atferd 
fra et ungdomsmiljø ved og rundt  Høyblokka. 
Blant annet skrev en  forretningsdrivende at noe (F
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Barnehage på taket

Risvollan barnehage ble bygget på taket av til-
fluktsrommet, med åpning i februar 1976. 
Barne hagen skulle få en kapasitet på 70 barn i 
alderen 1,5 -7 år fordelt på 5 avdelinger. Det ble 
utlyst 16 heltidsstillinger, en kokkestilling, samt 
en deltidsstilling som rengjører.26 Senere i 1984 
overtok Trondheim kommune eierskapet og i 
1996 hadde barnehagen 22 ansatte og 80 barn 
i alderen 1-6 år, fordelt på de fem avdelingene 
Saltkråkan, Lønneberget, Hakkebakkeskogen, 
Tiriltoppen og Kardemomme by.54 Bildet viser 
barnehagen slik den framstod i 2007. 

Med i UEH

I 1975 ble Hans G. Auganes «valgt til nestfor-
mann i styret for Ungdommens Egen Heim,»27 
mens Torbjørn Hallgren stod som «medlem av 
valgkomiteen i UEH.»27

Fotball for alle

10 år gamle Sissel hadde et innlegg i Rislappen 
(1975) der hun argumenterte for at også jenter 
burde få spille fotball med gutta på skolen: «Hvis 
jentene blir med blir lagene større og da blir 
det artigere å spille. Noen sier at jentene ikke er 
 flinke nok, men hvis jentene ikke får være med, 
blir de aldri flinkere. Jeg tror at guttene ikke vil 
ha med jentene fordi de er redde for at jentene 
scorer for mange mål på dem.»28 Og apropos fot-
ball så tar vi her med et bilde av noen av  spillerne 

1.trinn på 160 elever, noe som ville gi et totalt 
antall på 700 elever. Skolen var dessuten bygget 
med åpne løsninger og man hadde erfart at dette 
ikke var optimalt for 1. klassingene, slik at disse 
ville bli flyttet «over i tradisjonelle klasserom.»21 
Og avslutningsvis hadde Utleira-rektoren en 
oppfordring: «Innprent hverandre om at gang-
brua bør brukes når Utleirvegen skal krysses. Det 
er så mye tryggere.»21

Mest blautmyr

Idrettsplassen mellom E- og F-feltet var fortsatt 
ikke helt i mål, og det ble sagt om plassen at den 
fortsatt var «mest blautmyr fordi det er for dyrt å 
drenere den.»22

Trim i tilfluktsrommet

Etter åpningen av tilfluktsrommet fikk Utleira IL 
i 1975 tildelt 190 kvadratmeter til sine aktiviteter 
og etter en dugnad var det blitt montert blant 
annet ribbevegg, bom, ergometersykkel og ro-ap-
parat. Idrettslaget var for øvrig godt fornøyd med 
samarbeidet med Fritidskontoret: «Vi satte bl.a. 
opp en liste over de apparater vi syntes vi hadde 
behov for, og vi fikk alt.»23

Ungdomsskole

Skolekapasitet var tema i Rislappen (1975) og da 
knyttet opp mot ungdomsskoler for Risvollan- 
området. Sunnland var på dette tidspunktet 
eneste ungdomsskole i bydelen, og dette  medførte 
store avstander for de av Risvollan-barna som 
var  ferdige på barneskolen. Det ble også nevnt 
at noen av ungdommene fra Risvollan gikk på 
ungdomsskole i byen, nærmere bestemt Gerhard 
Schønning, men dette tilbudet var i ferd med å 
bli faset ut siden skolen skulle gå over fra ung-
domsskole til videregående skole. I artikkelen 
kunne man dessuten spore et visst håp om at det 
etter hvert ville bli bygget en egen ungdomsskole 
i egen bydel.24 7 år etter, i 1982 åpnet Hoeggen 
skole dørene.25
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Skirenn på B-feltet 7. februar 1976 ble det 
arrangert barneskirenn i dalen mellom B- og 
D- feltet. Nesten alle deltakerne skulle videre 
på Nardorennet senere på dagen, og Risvollan- 
rennet ble derfor en fin oppkjøring. Skirennet 
ble så populært at samme renn ble gjennomført 
samme sted allerede dagen etter. Her kan nevnes 
resultatlisten for barn født i 1967-68 som gikk en 
runde, og i stigende rekkefølge hva gjennomført 
tid angår var dette Dag Einar Søpler, Erik Gevoll, 
Ole Morten Øian, Åge Kveli og Bjørn O. Skjær-
seth.30 Også 21. mars samme år ble det gjen-
nomført et barneskirenn, denne gang i C- feltet, 
arrangert av velforeningen i Ada Arnfinsens veg. 
Opp mot 70 barn i alderen 2-15 år deltok og vel i 
mål fikk alle hver sin appelsin, og senere på dagen 
var det premieutdeling hvor alle deltakere fikk 
medalje og diplom.31 På bildet ser vi noen barn 
i utendørs passiar i et felt av Risvollan Boretts-
lag på 1970-tallet, og selv om man ikke vet med 
sikkerhet kan man gjerne undre seg om kanskje 
noen av disse barna var med på nevnte skirenn 
siden det står noen par ski til høyre i bildet. 

Mye snø

Vinteren 1976 lavet det ned på Risvollan og Bjørn 
Mobeck kunne fortelle om mye å gjøre. Området 
som skulle brøytes utgjorde cirka 12  kilometer 
internt i borettslaget, i tillegg kom parkerings-
plassene. Bare i januar-februar ble det jobbet 170 
overtidstimer for å få unna nedbøren, samt sørge 
for åpne sluk. Det var også problemer med  biler 
som ble gjensatt i veikanten, fordi førerne rett 
og slett ga opp å kjøre på grunn av at de ikke 
kom seg av flekken. I tillegg hadde brøytemann-

til Utleira IL i forbindelse med sesongavslutning 
og diplom utdeling i 1976. Fra venstre, Ove 
 Hunnestad, Frode Nossum, Morten Hansen, 
Anders Farstad, Roar Fornes, Øyvind Pettersen, 
og Dagfinn  Green. Anders Farstad var på den 
 tiden fotballspiller for RBK. 

Fritidssenter i bunkersen

Tilfluktsrommet ble av noen kalt bunkersen, 
og var i 1976 basen for Risvollan fritidssenter, 
som var eid av borettslaget, men som ble leid 
av kommunens aktivitetskontor. Det var egne 
avdelinger for trim, klubb og møterom, lokaler 
for bydels avis, kontor for fritidslederen, og eget 
fotorom. Fotorommet hadde utstyr for frem-
kalling og kopi ering, men beboerne måtte selv 
dekke  utgiftene for nødvendige  kjemikalier. 
Trim avdelingen  hadde et trimrom på rundt 
200 kvadratmeter med garderober og badstuer, 
og ble etter skole tid stor sett brukt av Utleira 
IL. På dagtid var rommet populært å bruke for 
den  lokale  barnehagen. Klubb avdelingen  hadde 
 grupperom, stort  kjøkken og en stor sal på til 
sammen 250  kvadratmeter som ble brukt av 
både junior klubben, og ungdomsklubben. Av 
aktiviteter var det trim, forming, kjøkken, gitar 
og foto, gammel dans, snekkergruppe, sy-kurs, 
 avisgruppe, og  bordtennis. Tilfluktsrommets 
 møterom bestod av et stort rom på cirka 100 kva-
dratmeter med kapasitet til 100 personer, samt et 
mindre møterom på 40 kvadratmeter med plass 
til cirka 25 personer. Det var også et lite kjøkken 
i tilknytning til møteavdelingen.29
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Flaggansvarlig på G-feltet

I Rislappen (1976) søkte G-feltet etter flagg-
ansvarlig og man så for seg at det kunne passe 
at noen av «den eldre generasjon kunne påta seg 
denne oppgaven. En fordel ville det være om ved-
kommende har kjeller, med hensyn til tørking av 
flagget.»34

Innskuddsøkning

Styret bekjentgjorde sitt vedtak om innskudds-
økning i 1976. Økningen kom som følge av 
prisstigninger i byggeperioden og fordelte seg slik 
på de ulike leilighetene:

Leilighet Sum i kroner

1-roms m/sovealkove i Ingeborg Aas v.2 4.000

2-roms i 1, 2, og 3, byggetrinn 5.000

3-roms i 1, 2, og 3, byggetrinn 7.000

4-roms i 1, 2, og 3, byggetrinn 9.000

5-roms i 1, 2, og 3, byggetrinn 9.000

4-roms i Ingeborg Aas v.2 9.000

Innskuddsøkningen utgjorde totalt om lag 3,8 
millioner kroner. 35

Pop med bøker
At biblioteket på Risvollan var i vinden i 1976 
var det liten tvil om. Ifølge Rislappen hadde hele 
3000 av de som bodde i bydelen registrert seg 
som lånere, og biblioteket kunne vise en utlåns-
oversikt som tilsa at mellom 2.500 og 3.000  bøker 
ble lånt ut – hver måned. Biblioteket  h adde for 
øvrig cirka 10.000 bøker til utlån.36

Andre korpstider 

I dag hører man rett som det er om korps som 
mangler musikanter, men for Utleira skole-
korps var situasjonen i 1977 en helt annen. Da 
så dirigent Kjell H. Ledang seg nødt til å gå ut 
i Rislappen og informere om at kapasiteten var 

skapene utfordringer med biler i «vinteropplag 
på parkeringsplassene. De hindrer også effektiv 
brøyting og det har hendt noen uhell hvor bilene 
har fått skrammer.» 32 Bildet av traktoren er tatt i 
2020 og bak rattet sitter vaktmester Håkon Eb-
besen. Oversiktsbildet viser øvre del av H-feltet 
(H2, 4, 6, 8 og 10) på starten av 1970-tallet og 
også da var det tydeligvis en snørik vinter. 

Alternativ varmekilde

I Rislappen (1976) ble det tatt opp et spørsmål 
om borettslaget kunne gå over til strøm i stedet 
for fjernvarme som oppvarmingskilde? Det ble 
visstnok hevdet fra flere at fjernvarmeanlegget 
medførte store utgifter for den enkelte beboer. 
Ordlyden i tilsvaret fra daværende interimsstyre-
leder Ragnar Forbregd var at det var ubetydelig 
lite å tjene på hver kilowatt time med en alter-
nativ oppvarming, og det kunne gå flere år før 
det ga noe konkret utslag når man i tillegg måtte 
ta med kostnader til reinstallering av det eksis-
terende anlegget.33
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Ny sogneprest

19. september 1977 ble Hans Rognstad sogne-
prest i Hoeggen kirke. Seremonien foregikk i 
 lokaler tilhørende Utleira skole, siden dette  tjente 
som menighetens midlertidige gudstjeneste-
lokaler. I samme artikkel ble det nevnt at  Hoeggen 
menighet sommeren 1977 ble utskilt fra Strinda 
som egen menighet.40

Svensk på FM-båndet

Som del av en prøveordning ble det i 1977  mulig 
å lytte til svenske radioprogrammer via FM- 
båndet. Man kunne lytte til sendingene både i 
stereo og mono, men sistnevnte ble anbefalt av 
hensyn til lydkvaliteten. Måten man gjorde det 
på var å forsikre seg om at «radiomottakeren vir-
kelig er koblet til antennepluggen i veggen når det 
prøves,»41 samt at man brukte «original  Siemens 
antennekabel.» 41 

Bussrute i Risvollvegen

9. januar 1978 skulle det bli bussrute i Risvoll-
vegen, ifølge et innlegg signert av Arne W.  Olsen. 
Innleggsforfatteren var ikke helt fornøyd med 
 dette begrunnet i en skepsis for hvordan  dette vil-
le kunne påvirke barns trygghet siden  veien  måtte 
krysses til og fra lekeområder.42 Også Bjørn Flor 
skrev om bussruten, og oppfordret samtidig små-

sprengt. Man hadde allerede da nok musikanter 
til to korps, 150 i tallet, og måtte rett og slett si 
stopp.37

Bussholdeplass i Marie Sørdals vei, var en nyhet 
i 1977. En lokal ildsjel ved navn Fridtjof Iversen, 
fikk noe av æren for dette. Han hadde kontaktet 
Trondheim Trafikkselskap som busselskapet da 
het, allerede i 1973, med ønske om denne buss-
holdeplassen. Etter flere samtaler, søknader og 

ankebrev, kom Frid-
tjof i kontakt med 
formannen i bussel-
skapet, Jens Trætte-
berg. Da ble det sving 
på sakene, og med 
godkjenning fra of-
fentlige myndigheter 
ble bussholdeplassen 
realisert.38 På bildene 
ser vi Fridtjof Iversen 
og bussholdeplassen. 

Svangerskapskurs

18. januar 1977 var det oppstart for svangerskaps-
kurs på Risvollan helsestasjon. Det ble lagt opp 
til 8 kurskvelder, hver på 2 timer, og kursavgiften 
var satt til 75 kroner. 12 personer kunne delta 
samtidig. Av kursinnhold kan nevnes fosterets ut-
vikling, fødsel, fysioterapi, barselseng,  amming, 
hjemkomst, omvisning på fødeavdelingen på 
sykehuset, samt barnestell. Av fagpersonell deltok 
jordmor, helsesøster, heimstellkonsulent, tann-
pleier, og fysioterapeut.39
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den samme artikkelen er for øvrig den da fram-
tidige Steindal skole omtalt som Solborg skole.45

Telefonkiosk

På 1970-tallet var det ikke snakk om å ringe med 
mobiltelefon. Da var det fasttelefon i hjemmene 
eller telefonkiosk som gjaldt. Telefonkiosker var 
knøttsmå hus med telefonapparater som krevde 
myntbetaling for å virke, og fantes på ulike steder 
i byen. I 1978 ble det i så måte satt opp en tele-
fonkiosk «ved garasjebygget mellom F-feltet og 
Sollia.»46

God inntjening
17. mai 1978 hadde Utleira skolekorps både 
kafe- og loddsalg, i tillegg til ulike aktiviteter og 
salgsboder. 105 ildsjeler var i sving og etter endt 
økt og takket være gavmilde besøkende hadde 
skolekorpset fått inn så mye som 35.500 kroner.47

På skole i USA

11 år gamle Karin Amdal hadde i 1978 et inn-
legg om hvordan det hadde vært å gå på skole i 
USA. Dagen startet med at hun og broren gikk 
til skolen, men før de fikk krysse bilveien måtte 
de vente til en trafikkdame ga dem klarsignal. På 
skolen syntes hun det var litt uvant at det visst-

barnsforeldre til å passe ekstra godt på  barna nå 
som det etter hvert skulle bli mer trafikk på  v eien 
som et ulykkesforebyggende tiltak. Flor poeng-
terte samtidig at bussruten ville gi et  bedre buss-
tilbud totalt sett, og at flere ville få kortere av-
stand til bussholdeplassen.43 På bildet ser vi noen 
smårollinger som ferdes tilsynelatende trygt inne 
på et av tunene til borettslaget på 1970-tallet. 

Beboerne på Risvollan

I 1977 ble resultater fra en  beboerundersøkelse 
på Risvollan publisert. Et spørreskjema med 27 
spørsmål ble utdelt til 342 leiligheter, hvorav svar 
kom tilbake fra 274 av leilighetene, og noen av 
svarene er gjengitt her: 41 prosent av de spurte 
oppga å ha mottatt bostøtte i 1975, og i sum 
oppga halvparten at de fikk et par hundre  kroner 
i måneden, mens 9 prosent oppga at de fikk ut-
betalt mellom 300 og 400 kroner i bostøtte i 
måneden. Videre het det at «95 % av dem som 
bor på Risvollan har TV, 64 % har bil, 49 % har 
stereoanlegg og 7 % badekar. 39 % har planer 
om å flytte fra Risvollan, derav oppgir hele 46 
% som viktigste grunn at det er for dyrt, mens 
hele 57 % har planer om å bygge eget hus. 77 % 
ønsker høyere innskudd for å få lavere husleie, 
ingen vil ha lavere innskudd. I mai 76 var det 15 
% som oppga at de ikke visste hvordan de skulle 
finansiere tilleggsinnskuddet på cirka 9.000 kro-
ner og over halvparten av dem var ikke i stand til 
å betale tillegget.»44 

Spredt skoleløsning

I 1978 var det utfordringer med kapasiteten på 
ungdomsskolene i nærheten. På bakgrunn av 
 dette var det foreslått at det kommende ung-
domsskolekullet fra Utleira skulle fordeles på tre 
ulike ungdomsskoler. De aktuelle skolene var 
Lade moen, Singsaker, og Rosenborg skole. Sunn-
land skole som lå nærmere var oppgitt til å ikke 
ha kapasitet på grunn nedslitt bygningsmasse og 
Gerhard Schønings skole var heller ikke aktuell 
på grunn av overgangen til videregående skole. I 
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Det vi bl.a. hørte om var sprengte vannrør, 
strømbrudd og dermed iskalde leiligheter. Om 
ikke akkurat dette skjedde, var det likevel vanske-
lig å holde husene varme. Heller ikke et moderne 
område som Risvollan ble spart. Aldri er det vel 
blitt fyrt så mye som i disse dagene, men likevel 
var det mange som klaget over at de direkte frøs, 
selv om alle radiatorene stod på for fullt. Vi vet at 
mange gikk til anskaffelse av elektriske ovner i de 
verste kuldedagene, særlig i endeleilighetene. Det 
mest ekstreme eksempelet vi har hørt om er at 
enkelte beboere rett og slett med jevne mellom-
rom stilte seg under varmtvannet i dusjen for å 
komme i varmen.» 50

Svømmehall i det blå

I 1979 kunne man lese at på grunn av dårlig 
økonomi hadde Trondheim kommune utsatt 
 planene om svømmehall på Hoeggen på ube-
stemt tid.51 Svømmehallen var opprinnelig plan-
lagt som 2. byggetrinn av skolen. Også andre 
prosjekt ble utsatt av samme årsak, men av plan-
lagte svømme haller hadde iallfall kommunen en 
prioriteringsliste klar hvor Hoeggen ikke hadde 
noen høy prioritet. Man så samtidig at den even-
tuelle svømmehallen måtte finne seg i å «konkur-
rere med prestisjeprosjekter som f.eks. kunstis-
bane på Leangen, og de pressgrupper som gjør 
hva de kan for at kommunens siste skillinger skal 
gå til eliteidrett.»51 

nok ikke var friminutt mellom timene, og at de 
en gang fikk skolefri fordi det hadde kommet 2 
centimeter med snø i løpet av ei natt.  Samtidig 
var det slik at alle skolebøkene ble lagt igjen på 
skolen, slik at man slapp å ta med seg dem fram 
og tilbake for hver dag. Hun syntes også det var 
litt annerledes at de kunne kjøpe seg mat på 
 skolen, og av mat var det ofte pizza, hamburger 
og pølse med brød. Til drikke var det ofte brus 
og mange spiste også godteri på skolen. Det var 
lov. Og på brødskivene var det mange som likte 
kombinasjonen peanøttsmør og druesyltetøy.48

Grønnsakshandleren

Noen av beboerne på Risvollan husker kanskje 
grønnsakshandleren som gikk fra dør til og  solgte 
grønnsaker og frukt fra en vogn han trakk etter 
seg? Denne grønnsakshandleren var for de han 
møtte et kjært innslag i hverdagen. Han  solgte 
både gulrot, nepe, kålrabi, hodekål, salat, sukker-
erter, purreløk, potet og epler, men det var ifølge 
Rislappen «ikke så mange som benytter seg av 
tilbudet med nyplukkede grønnsaker levert til 
 døren.»49 Dette til tross for at «varene er forholds-
vis billige, og alltid av like god kvalitet.»49

Kaldt i jula

I jule- og nyttårshelgen 1978-79 opplevde flere 
at radiatorene ikke leverte nok varme, selv om de 
tre kjelene ved varmesentralen gikk for fullt i hele 
kuldeperioden: «Avisene og radioen fortalte om 
rekordartet kulde i både Trøndelag og resten av 
landet. Mange fikk føle den direkte på kroppen. 
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var billig, men hygiene-artikler som toalettpapir 
og tannkrem var nesten dyrere enn hjemme på 
Risvollan. Av ting man savnet ble særlig nevnt 
kaviar og brunost.52 Bildene viser eksempler fra 
datidens trafikksituasjon i Bangalore. 

Kommunen overtok

Noe av veivedlikeholdet som tidligere var utført 
av Boservice var nå overtatt av kommunen.  Dette 
gjaldt hovedveiene inn mot tunene i Asbjørn 
Øverås veg, Ada Arnfinsens veg, Blaklihøgda og 
Nordre Risvolltun. Kommunen overtok dermed 
brøyting, strøing og jobben med å sørge for åpne 
sluk.53 

Reisebrev fra India

I 1979 stod det i Rislappen et langt og interessant 
brev signert «Fam. L.F.»51 Brevet inneholdt noen 
av familiens opplevelser fra storbyen Bangalore 
i India, hvor artikkelforfatteren anslo  datidens 
 folketall til rundt 3 millioner innbyggere. I brevet 
kunne man lese at trafikken var som et eventyr 
med en salig blanding av kjøretøy  tilsynelatende 
fra det 16. og det 20. århundre. Det var dyr, 
 mennesker, hestevogner,  rickshawer,  motorsykler 
og tusenvis av vanlige sykler, i tillegg til ulike  typer 
biler, busser, og lastebiler. Daglig kunne man på 
vei til jobb observere flere sammenstøt med ulik 
grad av alvorlighet, og  artikkelforfatteren anslo 
at bortimot 90 prosent av bilparken ikke ville 
 sluppet gjennom en kontroll på trafikkstasjonen 
på Sluppen. Ute blant folk kunne det dessuten 
være åpenbare forsøk på juks og fanteri, men ut-
over det ble oppholdet beskrevet som bra.  Klimaet 
var jevnt og stabilt med temperaturer på dag og 
natt på henholdsvis 30 og 15 grader Celsius. Mye 
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4 raske med styreleder
Hans Gunnar Auganes (78)

Styrelederperiode: 1977–1981.

Av Mads Arind Holmvik 

Tre egenskaper som kan være viktige for 
en styreleder: 
-Det er bra om man bor i borettslaget, man må 
ha litt kompetanse på organisering, og det kan 
være greit med leder- eller organisasjonserfaring.

-Hva er du mest fornøyd med? 
- At vi fikk i gang et styre av andelseiere etter opp-
startsperioden med styring i kommunal regi. Det 
kom ikke helt av seg selv. Borettslaget hadde vært 
tilknyttet det store boligbyggelaget Ungdom-
mens Egen Heim, men det gikk konkurs i 1976. 
Borettslaget var en stor virksomhet, også den 
gangen. 1113 leiligheter, eget fjernvarmesystem 
og bygningsmasse med enkelte relativt uprøvde 

tekniske løsninger. Vi i styret hadde lite erfaring 
med ledelse av denne typen virksomhet, men vi 
hadde tro på at vi som andelseiere kunne mestre 
oppgavene, og min opplevelse var at styret oppar-
beidet tillit og respekt fra beboerne. 

-Hva var en av utfordringene? 
-Det var å opprettholde service- og komfort-
nivået. Det var vårt ansvar å sørge for tette tak, 
og nok varme i alle år. Noen ganger var det 
 problemer med varmen, og våre ansatte som 
 hadde det tekniske ansvaret måtte kjempe hardt. 
Jeg husker særlig en vinter hvor det var spesielt 
kaldt i flere uker. Da hadde vi varmetrøbbel, og 
til slutt var det bare 14 grader på vannet som 
skulle  varme opp boligene. Fjernvarmesystemets 
kapasitet  viste seg utilstrekkelig i det tilfellet.
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-Hva tenker du om framtida til borettslaget? 
-Mulighetene er store. Tomta og landskapet 
rundt er som et eventyr, med bygninger, tun, 
fri-områder, luft og lys. Slik området er nå blir 
Risvollan etter min mening mer og mer attraktivt 
og eksklusivt. Vi går tur til Risvollan og erfarer på 

hvilken måte plassen er unik og veldig annerledes 
fra områder som bygges ut i dag. Faren er at bo-
rettslaget tillater bygging der det er åpent nå, at 
tomtespekulanter får slippe til, og at det kommer 
bygninger som tårner seg over de klassiske husene 
på Risvollan.

-FLOTT PÅ RISVOLLAN: Tidligere styreleder Hans Gunnar Auganes setter pris på arkitekturen i Risvollan 
Borettslag. 
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tene bak det som i dag er Norges største boretts-
lag. Det var ikke gitt at Birgit skulle bli arkitekt, 
siden hun vokste opp i en legefamilie. Faren til 
en venninne var derimot arkitekt, i tillegg til at 
det i morens vennekrets også var arkitekter. Birgit 
minnes at en av hennes største gleder var å tegne:
-Jeg tegnet helt siden jeg kan huske. Det var både 
tegninger og etter hvert akvareller. 

Etter grunnskolen tok hun gymnasets språklinje,
men forstod raskt at det var arkitekt hun ville 
bli. Dermed satte hun kursen for København for 
å studere matematikk, fysikk og kjemi på poly-
teknisk læreanstalt, siden det var et krav til real-

Av Mads Arind Holmvik 

På slutten av 1960-tallet begynte drømmen til 
Cold å ta form da Trondheim kommune startet 
 forarbeidene til Risvollan Borettslag, men før 
Birgit kom dit var det mye som skjedde.

Randers i Danmark

Skru tiden tilbake til 1936 og sett kursen sørover 
til Danmark og provinsbyen Randers, 3,5 mil 
nord for Århus. Det var der det hele startet, det 
som skulle bli en av de arkitektoniske drivkref-

Visjonen som ble virkelig
Som ung og fremadstormende arkitekt hadde Birgit Cold en drøm om å

en gang tegne boliger inspirert av en italiensk landsby.

SYDLANDSK: Birgit Colds inspirasjon fra mer sydlandske strøk kan tidvis sees på Risvollan, slik som her på 
et bilde fra 1970-tallet. 
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gikk ferden til Trondheim, hvor begge fikk jobb 
som vitenskapelige assistenter:
-Tore begynte hos Herman Krag, jeg startet hos 
Anne Korsmo, og vi var i de jobbene fram til vi 
vant arkitektkonkurransen i 1967. Vi fikk også et 
oppdrag av murmester Cappelen med å prosjek-
tere seks store boliger i tegl i nærheten av Byåsen 
butikksenter.

Arkitektkonkurranse i -67

I 1967 utlyste Trondheim kommune en arkitekt-
konkurranse, i en periode som var preget av bygge-
aktivitet. Drabantbyer som Flatåsen og Saupstad 
var på planleggingsstadiet, i likhet med planene 
om boligutbygging i området Risvollan-Blakli. I 
konkurranseteksten het det blant annet at man 
skulle prøve å frembringe den mest fordelaktige 
bebyggelsesplan for området, og utvikle sunne 
boligtyper basert på Husbankens krav til størrelse 
og økonomi.

-Kommunen hadde et eget visningsrom i et 
 lokale under Trondheim Torg, og det var her vår 
utbyggingsmodell ble utstilt. Det var også laget 
leilighetsmodeller og en møblert leilighet slik at 
folk kunne danne seg et bilde av hvordan en  bolig 
på Risvollan ville bli. Vårt konkurranse-utkast 
inneholdt 600 boliger, mens den endelige planen 
ble betydelig utvidet til det som i dag er 1113 
leiligheter. Vi tegnet en tett gruppert bebyggelse 
på kollene med sol og utsikt, mens friarealene ble 
lagt til dalsøkkene. Et av fortrinnene med dette 
var at fra ytterkantene av skråningene kunne man 
kjøre direkte inn i kjellergarasjer under husene. 
Slik sparte man bakkeareal til parkering, samt at 
man fikk plass til flere hus. Dessuten fikk  dalene 
den funksjonen at de delte bebyggelsen inn i 
mindre og mer oversiktlige områder. 

Tittelen på vinnerutkastet til Birgit, Tore og Ed-
vard var «Tun», noe som ble viktig i prosjektet: 
- I «Tun» tok vi med ideer fra italienske fjellands-
byer, intime sørlandsbyer, trønderske gårdstun 
og fra de lave, tette, danske landsbyer. Alle leilig-

eksamen for å søke på arkitektutdanningen. Etter 
opptaksprøven, som varte en måned, kom Birgit 
gjennom nåløyet, og veien stod dermed åpen for 
arkitektutdannelse i København:
-Der traff jeg Tore Brantenberg. Vi ble et par og 
fikk mange gode år sammen. Tore hadde også en 
god venn der nede, Edvard Hiorthøy. 

Tore og Birgit giftet seg og Birgit tok etternavnet 
Brantenberg. Senere tok hun tilbake pike-navnet 
Cold. De visste det ikke da, de unge arkitektene, 
men noen år senere skulle de lede an i arbeidet 
med utbyggingen av Norges største borettslag. 

Erfaring fra kontinentet

Som ferdig utdannede arkitekter fikk både Birgit, 
Tore og Edvard seg jobb i København. De deltok 
i og vant en arkitektkonkurranse om et rådhus i 
Hetland kommune. Alle tre sa da opp jobbene 
sine for å være hundre prosent dedikerte til pro-
sjektet, som i sin tur ble avblåst, og dermed stod 
alle tre uten jobb. I mellomtiden hadde Birgit og 
Tore blitt foreldre til lille Ask, og de måtte derfor 
finne en løsning på jobbutfordringen. Løsningen 
kom via en felles venn, Werner Panton. Som  følge 
av dette bekjentskapet fikk de arkitektoppdrag 
først i Sør-Frankrike og senere i Milano i Italia 
hos Angelo Mangiarotti. Det var i Italia at de tre 
arkitektene fant noe av inspirasjonen som senere 
ble en del av byggeprosjektet på Risvollan-Blakli: 
-Den første tiden i Italia bodde vi i Manarola, 
en liten landsby i Cinque Terre i Liguria og se-
nere i en umøblert leilighet i Milano. Jeg var 
hjemme værende husmor med lille Ask, mens 
Tore  arbeidet på arkitektkontor. Tiden var preget 
av en viss nøysomhet. Da vi fant den umøblerte 
leiligheten kjøpte vi to madrasser, to liggestoler, 
og to sittestoler og fikk hentet 30 appelsinkasser 
som vi brukte til å bygge klesskap, reoler, og en 
liten sove-stasjon til Ask. 

I Italia fikk de sansen for fargebruken på hus og 
båter. Blant annet observerte de fiskebåter i tre, 
med fargene blå, rød, gul og grønn. Etter Italia 
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dommens egen Heim, hvor søppel ble hentet 
med traktor og tilhenger og kjørt til borettslagets 
eget forbrenningsanlegg for fjernvarme, som lå i 
kjelleretasjen på senteret. Dette anlegget var helt 
avgjørende for borettslagets leiligheter med eta-
blering av Risvollan Senter med høyhuset og de 
private og offentlige servicefunksjonene. Det ble 
også ordnet med en Boservicesentral og en intern 
vaktmestertjeneste for vedlikehold og uten dette 
ville man ha vært nødt til å forholde seg til kom-
munens krav til veibredde og svingradius tilpasset 
vanlige brøytebiler og renovasjonsbiler noe som 
ville ha sprengt hele grunnlaget for bebyggelses-
planen på de smale høydedragene. 

Siden avfallsbrenning med intern renovasjon bi-
dro til en egen varmesentral kunne man dra po-
sitive veksler fra dette inn mot driftsøkonomien. 
Dette gagnet borettslaget økonomisk: 
-Etter hvert bestemte kommunen at søppelet ikke 
lenger skulle brennes på Risvollan. Nå skulle det 
kjøres til Heimdal, og brennes der i stedet. Hvor 
praktisk dette er kan man saktens spørre seg om. 

hetene skulle vende ut mot gangveiene, tunene 
skulle beplantes og fungere som møteplass, arena 
for sosiale sammenkomster og rekreasjon. Barna 
kunne se om nabobarna var på vei til skolen eller 
var ute og lekte, mens de voksne kunne bli kjent 
med naboene eller man kunne møtes til felles ar-
rangementer.

Gangveier eller bilveier 

I den opprinnelige arkitektplanen var atkomsten 
til husene via gangveier uten biltrafikk for å skape 
trygge soner for barn, og attraktive møteplasser 
for beboerne. Her møtte de derimot motbør fra 
kommunens ingeniører, som krevde brede bil-
veier tilpasset brøyte- og renovasjonskjøretøy. Re-
sultatet ble et kompromiss: 
-Gangveiene ble noe bredere enn planlagt, men 
på langt nær den bredden som kommunen 
 krevde. Den kommunale byggekomiteen, arki-
tekter og ingeniører fikk med hjelp fra USB 
(Ungdommens Selvbyggelag i Oslo) ordnet en 
søppelhåndteringsavtale med andelslaget Ung-

ALLE SAMLET: I forbindelse med en tenkt innredning av leilighetene i Risvollan Borettslag lot de da unge 
arkitektene seg avbilde. Til venstre Tore Brantenberg, sønnen Ask, Birgit Brantenberg, datteren Ina og Edvard 
Hiortøy. 
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bunkersen og tilfluktsrommet ble i en periode 
brukt til blant annet ulike idrettsaktiviteter, gam-
meldansforening (se egen sak) og som fritids-
klubb for ungdom. 

Krav fra kommunen

I utformingen av bebyggelsen måtte det tas hen-
syn til kommunens krav innenfor Husbankens 
økonomiske rammer:

-Dette ble løst med rekkehusprinsippet i en, to 
og tre etasjer med sokkel og med leiligheter lagt 
over hverandre. Husrekkene ble avtrappet med 
varierende antall etasjer for å gi mer sol og ut-
sikt. Slik oppnådde vi at nærmere sytti prosent av 
leilighetene fikk bakkekontakt med egen hage på 
begge sider. 

Før byggestart hadde arkitektene gjort grundige 
forarbeider hvor materialer og konstruksjoner 
var kvalitetssikret av entreprenører i Trondheim. 

Husbanken og Høyblokka 

Byggherren på prosjektet var Trondheim kom-
mune og finansieringen kom i stor grad fra Hus-
banken. Birgit forteller at Høyblokka ikke var 
med i det opprinnelige konkurranseforslaget, 
men på grunn av et uttalt behov for 1-romslei-
ligheter i bolig med heis, var konklusjonen at et 
høyhus hadde livets rett. 

-Da Høyblokka ble bygget la vi tre blanke piper 
til forbrenningsanlegget langs sør på bygningen 
ved siden av vindeltrappen. Det ble en flott sør-
fasade. 

-Noen hevder at Høyblokka ble bygget for å 
 skjule forbrenningsanleggpipene? 
-Det stemmer ikke. Pipene var utformet som en 
del av det estetiske utrykket til bygningskonstruk-
sjonen. I seg selv både imponerende og stilrent. 

Noe etter at senteret ble bygget ble det ordnet et 
tilfluktsrom, som på folkemunne fikk  tilnavnet 

ORANSJE DØR: Også hjemme i sitt eget hus har Birgit Cold tatt vare på det fargerike uttrykket, her foran 
sin oransje inngangsdør i Sigurd Bergs allé på Rosenborg. 
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og mer omfattende, selv om dette mykes opp av 
frodigheten man ser i de mange private hagene. 
Man kunne også med fordel ha satt inn bedre 
materiale i fasadene hva isolasjon og tre i fasade-
kledningene angår, men dette kokte ned til et 
kostnadsspørsmål. 

Cold har også noen tanker rundt hvordan  senteret 
ble bygget og nå ombygges:
-De hvite fasadeplatene på Risvollansenteret 
kunne blitt byttet ut med glass slik vi opprinnelig 
foreslo. Det ville gjort butikk- og fellesarealene 
fleksible, tilpasset ulike funksjoner med ulikt be-
hov for dagslys. Vi arkitekter ble ikke trukket inn 
i ombyggingen av senteret. Vi ville aldri ha tillatt 
de gul-grønne fasadeplatene som nå er anvendt.

Fleksibilitet

Løsningen for leilighetene ble å få maks ut av 
 kravene til Husbanken:
- I de fleste av leilighetstypene ble det tilrettelagt 

Målet var at vanlige folk med ordinære arbeider-
lønninger skulle ha råd til å flytte inn, men selv 
med et slikt utgangspunkt måtte arkitektene inn-
gå flere kompromisser:

-Vårt arkitekttegnete snekkerkjøkken måtte vike 
for et rimeligere anbud, og slik var det hele veien. 
Kom det inn noe rimeligere, så ble det valgt, fra 
dørhåndtak til listverk og gulvbelegg. Vi vurderte 
eksempelvis betongelementer, men kommunen 
fikk et rimeligere anbud og da ble det betong 
med trillebår og tresko i stedet.

I praksis så man at flere av besparingene kom til-
bake senere i form av vedlikeholdskostnader:
-Enkelte løsninger viste seg mindre holdbare enn 
det var mulig å forutse. Dette gjaldt isolasjon av 
tak, balkongelementer, ytterdører og overlystak 
på senteret. Det rettvinklede gatenettet kunne 
også med fordel blitt myket opp. Videre burde 
gjerder og boder vært bedre fundamentert, samt 
at gartnerarbeid og beplantning burde vært bedre 

FARGERIKT: På starten av 1970-tallet var det en fargerik opplevelse å besøke Risvollan Borettslag. Legg særlig 
merke til fargen på inngangsdørene.
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FLOTTE HAGER: - Jeg synes at Risvollan borettslag er blitt et attraktivt sted å bo med mange flotte hager, 
sier Birgit Cold. 

(F
ot

o:
 M

ad
s A

rin
d 

H
ol

m
vi

k)
.

(F
ot

o:
 M

ad
s A

rin
d 

H
ol

m
vi

k)
.



37

at Italia-oppholdet ga inspirasjon til fargebruken:
-Hvert hovedområde fikk sin hovedfarge av  beige, 
gul, rød og blå, samt at man åpnet for å anvende 
tre nyanser innenfor hvert fargeområde. Dørene 
fikk primærfarger, slik at det skulle bli lett for 
barn å finne veien hjem. Treåringen  kunne si at 
han bor på Risvollan, i et gult hus med en rød 
dør. Eller de voksne kunne si til gjestene at vi bor 
i et rødt hus med en blå dør i 2. etasje.

Det viste seg etter hvert at ikke alle boligfeltene 
bifalt fargevalgene og heller ble enige om andre 
farger. Til dette sier Cold at det stadig er hoved-
farger og fargetoner av disse:
-Man ser det på boligene, og på fargevaria sjonene 
mellom de ulike feltenes gjerder, boder, og rekk-
verk. Dette kan bidra til å skape identitet og til-
hørighet.

-Hvilke utviklingsmuligheter ser du?
-En mulighet kan være å etablere et kolonihage-
system i skråningene. Ikke i dalene, der blir det 
for kaldt og vått, for dyrking av gulrøtter, og 
poteter. Takene kan utvikles til takterrasser med 
forlengelse av innvendig trapp, samt innglassing 
av verandaer. Borettslaget bør ta over hele eller 
deler av senteret og skape rom for fellesaktiviteter 
for beboerne, ikke minst for ungdommen og de 
eldre.

-Hvordan ble borettslaget slik du ser det?
-Først vil jeg si at jeg har flere kolleger som har 
flyttet til Risvollan og det er jo veldig hyggelig for 
arkitekter og byggherre. Utover det ville jeg satt 
stor pris på mer fargerike felt, og ville blitt glad 
om man hadde gitt 2.000 kroner til hver hus-
stand og sagt; -her har dere til maling, mal huset 
i en farge du liker. Man ville fått et unikt farge-
eldorado. Det ville blitt fantastisk morsomt og 
opplevelsesrikt. Videre er de private hagene blitt 
akkurat så flotte som vi hadde håpet på. Dette er 
i seg selv et vakkert uttrykk for privat glede.

for to våtrom, og de fleste innvendige  vegger og 
innredninger fikk en fleksibel konstruksjon. Der-
med kunne stue og soverom bytte plass tilpasset 
familiens behov, bare ved å flytte på noen lett-
vegger eller ved å fjerne dem og oppnå  større, åpne 
rom. Mange av leilighetene har også gjennom-
gående lys fra vindu til vindu. 

Med tanke på tak vurderte arkitektene å ta i bruk 
saltak:
-De tok derimot for mye av utsikten, i praksis 
nesten en ekstra etasje, derfor ble det flate tak.

-Hva lå bak trappevalget?
-Tradisjonelt har man betongtrapper i blokk. For 
å si det litt humoristisk så lukter det enten stekt 
torsk eller kjøttkaker i de lukkete  trapperommene, 
og de krever en betydelig innsats med renhold. Vi 
valgte derfor utvendig trapp med rister, med mu-
lighet for å gå helt opp til egen inngangsdør. 

-Hvordan så området ut før byggestart?
-Jeg minnes noen flotte gårder med egne tun, 
men presset på å bygge lønnsomt var så stort at 
 gårdene bare forsvant. I dag hadde vi bevart dem, 
nå er man mer bærekraftfokusert, man river ikke 
hus med mindre det er gode grunner til det. I til-
legg var det åpent på platåene, og i dalene var det 
bare gress. Det er godt mulig at det gresset kyr der, 
og det gikk et lite vannløp i dalene. Det  kunne 
vært et flott innslag i lokalmiljøet, men  siden 
byggekomiteen fryktet drukning, ble  bekken lagt 
i rør. Vi så for oss muligheten til å konstruere en 
 liten sjø omkranset av benker på sommeren, med 
 mulighet for islegging og skøytegang vinterstid, 
men dette ble det altså ikke noe av.

Fargeeldorado

Da Risvollan-prosjektet stod ferdig var det et 
 fargespill som for flere var nytt. Birgit forteller 
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stod gården av «170 daa innmark»3 og den ble på 
starten av 1970-tallet «utstykket til boligområdet 
Risvollan.»3

Trolig klostergods

Gården Risvoll eller Risvold lå rundt dagens 
 Asbjørn Øverås veg nummer 9, 11 og 13, og 

gårdsnavnet har hatt ulike stavemåter.9 I 1559 
het gården Risuoldt, i 1626 Risuoll, i 1667 
Riswold og i 1723 Risvold.7 I 1661 var hele 
eien dommen krongods, samt at gården trolig 
også var klostergods,10 mens i 1683 var gården 
over i  privat eie og eid «av Kristofer Kaspersen 
 Schøller.»10 På denne tiden var det ikke uvanlig at 

Gårdene som forsvant
Da landets største borettslag ble bygget måtte historiske gårder vike.

Av Mads Arind Holmvik 

Ifølge Rislappen (1995) måtte gårdene Risvoll, 
Blakli, Utler Østre og Kastbrekkstykket gi fra seg 
jord i forbindelse med etableringen av Risvollan 
borettslag.1 En av de historiske gårdene som for-
svant helt var Risvold, men navnet er også noen 
steder beskrevet som Risvoll. Opprinnelsen til 
dette gårdsnavnet kommer trolig av ris i betyd-
ningen kratt eller tett buskas, som det var mye 
av i området før borettslaget ble etablert, samt at 
endingen voll kan bety mark.2 «Gården tilhørte 
i middelalderen antagelig Elgeseter kloster, og 
ble krongods ved reformasjonen.»3 I 1935 be-

RISVOLLAN I DET FJERNE: Oppe i bildet, som er tatt i 1952, bak hovedbygget på Gløshaugen, skimtes 
området som i dag utgjør Norges største borettslag. 
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1661 Udleeren.»4 Da borettslaget skulle bygges 
måtte gården gi fra seg om lag 60 mål dyrka-
mark,5 mens gården Kastbrekkstykket måtte avgi 
om lag 25 mål med jord. 1

Blakli gård

Gårdsbygningene til gården Blakli står fortsatt 
i dag, og også denne gården måtte avgi mye av 
 jorda da Risvollan Borettslag ble bygget. Navnet 
på gården kan ha opprinnelse fra Blakkåen, som 
var navnet på en nærliggende bekk,6 og gårds-
navnet Blakli er kjent så langt tilbake som i 1559 
da det ble skrevet som Blackeliidtt.7 I 1626 var 
gården kjent som Blachlj og noe som minner 
om dagens versjon kom først i 1723 med navnet 
Blachlie.7 «Blakli var krongods fram til 1728,»6 
for så å gå over på private hender da «kjøpmann 
Morten Kiembler, som også eide Risvoll,»6 
 kjøpte gården. Kiemblers overtakelse gikk der-
imot ikke helt problemfritt, siden det oppstod 
en uenighet mellom Kiembler og «innehaveren 

gårdeieren bodde et annet sted enn selve gården. 
Risvold var i så måte bortbygslet og de som drev 
gården ble kalt leilendinger.7 Senere ble gården 
kjøpt og solgt en rekke ganger i tidsrommet 1701 
til 1924, blant annet da den i 1762 ble solgt til 
Kiembler-familien for 800 riksdaler, mens gården 
i 1855 ble kjøpt av «Herman Gørrisen for 4650 
spesidaler.»10 I 1883 solgte Ole Johansen Mæhlas 
enke gården til sin svigersønn, «Elisæus Arnstad 
for 10.000 kroner,»10 og gården ble så videresolgt 
i 1912, 1915 og i 1924.7 Året 1950 overtok Erik 
A.  Børmark eierskapet og han ble dermed den 
siste eieren av gården Risvold før det meste av 
arealet ble tatt i bruk til boligtomter. Gården ble 
for øvrig revet i samme tidsrom.11 Hva  gården 
Utler Østre angår finnes det også interessante 
opplysninger. Historiske kilder hevder gården i 
1661 var dragonkvarter, krongods og bestod av 
to leilendingsbruk, og at Utler-navnet skriver seg 
fra betydningen Ytre Leren.4 Gårdsnavnet har 
også variert, i 1545 var det «Audlieren, i 1559 
Wttlere, i 1590 Udlerenn, i 1626 Wdleerenn, i 

RISVOLD: Slik så gården Risvold ut i 1952. 
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var dragonkvarter kan indikere at man var for-
pliktet til å stille med hest, utrustning og en rytter 
til kavaleritjeneste, mot en godtgjøring fra myn-
dighetene.14 På 1500-tallet hadde ordet  dragon 
betydningen «en soldat som skulle  kjempe til fots 
med skytevåpen og som brukte hest som trans-
portmiddel.»15 En gård som  hadde betegnelsen 
dragonkvarter var også fritatt for friskyssplikten. 
Denne innebar at alle adelige og embetsmenn 
hadde rett på gratis transport både til havs og 
på land, og både bønder og fiskere var pålagt å 
utføre transporttjenesten uten vederlag.16 Som 
en følge av ordningen vokste det frem en rekke 
 skysstasjoner som hadde ansvar for å stille med 
tilstrekkelig antall roere, fartøy, hester, med mer, 
slik at prest, politi og andre embetsfolk kom seg 
frem til bestemmelsesstedet.16 Ordningen var lite 
populær blant de som var pålagt friskyss plikten, og 
den ble i sin tur avviklet i 1816.16 Blakli gård som 
var dragonkvarter slapp altså denne skyss plikten, 
men eieren kunne dersom han ville,  likevel skysse 

av  gårdens bygsel,  enkefru Frost,»6 hvis pikenavn 
var  Margrete Angell.7 Konflikten mellom Kiem-
bler og Frost gikk ut på at førstnevnte hevdet 
sistnevnte hadde van skjøttet gården og latt hus 
og jord forfalle. Partene var så steile at det hele 
endte med en rettslig befaring 1. oktober 1728,7 
og  etter hvert i en dom «avsagt 17. mars 1729,»8 
med et utfall hvor enkefru Frost ble «i alt vesent-
lig frifunnet for Kiemblers klage, idet det ble be-
vist at svenskene under sitt innfall i 1718 hadde 
ødelagt  husene.»8 Hun fikk riktignok en bot på 
to riksdaler «for å ha ført bort avling fra gården.»8 
Etter dette ble gården solgt flere ganger, både i 
1745, 1776, 1813, 1828, 1845, 1872, og i 1895.7 

Krongods og dragonkvarter

I 1559 var Blakli gård kjent som «krongods og 
dragonkvarter.»12 Et krongods er en betegnelse på 
«jordeiendom som tilhørte kongemakten»13 og 
Blakli var krongods fram til 1728.2 Det at gården 

BLAKLI: Her sees Blakli gård i 1952. 

(F
ot

o:
 V

ilh
el

m
 S

ka
pp

el
, W

id
er

øe
 fl

yv
es

el
sk

ap
 o

g 
Po

la
rfl

y 
AS

, e
ie

r N
as

jo
na

lb
ib

lio
te

ke
t).



41

av den svenske invasjonshæren, og 10 år senere 
kjøpte Morten Kiembler gården.2 Fra 1924 var 
Hårsaker-fami lien eiere, og de ble dermed de 
 siste som drev  gården før mye av jorda ble brukt 
til boligbygging på starten av 1970-tallet.2

embetsmenn, men da hadde  eieren krav på be-
taling.14 En gård med friskyssplikt måtte trans-
portere embetsmannen i all slags vær, mens en 
gård med status som  dragonkvarter  kunne  slippe 
unna om eieren sa at han ikke  hadde tid eller om 
været var dårlig.14 I 1718 ble gårdshusene ødelagt 

KAVALERI: Her er både offiserer og soldater klare for manøver, og bildet er tatt helt tilbake i september 1907. 

BLAKLI GÅRD I DAG: På bildet ser vi hovedhuset til Blakli gård, beliggende med utsikt mot felt H2-20.
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De var blant de første
Allerede 15. februar 1971 flyttet 

Jorunn og Ronald Grini inn i Ada Arnfinsens veg.

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-romsleilig-
heten i Ada Arnfinsens veg 10D, men som heller 

Av Mads Arind Holmvik

I løpet av 2021 har den 5-roms frittliggende lei-
ligheten vært deres hjem i 50 år. På starten av 
1970-tallet var det byggeboom på Risvollan. 
Norges største borettslag ble bygget, en begiven-
het 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 Student-
samskipnaden, mens Jorunn var 30 år i Risvollan 

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. 
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stand dit, iallfall for oss, sier Jorunn. Av andre 
ting som var annerledes kan nevnes arbeidsuken: 
-Folk jobbet mandag til lørdag, med halv arbeids-
dag lørdager. Også barna hadde lørdags skole, 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. 

-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 bo-
rettslaget, men hvordan var det helt i starten? 
- 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 uhel-
dig 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. 

ville bo mer sentralt. Dermed ble en byttehandel 
gjennomført til begge parters begeistring: 
-Den gang vi flyttet inn på Risvollan i 1971 
 gar anterte kommunen og fylkeskommunen for 
hele innskuddet som i vårt tilfelle var på 23.000 
kroner. Unge mennesker som i dag flytter til Ris-
vollan må selv finansiere innskudd på  mange mil-
lioner. Vi var heldige. Vi betalte også en tilleggs-
regning på rundt 9.000 kroner til nye tak, fordi 
de opprinnelige fikk en ganske stor lek kasje. Det 
handlet vel om at valgt materiale ikke var kom-
patibelt 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 ettertenk-
somt.

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 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 gangav-
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Det var ikke bare det estetiske som fikk dra nytte 
av stå-på-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.

Golanhøyden

-Hvordan så folk utenifra på Risvollan?
-I starten var det nok litt både og. Tidvis kunne 

-Hvordan viste dette seg i praksis? 
-Alle var interesserte i å bidra til å få det fint 
rundt husene. Det var flinke folk som hadde 
ideer og iverksatte dem på en måte som gagnet 
det  sosiale fellesskapet. Det ble sådd i plener 
og anlagt blomsterbed for å få det fargerikt og 
friskt. Egentlig var vi ganske overrasket over at 
det vokste så bra, siden det i starten bare leirjord 
her. Noen kjørte også med bil helt opp til Heim-
dalsmyra og hentet trær for så å plante dem her. 
Jeg tror noen av de trærne fortsatt står den dag i 
dag. I tillegg hadde vi eget 17. maitog på C-fel-
tet, eget korps, eget skirenn, og felles Sankthans- 
feiring med blant annet nykokt rømmegrøt på 
menyen, forteller hun. 
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DUGNAD I GAMLE DAGER: 
Her ser vi noe av hvordan en dugnad fortonet seg 

i borettslagets spede barndom. 
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-Hvilke fritidsaktiviteter gjorde man som familie?
-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 ski-
merker 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.

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 tids-
rommet 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 

det være noe ufred med ungdommer fra boligfel-
tene på motsatt side av Utleirvegen som kanskje 
følte en spenning ved å oppsøke de nye bolig-
feltene. Det var ikke noe forbrytersk, mer mot 
det man kaller rampestreker. Vi merket heldig-
vis ikke så mye til det, men det var et område i 
borettslaget som på folkemunne ble kalt Golan-
høyden. Der kunne det visstnok noen ganger gå 
litt hett for seg.

-Hva så med tilfluktsrommet som ble bygget 
samtidig med Høyblokka? 
-Der har vi mange gode minner. Tilfluktsrommet 
ble av mange kalt bunkersen. Det ble spilt en 
del bordtennis der, og et barna våre, Frode, kom 
med på landslaget i bordtennis. Vi i  barnehagen 
 brukte trimsalen vinterstid slik at de  minste 
 kunne  utfolde seg fritt i et stort rom, samt at vi 
hadde samlinger der for hele barnehagen. Det 
var også et sted for bokseklubb, ungdomsklubb 
og juletrefester. Etter hvert flyttet aktivitetene til 
 andre steder, blant annet til Storstua i Høyblok-
ka, sier Jorunn. 

MALING AV GJERDE: -Det var vi beboerne selv som malte gjerdene, forteller Jorunn Grini. 
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Trivsel i høysetet 

Når de summerer alle årene finner de en felles-
nevner, 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 bo-
ligområde, vi har iallfall vært fornøyde hele veien, 
kommer det unisont fra dem begge.

og slapp bomber som eksploderte like ved barn-
domshjemmet på Lillestrøm. 

-Jeg husker særlig lyden av stupbomberne. De 
kom 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 in-
sekter 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 som-
mer, 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.
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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. 

SØRLANDET RUNDT: På dette bildet sees Ronald Grini til venstre for Moskvitch-bilen som han og Jorunn 
kjørte Sørlandet rundt med i 1958. 
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-Kjempefint

De så på ulike alternativer og en 4-romsleilighet 
i da nybygde Risvollan Borettslag seilte opp som 
en klar favoritt. Etter kort tid hadde de flyttet inn 
i C-feltet. Gudrun forteller at både boligen og 
omgivelsene var utslagsgivende for valget:

- Vi hadde kort vei til buss og butikk, god tilgang 
på flotte friområder, leiligheten var romslig og 
lys, og rommene var romslige. Det var kjempe-

Av Mads Arind Holmvik

Fra 1959 til 1971 leide Tore Paul Skarsten, kona 
Gudrun Skarsten og etter hvert tre barn en kom-
munal 2-romsleilighet i Klostergata ved Nidelva. 
Tore jobbet som gullsmed, Gudrun var hjemme-
værende med barna, men da det fjerde barnet 
var på vei ble 2-romsleiligheten vel knapp og de 
 måtte ut på leilighetsjakt:

Fra Klostergata til C-feltet
I mai 1971 flyttet familien Skarsten fra en 2-roms i Klostergata til en 

4-romsleilighet i Ada Arnfinsens veg 8 I.

GODE ÅR: -Vi har hatt mange gode år på Risvollan og i C-feltet, og særlig har samholdet i nabolaget vært 
godt, sier Gudrun og Tore Skarsten. 

(F
ot

o:
 M

ad
s A

rin
d 

H
ol

m
vi

k)
.



49

noen typisk nærbutikk her, du måtte til Stubban 
der Bunnpris står i dag. Noen snakket også om 
Risvollangjengen, men dem hørte vi kun snakk 
om. Vi merket ikke noe til dem, og vi så dem 
heller aldri.

Det var også andre forskjeller. Mobiltelefon eller 
internett var det ingen som hadde, og skulle man 
ringe måtte man bruke fasttelefon:
-Selv om alle i dag har minst en telefon var det 
ikke vanlig med telefon i hjemmene på starten 
av 1970-tallet. Vi var derimot heldige siden Tore 
trengte telefon gjennom jobb. Dermed var det 
mange som kom til oss for å ringe. 

Sosialt samspill

Slik Gudrun minnes var nabolaget i stor grad 
preget av samhold, og dette var mye av årsaken 
til at hun engasjerte seg i forbindelse med etable-
ringen av en velforening i C-feltet:
-Vi var fire damer i starten, og penger ble  skaffet 
til veie fra kakebaking og utlodning slik at vi 
kunne finansiere pølser og brus og annen be-
vertning på dugnadene. Og dugnadene var det 
kjempeoppmøte på. Jeg husker at vi fikk lånt en 
brannslange til å spyle gata med. I dag er det vel 
en kostemaskin som tar denne jobben. Dugnads-
ånden satt vel mer i ryggmargen til folk flest før. 
Om noe måtte fikses så la man merke til det, og 
ikke lenge etter var det gjort. Og siden alle kjente 
alle var det nesten som ei bygd i byen. Dersom 
søppel var avglemt ved sandkassen så gikk jungel-
telegrafen, og i løpet av kort tid var synderen 
oppsporet, og søppelet kastet på riktig sted. Hun 
forteller også om andre sosiale sammenkomster: 
-Sankthansaften var det et stort bål i C-feltet, det 
var trekkspillmusikk, rømmegrøt til oss voksne, 
og pølser og brus til barna. Noen ganger spilte 
vi fotballkamp med unge mot gamle, men etter 
hvert ble det et generelt bålforbud. Tore  forteller 
videre om familieutflukter, sommer som vinter. 
Sommerstid var de i Estenstadmarka på tur, mens 
bading og strandliv ble gjort på Øysand. Vinters-
tid var de i Bymarka med pulk og hund og  koste 

fint etter vår smak. Samtidig hadde våre to eldste 
barn en ganske mye lenger skolevei enn det barna 
på Risvollan har i dag. Barneskolen var på Nidar-
voll, og dit måtte man gå, og etter endt barne-
skole var ungdomsskolen på Gerhard Schøning i 
byen. Barna fikk buss til skolen i byen, men bil-
letten fikk vi ikke dekket. Den måtte vi betale 
selv. Da de neste barna nådde skolealder var hel-
digvis både Utleira skole, og etter hvert Hoeggen 
skole, ferdigbygd og klare for bruk.

Hva kjøpesummen angår mener Tore å huske at 
de først betalte en sum på 25.000 kroner, deretter 
et ekstra tillegg, slik at totalen kom på 36.000 
kroner:
-Vi syntes nok at husleia på 500 kroner i måne-
den var litt dyr. I Klostergata hadde vi jo hatt bare 
130 kroner, men etter hvert ble vi vant til den. 
Og selv om husleia nå er på 6.647 kroner inklu-
dert fjernvarme, tv, internett og garasje, så synes 
vi den er helt grei.

Samtidig var det ikke alltid like lunt. Gudrun 
minnes at vintrene kunne være såpass kjølige at 
det ble nødvendig å kjøpe en vifteovn:
-Den gjorde nytten for å si det sånn, men egent-
lig liker jeg ikke vifteovn, for lufta blir så tørr. 
Det ble heldigvis en betydelig bedring i innetem-
peraturen etter at ny isolering ble gjennomført.

Godt oppvekstmiljø

Fra den første tiden minnes de en periode med 
leire, barnestøvler som stod fast og man måtte 
være nøye med renhold. Det var også mange leke-
kamerater for barna, og siden barns fritid ikke var 
like tett organisert da som nå kunne C-feltet, som 
andre felt i borettslaget, være livlig hva barnelek 
angikk. Dessuten møttes naboene, slik Gudrun 
husker det, i langt større grad da enn nå:
-Naboskapet var enormt bra. Man ble godt kjent 
med hverandre, for det var jo flere husmødre 
rundt omkring. Ungene var ute og lekte og skulle 
man i et ærend, for eksempel på butikken, så  stilte 
vi naboene opp. I starten var det jo heller ikke 



50

-Dette var et ettermiddagstilbud i form av et 
praktisk håndarbeidsverksted på Utleira skole. 
Vi voksne laget noe først, som barna så skulle 
 etterlikne. Og tilbudet var populært. Vi under-
viste om lag tjue barn hver kveld.

Hun forteller også om juletrefester i Storstua:
-Da som nå var nok ungene mest opptatt av å 
løpe rundt. For husk, det var jo store, åpne  arealer 
der inne, og sikkert fristende for de små å lange 
ut. Og så var det selvfølgelig julesanger og gang 
rundt juletreet. Og kanskje kom det også en nisse 
og delte ut noen gaver til de minste. Det  kunne 
også være litt ekstra stas med Lucia-feiringene 
som var på Utleira skole.

Av jubileer har de fått med seg de fleste, men 
minnes særlig 40-årsjubileet:

seg med ski på beina eller gikk på skøyter på 
Blomstertjønna ved Skistua. Gudrun legger til at 
det også kunne være skirenn i nabolaget. Først 
var det gjerne barneskirenn en helg, og den neste 
kunne det være gaukrenn med påfølgende fest for 
voksne på kvelden i tilfluktsrommet eller i Stor-
stua:
-Vi kalte slike fester for C-felt festen, og der var 
det ofte godt oppmøte. Det var også en flott ake-
bakke der Akka Bakka står i dag, samt at det var 
tilrettelagt for barneaktivitet med fotballbane og 
skøytebane ved Utleira skole avhengig av årstid.

Arbeidsstue for barn

Av andre kjære minner forteller Gudrun om da 
hun og naboen Jorunn Grini deltok i noe som ble 
kalt arbeidsstue for barn:

UT PÅ TUR: En pust i bakken er alltid godt på skitur, og på bildet sees Gudrun Skarsten med barna Pål, 
Gunn Tove, Ståle og hunden Happy. 
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den er ny når han har den på. Det sier vel litt om 
gamle dagers tankegang, man måtte ta godt vare 
på det man hadde.

Fortsatt i dag trives de godt, Gudrun og Tore, og 
kan ikke tenke seg å flytte, selv om de har noen 
tanker om dagens situasjon:
-Trafikken i dag er noe helt annet enn på 
1970-tallet. Det er vel neppe noen annen bydel 
som har så mye tungtransport som passerer enn 
oss i C-feltet. Vi hører dem om sommeren, da går 
det nesten i ett hele tiden. Før var det i atskillig 
mindre omfang enn nå, sier Tore.

-Jeg er enig. Ute kan det være ganske ille, men 
ikke inne. Inne er det lunt og rolig, og om vi vil 
kan vi sitte på terrassen og nyte livet, sier  Gudrun.
-Og det gjør vi best på Risvollan, her vil vi alltid 
bo, avslutter begge to. 

-Da kom det en del folk som bodde her før, og da 
mimret vi sammen om gamle dager. Det var artig 
å møte dem igjen. 

Andre tider

Gudrun snakker også om en helt annen menta-
litet knyttet til klær på 1970-tallet sammenliknet 
med nåtidens shopping:
-Skulle man ha nye klær var det ikke uvanlig at 
man gikk i gang med symaskin og sydde selv. 
Først måtte man ned til byen og kjøpe stoff eller 
kanskje sydde man om noe gammelt man hadde 
liggende. Og så var det bare å gå i gang. Til kon-
firmasjon kunne man kanskje unne seg å kjøpe 
nye klær, men ellers ble mye sydd. Tore har jo 
fortsatt en gammel dressjakke som sikkert er 28-
29 år gammel, men likevel får han spørsmål om 
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GANSKE ANNERLEDES: Da Gudrun og Tore Skarsten flyttet til Risvollan så det ganske annerledes ut enn 
det gjør i dag. Her ser vi et bilde tatt i retning av det som trolig er A-feltet. 
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knapt om plassen og hadde som andre de sed-
vanlige bekymringene knyttet til framtiden. Ville 
man få nok plass? Kunne barna få hvert sitt sove-
rom? Og det man nesten ikke turte håpe på, ville 
man få en bolig med varmtvann? De stod på, som 
arbeidsfolk gjorde og fortsatt 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.

Trange kår

Livet før flyttinga til Risvollan var ingen dans 
på roser. Da Grethe var høygravid med  sønnen 

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 varmtvann 
i kranene. Til og med eget bad fikk vi. Mye av 
dette hadde vi bare drømt om, og nå var drøm-
men 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 opplevde velstanden som Grethe be-
skriver. De hadde som andre arbeidsfolk i sin 
samtid utfordringer med begrenset økonomi og 

-Vi var så lykkelige
Grethe Laumann husker fortsatt dagen da hun og familien 

14. desember 1973 flyttet inn i Blaklihøgda 14F.

MYE TRIVSEL: Grethe Laumann har trivdes godt som andelseier i Risvollan Borettslag. 
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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 leiligheten. På hoved soverommet var 
det et lite rom, som ble fjernet etter at  mannen 
min døde av kreft bare 59 år  gammel, men ut-
over det er leiligheten 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 erfaringen med å 
bo i trange kår, for dermed å i enda større grad 
verdsette 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 totalsummen kom på 31.000 
kroner. Omregnet til 2019-kroner vil dette si 
om lag 220.000 kroner. Forut for flyttinga visste 
de lite om Risvollan annet enn at de kjente til at 
folk fra hele byen flyttet hit, og de var klar over 
bakgrunnen for at området rundt Høyblokka ble 
kalt Golanhøyden, 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 beskriver hun et yrende folkeliv, 
en positiv stemning og et ungdommelig pågangs-
mot:
-Det var småbarnsfamilier overalt. De aller  fleste 
barna fant lekekamerater 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 om-
kring, og sommerstid spikret de seg olabiler, i til-
legg til at det var plenty trehytter å se. 

Hun minnes også utfordringer med leire. Utenfor 
inngangsdøra stod vaskebøtta parat for å skylle av 

 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 den 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. Boligen var 
i 1.etasje av en murgård, med to stuer, et soverom 
og et kjøkken, men fortsatt med felles toalett, 
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 barnebarna 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 særlig datteren var i ferd med å ut-
vikle kroniske helseplager. 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-roms-
leiligheten på to plan i Blaklihøgda 14 F. Den 
samme leiligheten som Grethe bor i den dag i 
dag:
-Det var jo ikke noe visning. Vi bare var i banken, 
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hyggelig prat. Den tradisjonen er fortsatt i hevd, 
og fortsatt i dag kommer de og besøker meg lille-
julaften. Og det er bare dem, uten partnere. Og 
da snakker vi om minnene, for det var virke-
lig flott. Jeg husker knapt noe uvennskap 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 trygg-
heten 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 funk-
sjonen den hadde.

Gode minner

Også i forbindelse med julehøytiden kom det 
gode samarbeidet til syne:
-Vi naboene var hjemme hos hverandre i mellom-
jula og selskap ble arrangert etter tur. Det var et 
veldig godt samhold. Vi hadde ikke noe forhold 
til arrangementene i Storstua som juletrefester og 
lucia-feiring eller til Høyblokka for øvrig. Deri-

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. Nyttårs-
aften kunne hele nabogjengen feire hjemme hos 
hverandre, se på rakettene til midnatt og ungene 
fikk være våkne. Så tok vi akebrett ned fra utsikts-
punktet. Det var en utrolig god tid. Særlig for 
oss småbarnsforeldre, det skapte så mye trygghet 
rundt voksne vennskap og rundt ungene våre.

-Mine barn har fortsatt god kontakt med flere av 
vennene fra barndommen på Risvollan. Ungene 
gikk julebukk 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 

OLABIL OG TREHJULSYKKEL: På 1970-tallet var både olabiler og trehjulssykler populære leketøy for barn, 
slik som her på nedre del av A-feltet i 1973. 
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og hun har besøkt Kanariøyene, Rhodos, Kypros, 
og Miami i USA, samt vært på cruise i Middel-
havet:
-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.

mot 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 verden. Hun har vært i barndom-
mens Helgeland hvor hun bodde i ti år av sitt liv, 

UTSIKT MOT STEINAN: På bildet, som er tatt 
på 1970-tallet, ser vi det som er trolig er H-feltet og 
videre opp mot Steinan.

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

BARN I SOMMERLEK: Sommerstid var lekeapparatene populære, og mange barn var ute og lekte. Bildet er 
fra starten av 1970-tallet.

(F
ot

o:
 P

riv
at

).

(F
ot

o:
 P

riv
at

).

(F
ot

o:
 P

riv
at

).



56

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 be-
talte vi 9.000 kroner i innskuddsøkning. Dette 
skulle dekke vedlikeholdskostnader, blant annet 
til reparering av tak. 

I nærområdet har Ragnhild vært en aktiv bidrags-
yter. Hun har vært praktikant i Risvollan barne-
hage, leder for juniorklubben i tilfluktsrommet, 
flere år som styremedlem i borettslaget, medlem 
av naboutvalg for sin gate, leder i Strinda Hus-
flidslag, leder for Husflidslaget fylkesavdeling i 
tidligere Sør-Trøndelag fylke, samt hun fra 2013 

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 ute-
do, 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 boretts-
lag:
-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 

-Det er noe eget med Risvollan
- Det sier Ragnhild Dahl i Risvollvegen 8F, som siden 1976 har 

bodd i borettslaget sammen med mannen Svein.

KLAR FOR TUR: Slik kan det se ut når Ragnhild gjør seg klar for cruising på to hjul. 
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apparater med varierte bruksmuligheter hadde 
man en sandkasse innrammet av steinheller, med 
en hekk som levegg. Også i Risvollvegen var det 
sandkasser utenfor nummer 10, 8, 6 og 2, men i 
takt med at barna i gata ble større, ble dette ved-
tatt flyttet til dagens plassering hvor sandkassen 
er naturlig integrert som en del av lekeplassen tett 
ved naboutvalgets redskapsbod, platting og sam-
lingsplass. Jeg minnes også at det var en del styr 
med å skifte sand. I tillegg var det bilforbud inne 
på tunene, men fordi nesten ingen hadde bil, fikk 
det forbudet i praksis liten betydning. Iallfall da.

Samtidig var det i startårene ikke uvanlig å  måtte 
hanskes med mye leire, med de utfordringene 
dette medførte. I Asbjørn Øverås veg hadde man 
derimot ikke dette problemet, siden gatene tidlig 
ble asfaltert:
-I tillegg bodde vi i 2. og 3.etasje og man tråkker 
mye av seg på veien opp. Det blir mye mer skit-
tent 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 spøke-
fullt 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

Hva handelsalternativer angår minnes Ragnhild 
flere valgmuligheter:
-På B-feltet der det er en parkering nå var det en 

og fram til nå har jobbet som frivillig på Sverres-
borg museum i vinterhalvåret med åkleregistre-
ring i digitaltmuseum.no, og i sommerhalvåret 
som kulturaktør med håndverk på sommeren.

Gode minner

Når hun ser tilbake, er tankene fylt med gode 
minner:
-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 prakti-
kanttiden min var barnehagen hjemme i leilig-
heten 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 overnattings-
døgn:
-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 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:
-I dag har vi både trær, blomster og flotte  hager. 
Slik var det ikke på 1970-tallet. Det fantes knapt 
trær, og hagene, hvis det var hager, var ikke like 
opparbeidet som mange er i dag. Heller ikke leke-
plassene hadde samme kvalitet. Istedenfor leke-
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nene. Uten innsats fra naboene kunne nok flere 
av dem ha frosset i hjel. 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:
-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 nabo tunene. Dessuten omtalte både barn og 
voksne tunene for å forklare hvor de hadde vært. 
Vi hadde blant annet navn som Litjtunet, Stor-
tunet og Nertunet. Det var kjente stedsnavn.

butikk. Så var det en på Stubban og en på Risvollan 
senter, så for oss var det trolig bare tre  minutters 
gange til nærmeste sted å handle. Trengte man 
bank- eller posttjenester eller kanskje skulle vært 
en tur på biblioteket, da gikk man bare til  senteret 
ved Høyblokka. Og  manglet du en  spiker eller 
skruer eller noe så hadde vi  butikken til Fridtjof 
Walseth i 1. Etasje. Det var en fryd, den butikken 
savner jeg. Da den forsvant, måtte man helt ned 
til byen for å finne et alternativ. Jeg har fortsatt 
den dag i dag noen bøtter jeg kjøpte hos ham.

Likevel var ikke alt bare fryd og gammen. I start-
årene minnes hun at det kunne være noen utford-
ringer, blant annet knyttet til et ungdomsmiljø 
som holdt til ved bensinstasjonen:
-Særlig sommerstid var det en del aktivitet der. 
Det var også gjennomgangstrafikk til senteret via 
Stordalen og D-feltet, og det hendte noen vintre 
at folk i feltet måtte ut og bokstavelig talt redde 
døddrukne personer som lå og kauka i snøfon-

HÅNDTEIN: Her viser Ragnhild hvordan man lager tråd på gammelmåten. 
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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:
- 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. Sam-
tidig er det en grunnstamme av folk her. De som 
ble igjen. Og det er også en egen Risvollandia-
lekt. Man sier for eksempel ikke Risvollan, men 
heller Rieeesvålljan. Dialekten er ganske bred.

Hun minnes julegrantenning på Stortunet som 
et fast desember-innslag, og St.Hansfeiring i Sel-
budalen, som var øverst på det stykket som  ligger 
mellom Asbjørn Øverås vei og Utleirtunet, i til-
legg 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 erfa-
ringer, blant annet knyttet til hvordan klasseinn-
delingen for de minste barna ble gjort:
-Man så på hjemmeadressen og gjorde klasse-
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, 
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SANDKASSER FOR BARNA: På bildet, som ikke er fra E-feltet, ser vi et eksempel på hvordan sandkassene 
kunne se ut. Bildet er tatt fra den såkalte indianerhaugen i H-feltet med Høyblokka, Stordalen og D-feltet i 
bakgrunnen. Legg også merke til den sparsomme vegetasjonen. 
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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.
- 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. Det er ikke 
kaldt her på vinteren, selv om vi merker noe trekk 
vinterstid. Den ene naboen vår i Asbjørn Øverås 
veg var rørlegger og advarte oss mot å flytte hit. 
Det var ifølge han sånn at det var to arbeidslag 
som jobbet på Risvollan, og det  dårlige, mente 
han, jobbet her i Risvollvegen, noe som visstnok 
påvirket boligstandarden. Vi merket ikke noe 

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. Det virker å være større avstand til de som 
styrer nå enn før. 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. 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 motivasjo-
nen? Hvem sparer man for? Sparer man for at det 
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GOD OVERSIKT: Da Ragnhild og Svein bodde i D-feltet kan det hende at utsikten fra Høyblokka over B- 
feltet og ned Selbudalen så slik ut. Bildet er tatt på starten av 1970-tallet og A-feltet skimtes rett frem i bildet, 
mens nedre del av D-feltet ligger i høyre billedkant.
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setter seg ned med karding og håndtein og lager 
tråd, for så å strikke eller nålebinde en lun jakke:
- 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 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 depri-
mert. Jeg går rett til bunns om jeg ikke får være 
kreativ. Kreativiteten gir meg energi og motiva-
sjon 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. 

særlig til dette utover at det var litt trekk fra vin-
duene, noe som ordnet seg med nye vinduer. Alt 
i alt har vi vært heldige. Her er ingen gjenboere, 
altså at ingen har innsyn rett inn. For slik er det 
ikke overalt. Tenk bare på Asbjørn Øverås veg 
nummer 14 og 17, der ser man rett inn på kjøk-
kenet til hverandre. 

På gammelmåten

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 hånd-
arbeid. Ragnhild underviser i så måte i nøste-
pinne, 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, 

RISVOLLAN PÅ 1970-TALLET: Slik var det på Risvollan en vanlig dag på 1970-tallet, og bildet er tatt fra 
haugen ved siden av dagens administrasjonsbygg ned mot øvre del av A-feltet. 
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i 1971 flyttet inn i Risvollan Borettslag, og om 
livet før Risvollan. 

Nær Bakklandet

Randi vokste opp i området Skrenten nær Bakk-
landet, som er en sidevei til Brubakken ovenfor 
gamle bybro. Som voksen startet hun i jobb som 
frisør på Møllenberg og ble etter hvert etablert 
med familie og tre barn i en firemannsbolig 
i Eidsvolls gate på Singsaker. Det var noe etter 
etableringen der at hun og mannen fikk vite om 
boligprosjektet på Risvollan etter en utstilling på 
Torget i kommunal regi: 
-Vi hadde det litt knapt med kvadratmeter på 

Av Mads Arind Holmvik

-Leira var som gjørme. Utendørs var den nesten 
overalt. Det var ikke uvanlig at man en gang 
imellom la ut planker for å komme til sko eller 
støvler som hadde satt seg fast. Jeg husker også 
at en liten gravemaskin satte seg bom fast, men 
heldigvis var det en større maskin i nærheten som 
fikk den løs. Det var jammen meg andre tider. 

Ordene tilhører Randi Gudbrandsen Rom i 
A-feltet, som blant annet satt i styret i Risvollan 
Borettslag i perioden 1988-1990. Hun forteller 
om tiden da hun, mann og tre barn i skolealder 

-I starten var det en del som manglet
Randi Gudbrandsen Rom husker fortsatt 16. juni 1971, 

dagen da hun flyttet fra Singsaker til Risvollan.

GODE MINNER: -Jeg har gode minner fra mange av de første årene, og trives fortsatt godt på Risvollan, sier 
Randi Gudbrandsen Rom. 
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Forbedringspotensial

-Borettslaget deltok jo også selvfølgelig, selv om 
ikke alt var like gjennomtenkt. Et eksempel var 
dørene med de grelle fargene. For meg var dette 
nesten litt sånn tivoliopplegg.

Randi viser også til da det ble plantet trær for 
nært et sluk, hvor røttene etter hvert blokkerte 
dreneringen:
-Dermed måtte borettslaget sage ned trærne. En 
annen gang ble det lagt en stor sandkasse midt 
oppå det kumlokket som brannvesenet brukte 
som vannkilde ved uttrykning. Dette ble poeng-
tert av blant andre min bror og etter en stund ble 
heldigvis sandkassen flyttet. Det var også tilfeller 
av dårlig drenering i startårene som gjorde at det 
hos enkelte kom vann inn på kjellernivå, i tillegg 
til at flere erfarte lekkasje fra taket og trekkfulle 
leiligheter. Flere av manglene kom nok på grunn 
av at ting skjedde litt for fort, uten at man alltid 
hadde en nøye gjennomtenkt plan.

Samtidig er hun klar på at mye i borettslaget er 
bedre nå enn det var:
-Da de gamle vinduene ble byttet ut kjente vi 
merkbar endring fra dag en. Plutselig var det lunt 
i stua. Det var helt enestående. I tillegg har bo-
ligstandarden økt, og her har borettslaget gjort en 
god jobb med de ulike rehabiliteringene som er 
gjennomført.

Utfordrende bomiljø

I dag snakker flere om det gode miljøet på spørs-
mål om plussfaktorer ved Risvollan Borettslag, 
men sånn har det ikke alltid vært. Randi minnes 
litt andre tider:
- Nærmiljøet i mitt felt var nok litt turbulent i 
de første 10 årene. Blant annet var det hva jeg vil 
kalle litt for livlige barn, for så si det  diplomatisk, 
men dette var nok noe som også gjaldt andre 
 deler av borettslaget. På senteret var det også slik 
jeg husker mye uro og rampfakter blant ungdom-
men. Dette var ungdom fra Risvollan, men også 

Singsaker, så et boligprosjekt med god plass og 
rimelige priser, i tillegg til at det var på riktig side 
av byen var selvfølgelig svært attraktivt. På den 
tiden var Risvollan landlig, men likevel litt sen-
tralt. I dag er det nok enda mer sentralt. 

Med nyheten om dette spennende boligpro-
sjektet på gang, bestemte den lille familien seg 
for å flytte, og de kjøpte etter hvert en 5-romslei-
lighet i Adolf Øiens veg. Håpet var at den nye 
boligen ville gi en enklere hverdag:

-Ikke som forventet

-Det var definitivt mer plass her, med god lag-
ringskapasitet og nok antall rom, men på langt 
nær så flott som vi trodde. Det var for eksempel 
kun ett bad og bare ett toalett, samt vaskerom 
uten egen kran til vaskemaskina. Dette syntes vi 
var en smule upraktisk, dermed var vi tidlig ute 
og engasjerte håndverkere og fikk satt inn eget rør 
til vaskemaskina, samt ekstra klosett og dusjkabi-
nett. Dermed hadde vi i praksis to funksjonelle 
bad med to toalett, noe som gjorde hverdagen 
enklere for en barnefamilie. 

Randi forklarer videre at omgivelsene ikke var så 
forseggjorte som i dag. Det var mye leire rundt 
husene, mangel på parkeringsplasser, og hverken 
plener eller vegetasjon:
- På husene var det eternittplater ytterst i stedet 
for panel. Ingenting var malt, det var en del ube-
handlet treverk, i tillegg til at flere av boligene var 
dårlig isolert. Og når man hadde leira i tillegg ble 
det hele ganske fargeløst. 

Samtidig minnes Randi at boligområdet gjen-
nomgikk en stor forandring etter den første 
sommerferien. Da var endringen merkbar, særlig 
utendørs:
-Det var blitt en kjærkommen grønn fargetone 
rundt husene og det hjalp så absolutt på  trivselen. 
Folk hadde sådd plener, plantet trær, busker og 
vegetasjon, og etter hvert fikk vi andelseierne 
også beiset treverk og malt vegger. 
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laget, samtidig som hun er tydelig på at hun og 
familien i liten grad har deltatt i ulike fellesskaps-
aktiviteter:
-A-feltet var hjemmet vårt, men jobb og det sosi-
ale hadde vi utenfor borettslaget, derfor har vi 
ikke deltatt på interne borettslagsarrangementer 
hverken i feltet eller andre steder med unntak av 
et par St.Hansaftener og dugnader i gata, men jeg 
har ikke orket å delta på dugnader de siste  femten 
årene. Ristunet var vi aldri på, mine barn var 
opptatt med andre interesser og hadde sin om-
gangskrets stort sett utenfor borettslaget, vi var 
heller ikke i Storstua siden vi i helgene som regel 
reiste på hytta. Forholdet til naboene har jevnt 
over vært bra, men samtidig er nok vi borettslags-
folk bevisste på en viss sosial distansering. Når vi 

en god del fra andre kretser som Nidarvoll, og 
Stubban. Det kan dessuten godt hende at noen 
av de som flyttet hit ikke helt visste hvordan de 
skulle te seg i et borettslag med naboer på alle 
kanter, og så vidt jeg kjenner til ble det så ille at 
noen familier rett og slett måtte flytte. I tillegg 
ble det dyrere å bo etter hvert, noe som tiltrakk 
seg nye boligkjøpere og dermed en naturlig for-
nyelse av beboermassen. I sin tur var dette trolig 
med på å påvirke bomiljøet positivt. Det ble roli-
gere, bedre bomiljø og mindre utrygghet. 

God trivsel 

Randi forteller om et liv preget av stort sett gode 
opplevelser og trivsel som andelseier i boretts-

POST I FELTET: Da Randi Gudbrandsen Rom og familien flyttet til Risvollan Borettslag var det i B- feltet en 
brakke med både butikk og postkontor. På dette bildet fra 1970-tallet ser vi barn i frilek i tillegg til et postskilt 
til venstre i bildet. 
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Randi minnes også at prisene var litt annerledes 
på 1970-tallet:
-Bussbilletten med buss nummer 17 fra Risvollan 
til byen kostet 1,30 kroner, og da husker jeg at 
ruta gikk om Siemens. Selv om det nok ble litt 
dyrere etter hvert, er det litt artig å tenke tilbake 
på. Husleia var jo også atskillig lavere før, 655 
kroner måneden betalte vi da vi flyttet inn i 1971 
for 5-romsleiligheten.

I dag er Randi enke, barna har flyttet og hun er 
pensjonert fra frisørjobben:
-Heldigvis har jeg mange minner fra da vi alle var 
samlet. Og fra da vi sammen utforsket og fant ut 
av ting i borettslaget. De minnene er gode å ha.

bor såpass tett så sliter vi ikke ut dørstokken til 
hverandre. Det tror jeg kan bidra til å bevare et 
sunt og godt naboforhold.

Brakkebutikk

En annen ting som kanskje ikke så mange av 
dagens andelseiere vet er at det i en periode var 
en egen butikk i et av de nærliggende feltene:
-I B-feltet var det satt opp en brakke som i praksis 
fungerte som butikk med det aller nødvendigste 
av dagligvarer, samt at det også var postkontor. 
Dette lå i nærheten av dagens bussholdeplass, 
samt parkeringsplass og innkjøring til  garasjene. 
Da må du huske på at dette var før Nardo Cen-
teret og butikken på Risvollan-senteret, men 
det var derimot også en butikk på Rabben på 
 Stubban, like i nærheten av der det er en annen 
butikk i dag. 

A-FELTET I DAG: Slik ser det ut i A-feltet i 2021 med grønne forseggjorte uteområder og blomster i flott 
sommerdrakt. 
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varme som igjen varmet opp leilighetene. Fyr-
rommet lå der restaurant Capri er i dag. 

Søppel ble varme 

- Vi var to karer som hentet søppelet og når vi 
hadde lempet cirka 100 sekker på traktorheng-
eren eller lasteplanet, avhengig av om vi kjørte 
traktor eller en liten lastebil som borettslaget eide, 
var det fullt. Jobben var fysisk krevende, dermed 
ble vi i god form. Noen ganger kunne det være 
skarpe gjenstander i sekkene, så et  nålstikk her 
og en rift der, hørte nok med. Vanligvis tok vi tre 
felt per dag. I tillegg hentet vi søppel fra  butikken 

Av Mads Arind Holmvik

Finserås forteller levende og livlig om en tid som 
for lengst er forbi. Tida da borettslaget ennå var 
i sin ungdom. I ni år jobbet han som vaktmester 
med hovedansvar for søppel i tilknytning til 
varme sentralen. I tillegg hadde han også andre 
oppgaver som kunne være alt fra å skifte lys pærer 
til brøyting og snømåking, spyling av garasjer, 
rydding her og der, og vaktordninger i helgene. 
Folk i borettslaget satte søppelet ut i svartsekker, 
vaktmesterne samlet det inn, før det ble brent i 
fyrkjelen. Energien herfra ble brukt til vannbåren 

Da borettslaget hadde egen varmesentral
Jostein Finserås husker godt det gode samholdet 

og den varierte arbeidshverdagen.
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GODE MINNER: -Jeg har mange gode minner fra vaktmesterjobben på Risvollan, sier Jostein Finserås.
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fikk nok i oss mer enn en månedsrasjon røyk på 
en sånn dag for å si det litt humoristisk, likevel 
 kunne vi sitte der og røyke sigaretter etterpå. Det 
var et bra samhold i arbeidsgjengen og jeg vil sær-
lig trekke frem teknisk sjef Rolf Skjønberg som 
en kjernekar. Han var stor, sterk og streng, men 
samtidig en fantastisk snill person. Han stilte opp 
og var med og tømte søppel om vi manglet folk, 
og gikk foran som et godt eksempel. 

-HER VAR FYRROMMET: Jostein Finserås viser 
hvor fjernvarmeanlegget til borettslaget opprinnelig lå.

Adrenalin med juletrehenting 

For Jostein og kollegene var det mer enn nok å 
gjøre, men noen ganger kom det inn oppdrag 
utenom det vanlige. Hver jul ble det satt ut jule-
tre i hvert felt, og ei jul skulle disse hentes på et 
avtalt sted nær Jonsvatnet. Jostein og en  kollega 
fikk oppgaven. Det de hadde å hjelpe seg med var 
borettslagets traktor med henger, den som vanlig-
vis ble brukt til å hente søppel:
-Vi kjørte oppover forbi Jonsborg, et ganske langt 
stykke egentlig, men da vi kom fram oppdaget 
vi raskt at vi ikke hadde med oss tau. Så da ble 
det å bytte på å legge seg oppå trærne i hengeren 
som ballast, mens den andre kjørte. Det hadde 
nok neppe passert på HMS-reglene i dag, men da 

i Høyblokka, fra bensinstasjonen, samt at det 
kom søppelforsendelse 2-3 ganger i uka fra bu-
tikken på Stubban. Så kjørte vi til varmesentralen 
og rygget inn til fyrrommet hvor søppelsekkene 
ble lagt på en slags karusell som gjorde at Henry 
 Andersen eller Buster som vi kalte ham, kunne 
mate på med søppel hele dagen. Det var jo det 
som ga varmen, men for i det hele tatt å få dette 
til å funke måtte vi først varme opp selve fyrkje-
len med brenner. Så var det å tenne på oljen og 
hive på med papp, og så svartsekk etter svartsekk. 
Den ideelle temperaturen var 1000-1200 grader. 
Det gikk også med en del olje. Et vanlig årsfor-
bruk kunne ligge rundt 3 tonn. 

Inne i søppelrommet, som Finserås og kollegene 
kalte det, var det gjenbruk i stor stil: 
-Vi reddet noen godstoler fra søpla og en kaffe-
trakter som fortsatt var brukbar. Så da hadde vi 
både en salong og et trivelig sted å ta en prat, og 
det var ikke uvanlig å ta seg en liten kaffekopp 
mellom øktene

-Hvordan var det med brennbarheten? 
-Det aller meste brant, men en og annen gang 
smalt det godt inni der. Da var det vel en eller 
 annen rakker som hadde lagt inn noe fyrverkeri. 
Jeg husker også at det noen ganger var litt reaksjo-
ner på røyken fra pipene på toppen av Høyblok-
ka. Særlig om det var lav temperatur i fyrkjelen 
og en litt ivrig fyrbøter kunne det komme en del 
svart røyk, og de som bodde nærmest fikk kanskje 
litt av soten på klesvasken som hang til tørk. 

-Ikke helt sunt 

Finserås sier han hadde gode dager på arbeids-
plassen på Risvollan, men medgir at ikke alt var 
en dans på roser: 
-Vi hadde jo ikke den kunnskapen folk har i dag 
om HMS. Det kunne være alt fra verneutstyr til 
hva man pustet inn. En gang i uka måtte  pipene 
renses, og da skal jeg love deg, vi så ikke ut etter-
på. Da kunne man spytte sot i flere dager, og 
vi hadde ikke vett til å ta på oss støvmasker. Vi 
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sånn sett. Det mange kanskje ikke vet er at Henry 
også deltok under byggeperioden til borettslaget, 
blant annet kjørte han kran. Dessverre døde han 
kort tid etter at han ble pensjonist. Han fikk ikke 
tid til å nyte livet, men for noen er kanskje det å 
jobbe selve livet. 

Etter hvert ble det klart at kommunen skulle ta 
over driften, og dermed var varmesentralen his-
torie: 
-Det gode oppe i det hele var at vi tre karene med 
søppelansvar fikk tilbud om å gå over i  tilsvarende 
stilling i kommunen. Det takket vi ja til, og selv 
om det selvfølgelig var litt vemodig å si farvel til 
Risvollan ble det en oppgradering for oss, særlig 
på HMS-siden.

gikk det fint. Det var nok litt adrenalin involvert 
også, men mest av alt var dette morsomt, og noe 
vi gjorde for å være litt ekstra snille inn mot jul. 

God arbeidsmoral 

-Hvordan var det med sykefravær? 
-Jeg tror ikke det eksisterte i noen særlig grad. 
Buster (Henry Andersen) var så godt som aldri 
borte. Han var som regel først på jobb og sist 
hjem. Han stod nede i kjelleren og skrapet ut 
slagget fra dagen i forveien, og sørget for at  ovnen 
leverte varme hver dag, hele året, fra klokken 
07:00 til 15:00. Han var dessuten veldig flink til 
å stille opp for eldre folk i borettslaget på ulike 
typer forefallende arbeid, han var en herlig type 

EN ANNEN HVERDAG: Her ser vi nedre del av Hoeggvegen mot A-feltet, med feltene D, E og F i bakgrun-
nen en gang på 1970-tallet, og det er tydelig at både bilpark og trafikkbildet skiller seg ut fra dagens situasjon.
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Frivillighet 

Produksjonen av Rislappen var basert på frivillig-
het: 
-Vi fikk ikke en krone i lønn, men vi så behovet 
og tenkte at arbeidet var viktig, forteller Flor. 

Tilgjengelige hjelpemidler var skrivesaker, note-
ringsark og tegneblokk, fotoapparat og skrive-
maskin. Når tekstene var ferdigskrevet, og 
tegning ene limt og klippet til, ble sidene sendt 
til trykk. Flor minnes at han skrev 4-12 saker 
i måneden, og skrev man feil var det å bruke 
 korrekturlakk, klippe med saks og lime: 
-En gang fikk vi ordnet en veldig fin tegning, 
men så glemte vi å bruke den. Det var noen ny- 
begynnerfeil, men vi kom oss etter hvert, minnes 
Flor. 

Opplaget var noe høyere enn antall andelseiere, 
siden avisene også ble utdelt til besøkende, nær-
skoler, bibliotek, samt at det var avleveringsplikt 

Av Mads Arind Holmvik

I borettslagets spede begynnelse var det Arne 
Waldemar Olsen, Arbeiderpartimann, bystyre-
representant og realskolevenn av Flor, som tok 
det første avis-initiativet. Tanken var en intern 
kommunikasjonskanal som kunne distribueres til 
andelseierne i regelmessige utgaver. Navnet Ris-
lappen var Flors ide og navnet har stått seg helt 
fram til i dag, med et lite unntak. I  utgivelsene 
i mai og desember 1998 var navnet Avisa Ris-
vollan. Flor la ned en betydelig innsats for avisa, 
hele 17 år jobbet han redaksjonelt, 6 av disse som 
avisas eneste redaksjonsmedarbeider og dermed i 
praksis som redaktør. Parallelt med dette jobbet 
han 50 år i NRK som programingeniør, med ad-
ministrasjon, intern skolering, samt arkiv blant 
oppgavene, før han gikk av med pensjon i 2011: 
-Arne Waldemar flyttet fra borettslaget kort tid 
etter oppstarten, men arven etter ham lever fort-
satt den dag i dag, sier Flor. 

REDAKTØR I FLERE ÅR: Bjørn Flor var i flere år Rislappens eneste medarbeider og dermed i praksis avisas 
redaktør.
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Rislappens redaktørpioner
Bjørn Flor var en viktig brikke da Rislappen så dagens lys.
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selv om det skal nevnes at Einar Bratset var re-
daksjonsmedlem i perioden 1990-1991. Etter 
1991 sa Flor takk for seg, og i den påfølgende 
niårs-perioden hadde avisa tre redaktører og en 
redaksjonsleder. Dette var henholdsvis Kirsti 
Leirvik, Bjørn Skjevik, Geir Olsen, og Eli Bjerk, 
før Kjell Kjærstad (nåværende redaktør) overtok 
redaktørrollen fra og med Rislappen nummer 2 i 
år 2000. I så måte er Bjørn Flor og Kjell Kjærstad 
de to som i hver sin epoke har hatt redaktørrollen 
lengst. 

Fra Maukstadmoen til Marienlyst 

Hvordan havnet så Bjørn Flor i Risvollan boretts-
lag, han som var vokst opp i Lillegårdsbakken, 
på Rosenborg og i Ila? Som ellers i livet kan til-
feldigheter spille inn og for Flor startet det da han 
som ung mann i 1961 gjennomførte førstegangs-
tjenesten. Etter rekruttskolen på Steinkjersannan 
ventet ni måneder på Maukstadmoen i Troms. 
Det ble rutinepregede dager, men et  minne  skiller 
seg ut: 
- Etter en god natts søvn bråvåknet vi av minst 

til riksarkivet i Mo i Rana. Redaksjonskontoret 
var under den første barnehagen i nærheten av 
Høyblokka.

-Hvor hentet du motivasjonen? 
-Det ga meg energi å formidle nyheter og kultur-
innslag, og siden ingen andre gjorde det stilte jeg 
gladelig opp. I tillegg trente jeg mye, sprang i 
Estenstadmarka, syklet, løp orientering og holdt 
meg i form. Det ga overskudd til å sjonglere 
 jobben i NRK, familie og Rislappen. 

At Rislappen kunne ha gjennomslagskraft fikk 
Bjørn erfare da han skrev om bussforbindelsen til 
byen: 
-I begynnelsen gikk denne til byen ut via Siemens. 
Jeg tok gjennom Rislappen opp at dette var en 
unødvendig omvei for de av oss på Risvollan som 
ikke arbeidet der, og fikk til min store  overraskelse 
aksept for at bussen skulle gå rett til sentrum. 

Etter hvert som årene gikk sluttet eller flyttet 
redaksjonsmedlemmene slik at det fra 1985 til 
1991 var Flor alene som holdt Rislappen  gående, 

MED SKRIVEMASKIN: Mange av artiklene som Bjørn Flor produserte ble skrevet med skrivemaskin. 
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Bye og Åge Aleksandersen

Flor utnyttet synergieffekten i erfaringene fra 
avisa og NRK, og forteller om fascinerende 
NRK-opplevelser:
-Siden jeg drev med lydinnspilling kom jeg på 
fornavn med mange av byens musikere. Her kan 
nevnes at jeg gjorde musikkinnspillinger av så vel 
Åge Aleksandersen som Knutsen & Ludvigsen. 
Jeg fikk også være med da folkekjære Erik Bye 
turnerte langs kysten av Trøndelag med program-
serien Idebanken. Et artig minne er da vi bodde 
på pensjonatet i Rørvik og verten syntes det var 
så fabelaktig med Erik Bye som gjest at han ba 
inn alle kvinnfolkene i rett alder for at de skulle 
få seg en dans. Erik fant ut at de også måtte få seg 
en autograf og i fravær av papir reiv han sund ei 
kvitskjorte og skrev autografer på den. 

Verdt å nevne er at Flor i sine yngre år gjennom-
førte New York Marathon, Oslo Marathon, 
Drammen Marathon, Birkebeineren og sykkel-
ritt fra Trondheim til Oslo.

40 skudd fra maskingeværposten. Vi spratt opp, 
sikre på at det var krig. I stedet var det en rev som 
hadde luska forbi og vaktposten hadde glemt at 
mg’n var fulladet med skarp ammunisjon. 

Etter tiden i grønt ble kortvarige studier ved 
NTH i Trondheim neste stopp: 
- Det gikk knapt to uker før jeg sluttet. I stedet for 
å studere og opparbeide meg gjeld, flyttet jeg til 
Oslo for å søke jobb i NRK. Jeg kom inn,  bodde 
på Ullern og Røa og gikk turer i Nordmarka i 
helgene, og var etter fire år uteksaminert og fast 
ansatt lydtekniker med arbeidsplass på Tyholt.

Vel etablert i Trondheim i en alder av 24 år møtte 
han sin framtidige kone og sammen fikk de to 
flotte døtre. Med to barn kom behovet for boltre-
plass, og via leiligheter i sentrum og på Nordre 
Hallset, endte ferden på Risvollan:
-Vi kjøpte en leilighet i Risvollvegen, men siden 
E-feltet ikke var ferdigbygget bodde vi i vente-
tida i C-feltet. Vi trivdes godt, men det var på 
langt nær like trivelig utendørs da som nå. Rundt 
 husene var det gjørme og forferdelig grisete, og 
veien var en ekte gjørmevei. 

Redaktøroversikt Rislappen

1974-1985:  Ingen redaktør, men en redaksjonskomite bestående av: 
 Marit Amdal, Ole Berg, Jan Engebretsen, Norunn Fagerli, 
 Bjørn Flor, Magnar Olsen, Laila Lien, Tore Prestvik, 
 Elsa Kreütz-Hansen, Sigve Haualand, Leif Estensen, Arvid Malvik, Erling Paulsen, 
 Sigurd Berg, Oddstein Grønningseter, Karl Martin Gåsemyr.
1985-1991:  Redaktør Bjørn Flor (Einar Bratset, redaksjonsmedarbeider, 1990-1991).
1992-1993: Ingen produksjon.
1994:  Redaktør Kirsti Leirvik (nummer 1&2 og medarbeider Harald Schjølberg) & 
 Redaktør Bjørn Skjevik (nummer 3&4).
1995-1996:  Redaktør Bjørn Skjevik (Erik Gevoll var redaktør på nr. 3 av 1996).
1997-1998:  Redaktør Geir Olsen (og medarbeider Annri Rønning).
1999-2000:  Nummer 1-3 utgitt av styret. Nummer 4 av 1999 og nummer 1 av 2000 hadde Eli Bjerk som 
 redaksjonsleder og medarbeiderne Stein Myran, Tone Rehaug, Roar Skaaraaen, 
 Leif Grøset, Geir Iversen, Stein Birkeland.
2000-:  Redaktør Kjell Kjærstad (fra og med nummer 2) og fortsatt i stillingen, hvor medarbeidere i de 
 første årene var Anders Stolsmo, Roald Bolme, Geir Iversen, Hilde Wormdahl, 
 Siw Pedersborg, Lars Grostad og Vidar Garnvik.1 

(Kilde: Rislappen 1974–2021)
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som møtested for de forskjellige gruppeaktivi-
tetene innen laget,»2 og 15. desember 1972 ble 
det invitert til hyggekveld i barne hagen med 
filmvisning, og enkel servering. Brusen var  gratis 
for medlemmer, og kostet 2 kroner for andre, 
mens en kaffe og wienerbrød kostet 2,50  kroner.2 
Rekrutteringsområdet for idrettslaget var Blakli, 
Oppstrinda, Risvollan, og Stubban,2 og i starten 
hadde man i overkant av 150 medlemmer, mange 
i alderen 5-12 år, hvorav flere var fra Risvollan.2 
Fire år senere var det 1500 betalende medlem-
mer,3 mens det i 1980 var 871 medlemmer.4 I 
2020 var medlemstallet på 2200 personer, og 

Av Mads Arind Holmvik

Ifølge julenummeret til Utleira Idrettslag av 
19721 var det folk i og rundt Utleirvegen som tok 
initiativet til å danne idrettslaget, og på general-
forsamlingen i Stubban barnehage den 6. oktober 
samme år ble navnet Utleira Idrettslag vedtatt, 
samtidig som det ble opprettet et interimsstyre 
bestående av Hans Aksel Graarud, Oddvar Fager-
li, Knut Eriksson, Aksel H. Olsen, Kåre Aflekt, 
og Fru Frigstad. Stubban Vel formulerte at de 
tilbød det nye idrettslaget «utleie av barnehagen 

Samarbeid og samspill
Risvollan Borettslag har nære bånd til Utleira IL.

LA GRUNNLAGET: Det kan godt hende at Kåre Ingebrigtsen la noe av suksess-grunnlaget i Utleira IL, her 
stående foran Brakka på Lerkendal, før han noen år senere fikk sitt virkelige trenergjennombrudd. 
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- Dette var tidlig i en planleggingsfase, og styret 
mente da at det ikke ville være riktig å gå inn i et 
sånt selskap, begrunnet i at dette lå langt utenfor 
det beboernes penger skulle brukes til. Samtidig 
understreket styret at vi så absolutt støttet idretts-
lagets arbeid for å få ordnet et idrettsanlegg. 
 Siden ble det aldri snakk om dette mer og både 
fotballbaner og hall ble bygd. I ettertid av dette 
besluttet styret å gi et bidrag til idrettslaget på til 
sammen 125.000 kroner, blant annet begrunnet 
i den viktige sosiale rollen som idretts laget har 
spilt i nærområdet. Her vil jeg også nevne at Ut-
leira IL, sammen med Utleira skolekorps, er en 
av få organisasjoner som har eksistert omtrent 
like  lenge som borettslaget og idrettslaget har i 
så måte betydd enormt mye for så vel unge som 
voksne i bydelen vår. Idrettslaget og korpset har 
utgjort betydningsfulle deler av den sosiale infra-

idrettslaget ledes i dag av Risvollanbeboer Pål 
 Birger Wahl, som bor i Blaklihøgda 8 H.

Lokal samfunnsaktør

At Risvollan Borettslag har spilt en rolle i utvik-
lingen av idrettstilbudet i bydelen kommer fram 
om man ser tilbake på tiden før realiseringen av 
Utleira IL sitt nåværende idrettsanlegg med fot-
ballbaner og flerbrukshall, på den tiden da fot-
ballavdelingen hadde base på grusbanene ved 
Utleira skole og på Bjørkmyr.5 Ifølge tidligere 
styreleder i Risvollan Borettslag, Egil Burkeland, 
var det slik at representanter fra Utleira IL og den 
gruppen som planla idrettshallen presenterte pro-
sjektet for borettslaget, hvor det samtidig kom en 
forespørsel om å gå inn på eiersiden i et driftssel-
skap:

HALL OG KUNSTGRESS: Utleira IL har nå sin egen idrettshall og et flott kunstgressanlegg. 
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-Om vi ser til Stordalen har samarbeidet med Ut-
leira IL hatt betydning for orden og vedlikehold 
av ballbingen og banen der. Risvollan Borettslag 
og Utleira IL ble på et tidspunkt enige om at bo-
rettslaget betalte en sum per år til idrettslaget, 
som tilsvarte et antall timer idrettslaget skulle 
bruke på å vedlikeholde og holde orden rundt an-
legget i Stordalen. Dette fungerte greit for  begge 
 parter. Våre ansatte slapp å utføre vedlikehold 
der og borettslaget fikk frigjort ressurser, sam-
tidig som idrettslaget fikk inn penger til å utvikle 
akti vitet for barn og unge i bydelen. Vi som bor 
i  bydelen skal være stolte av det idrettslaget har 
gjort og betydd for mange i bydelen, både store 
og små, og kanskje har vi byens beste idrettsan-
legg som nærmeste nabo.

I seriesystemet

Skrur vi tiden tilbake til før Utleira IL var eta-
blert het det lokale idrettslaget Oppstrinda IL, og 
fram til første del av 1980-årene var det derfor 

strukturen gjennom alle de godt og vel 50 årene 
som har gått og over 50 prosent av medlemmene 
den gang det hele startet bodde trolig på Risvol-
lan. I tillegg kan det også nevnes at Utleira skole-
korps fikk 100.000 kroner av Risvollan Boretts-
lag i forbindelse med at de på et tidspunkt trengte 
nytt utstyr.

Daglig leder Henriette Hoelseter Kvam, legger til 
at styret i Risvollan Borettslag også i 2020 vedtok 
et økonomisk bidrag til Utleira IL:
-Da ble det gitt 150.000 kroner i støtte til  skifte 
og oppgradering av dekket på fotballbanen i Stor-
dalen. Dette kan sees på som et positivt nærmiljø-
tiltak i tillegg til at det gagner miljøet siden opp-
graderingen innebærer at dagens gummi granulat 
erstattes med mer miljøvennlige løsninger.

Samarbeid i Stordalen

Burkeland nevner i tillegg flere gjensidige for deler 
som følge av samarbeidet mellom borettslaget og 
idrettslaget:

PLANENE KLARE: Fotballavdelingens representant, Stig Robert Olsen, pekte i 2008 ut området hvor kunst-
gressanlegget skulle ligge. 
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 ganger Europa-kvalik. Mange RBK-fans har nok 
i så måte gode minner til da Utleira- oppfostrede 
 Ingebrigtsen ledet Troillongan til gruppespill i 
Europa League, blant annet etter seier mot sel-
veste Ajax Amsterdam.14 Som barn var han en av 
flere smårollinger som sprang ute på ball plassen 
til Utleira skole, et par steinkast unna Risvollan 
Borettslag, og i flere år spilte han  aldersbestemt 
fotball for Utleira IL. I 1973 omtalte Utler-
posten at Ingebrigtsen, sammen med flere  andre, 
tok  fotballferdighetsmerket bronseballen, og om 
 tiden i Utleira IL har Ingebrigtsen blant  annet sagt 
at: «Jeg var ikke noe naturtalent. Når vi først ble 
guttespillere så hadde for eksempel Utleira fem 
spillere på kretslaget, og jeg var ikke en av dem».12 
Og om kampene fra barndommen  minnes han 
at «vi reiste rundt og tapte 10-0 i alle fall i to år. 
Så ble tapene mindre og mindre, til vi til slutt 
begynte å vinne. På tredje og fjerde året ble vi 
faktisk kretsmestere. Da var vi en god gjeng».12 
Det kan også nevnes at Frode Nossum var den 
første fotballspilleren fra Utleira IL som ble tatt 
ut på et kretslag, nærmere bestemt G16-laget i 
Trondheim fotballkrets.11 

Oppstrinda IL som hadde leieavtalen for grus-
banen på Bjørkmyr, og som i praksis framleide 
fotballbanen til Utleira IL.6 I 1976 ble et senior-
lag påmeldt i fotballens seriesystem,9 to år senere 
var laget i 7.divisjon,10 og i 1979 rykket laget opp 
til 6. divisjon etter 6-0 seier mot byrival Øya.11 
Til tross for god medlemsoppslutning er 5. divi-
sjon det høyeste nivået fotballaget har nådd.6 
 Senere, i 2008, forelå tydelige planer om en egen 
kunstgressbane,7 noe som ifølge fotballavde-
lingens repre sentant Stig Robert Olsen, innebar 
en  kostnad på 6 millioner kroner,7 og sommeren 
2012 fikk idrettslaget sitt eget kunstgressanlegg.6 
I september tre år senere «åpnet Utleirahallen, 
like ved  Utleira kunstgress».8 

Kåre Ingebrigtsen

Blant flere lokale talenter var det noen som virke-
lig nådde stjernene. En av dem var Kåre Inge-
brigtsen. Som voksen spilte han for både RBK 
og Manchester City, i tillegg til at han som 
RBK-trener oppnådde suksess med 3 serie-
gull, 2 cupgull i perioden 2014-2018,13 samt to 

BANEN PÅ BJØRKMYR: Grusbanen på Bjørkmyr var i en periode hjemmebane til Utleira IL, og her ser vi 
banen per 2021.
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Gjengbegrepet

Blant annet går det fram av en rapport fra Justis-
departementet at en kriminell gjeng er en  gruppe 
«som holder sammen over tid, og som utøver 
straffbare handlinger og/ eller  ordensforstyrrende 
og aggressiv atferd i det offentlige rom,»1 mens 
annen forskning definerer en gjeng som «en gate-
orientert ungdomsgruppe som har eksistert over 
noen måneder eller mer, hvis identitet er basert 
på at de sammen driver med illegale aktiviteter.»2 

Av Mads Arind Holmvik

Fra starten av 1970-tallet og fram til slutten av 
1990-tallet var det kriminelle grupperinger på 
Risvollan som bedrev til dels grov volds-,  vinnings 
og narkotikakriminalitet, i kombinasjon med et 
organisert pøbelvelde, trakassering og sjikane. Ser 
man til forskning har disse grupperingene flere 
fellestrekk med det som defineres som kriminelle 
gjenger. 

Risvollangjengen – beryktet og fryktet
I kjølvannet av borettslagets etablering vokste det fram et ungdomsmiljø 

som spredte frykt og ubehag i mange år.
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BASE PÅ SENTERET: Det var hovedsakelig i og rundt Risvollan Senter at Risvollangjengen samlet seg. Bildet 
viser senterområdet i 1973. 
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-Man hadde kanskje foreldre som drakk, en far 
som banka kjerring og unger, ikke noen trivelig 
oppvekst. For barn kunne det være knallhardt 
med ørtæv som straff om man kom hjem for 
seint eller hadde gjort noe man ikke skulle. Det 
var mange som ble tøffe, men det er ikke noen 
automatikk i at du blir voldsmann selv om du har 
hatt en trasig barndom. Du har fortsatt et valg.

Når man så fant andre med tilsvarende erfarings-
bakgrunn, ble kameratskap dannet og destruktive 
ideer ble til destruktive valg. Valg som etter hvert 
fant sin egen rutine, og med det var gjengens 
handlingsrom på en måte skapt. Det var derimot 
noe bra med de som var med i Risvollangjengen, 
flere utmerket seg innen idrett. Noen var gode i 
kampsport, andre var gode i individuell ballsport 
eller i lagidretter. Dermed kunne det i teorien 
være slik at banens beste på fotballbanen også var 
et kjent medlem av Risvollangjengen. 

Senteret var basen

Gjengens foretrukne tilholdssted var på eller 
ved senteret, som er en forkortelse for Risvollan 
 Senter. En anonym kilde forteller at mye av akti-
viteten foregikk her:
-Det var et sted å henge. Et sted med lys om 
 kvelden, en benk eller to og en kiosk på hjørnet 
av Høyblokka der Capri er i dag. Rundt kiosken 
og rundt bensinstasjonen da den kom, kunne 
det være stappfullt i helgene. Gjengmedlemmene 
kom fra Stubban, og fra ulike felt som C-feltet, 
D-feltet, H-feltet, samt området rundt senteret. 
Det var hendelser både rundt senteret og i  flere 
av feltene, blant annet kunne det være ganske vilt 
i D- og H-feltet. Dette gjaldt også C-feltet som 
 internt i Risvollangjengen ble kalt «Troill feltet» 
siden noen derfra gjorde seg bemerket i den  første 
Risvollangjengen.

Innad i Risvollangjengen var det særlig to grup-
peringer. Noen var pene i tøyet og dro ned til 
byen og festet på diskoteker eller privatfester, 
mens andre var mer rufsete med sans for motor-

Samtidig kan det nevnes at både forskere og folk 
som jobber med rotløs ungdom gjerne avstår fra 
å bruke gjengbegrepet «for å unngå å bidra til å 
styrke en gjengmentalitet eller gi disse gruppene 
økt status og oppmerksomhet i forhold til deres 
negative atferd.»3 Dette synet støttes av annen 
forskning med tanke på at medieomtale kan 
 bidra til å gi uheldige miljøer anerkjennelse, noe 
som igjen kan føre til økt rekruttering.4 

Gjengmotivasjon

Som følge av samtaler med anonyme kilder med 
kunnskap om Risvollangjengen, er det  trolig 
 riktig å anslå at det har vært minst tre ulike 
 kriminelle ungdomsgrupperinger på Risvollan 
fra starten av 1970-tallet og fram til slutten av 
1990-tallet. Felles nevneren for alle tre er at de ble 
 forbundet med merkelappen  Risvollangjengen. 
Da den  første gjengen fant sammen var  dette i 
en tid med store barnekull og en fersk bydel 
i emning. De andre gjengene var trolig på et 
 eller annet nivå, arvtakere etter den første. Selv 
anså ungdommene at dette, iallfall i starten, var 
venne grupper  snarere enn gjenger, noe som  ifølge 
forskning ikke er uvanlig, siden man gjerne ser at 
vennegrupper kan utvikle seg til mer  rendyrkede 
gjenger5 og da ofte motivert av «tilhørighet i en 
kameratflokk, med status og identitet.»5  Andre 
fellestrekk med tanke på motivasjon for å bli 
gjengmedlem kan være problemer i forhold til 
skole, foreldre og jevnaldrende,5 og når først 
gjengen er dannet vil man etter hvert etablere 
sin egen mentalitet basert på forbilder fra media, 
nyheter og gangsterfilmer, eller bekjente og fami-
liemedlemmer som har tilknytning til en gjeng.6 
Man kan også være motivert av «behov for be-
skyttelse, vennskap og sosial støtte, og ønsket om 
penger, status og respekt.» 7 I tillegg har forskning 
påvist at ungdom som er medlemmer av krimi-
nelle gjenger har langt større sannsynlighet for 
å ty til voldsbruk, bruk av ulovlige rusmidler og 
andre kriminelle handlinger.8 Anonyme kilder 
 b ekrefter at flere av punktene ovenfor stemte for 
flere av medlemmene i Risvollangjengen:
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former for hærverk inne i gangene dersom de ble 
sluppet inn. Egg på rutene, i tillegg til ruteknu-
sing av vinduer på butikker og noen ganger mot 
bolighus kunne også forekomme.9

29. april 1975 stod i så måte følgende tittel i 
Adresseavisen: «Pøbelveldet på Risvollan må 
stoppes fort og effektivt.»10 Artikkelen fortalte at 
240 personer fra Risvollan ba både kommunen 
og politiet om hjelp til å få bukt med pøbelvirk-
somhet. Det var gått så langt at enkelte ba slekt 
og venner om å unngå helgebesøk på grunn av 
en overhengende volds- og sjikaneringsfare, samt 
at eldre mennesker på kveldstid barrikaderte 
«sine dører av frykt for innbrudd og hærverk.»10 
Gjerningspersonene var hovedsakelig «seks-syv 
gutter i alderen 16-20 år. De fleste hører ikke til i 
boligområdet,»10 ungdommer som hadde bidratt 
til å «forslumme området, ødelegge miljøet og 
skape frykt.»10 Samtidig kom det fram at politiet 
hadde rykket ut til senteret ved flere  anledninger, 
og at «en rekke ungdommer er blitt arrestert, 
straffet og fengslet.»10 Likevel var problemene 
fortsatt store, mye fordi gjerningspersonene etter 

sykler, oppsøkte voldskulturer og slåss på bygde-
fester. Sistnevnte gruppering fant seg etter hvert 
til rette i byens MC-miljø. Felles for begge grup-
peringene var en utøvelse av kriminalitet innen-
for en eller flere områder av vinnings-, volds og 
narkotikakriminalitet.

Storkriminelle

At Risvollangjengen var en kriminell gruppering 
går frem av en rekke avisoppslag fra perioden 
1975-1997, hvorav et lite utvalg er omtalt her. 
I flere av avisoppslagene er det nevnt hvilke akti-
viteter som opptok Risvollangjengen og tilknyt-
tede ungdommer. Det kunne være generell ufred 
med høye rop, kasting av flasker og andre gjen-
stander mot husene, plaging av enkelte beboere, 
kjøring med mc og bil på gangveiene, tilgrising 
og skade verk, overfall, vold, trusler, og sjikane. 
Det var heller ikke uvanlig at ungdom fra andre 
bydeler trakk til Risvollan for å delta i hærverk og 
pøbelvirksomhet, og man kjente til at ungdom 
ringte på døra til beboere i Høyblokka, utga seg 
for å være fra legevakten, for så å igangsette ulike 

UTSATT OMRÅDE: Bensinstasjonen og biler i nærheten var tidvis mål for kriminelle elementer i Risvollan-
gjengen, og på bildet ser vi bensinstasjonstomta sett fra Høyblokka i 1973.
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var det fortsatt problemer, og i  januar 1986 kom 
nyheten om at det på nyttårsaften 1985 ble utført 
skadeverk på Risvollan Senter i form av omfat-
tende ruteknusing. Hærverket ble utført av lokal 
tenåringsungdom, og ugjerningen gikk utover 
både butikker og apotek, samt en telefonkiosk. 
Skadeverket ble anslått til en kostnad på 50.000 
kroner,12 som omregnet til 2020-kroner utgjør 
127.000 kroner.25 

Hærverk

På sensommeren i 1987 kunne man igjen lese om 
det som trolig var Risvollangjengen i  forbindelse 
med at det natt til 13. august var blitt knust 
 vinduer til bibliotek og apotek på senteret, at en 
 parkert bil ved bensinstasjonen ble fullstendig 
ramponert, i tillegg til at beboer Jørgen Iversen 
fikk en stor stein kastet gjennom kjøkkenvin-
duet.13 Iversen flyttet inn i Risvollan Borettslag 
allerede i 1971 og kunne fortelle at det i større 
eller mindre grad jevnlig hadde vært bråk, men 
at det nå virket som om utrivelighetene hadde 
tiltatt. Blant annet sa han at; «det verste er at det 
som foregår, ikke er uskyldige rampestreker som 
unger finner på. Den gjengen som gjør livet surt 
for oss nå, er voksen ungdom i 20-årsalderen.»13 

Ifølge artikkelen var det et gjentakende problem 
for området rundt Høyblokka med uro og le-
ven på kveldstid med tilhørende plagsom atferd 
overfor privatpersoner, samt at det var stadige 
innbrudd i bensinstasjonen og i parkerte biler.13 

Iversen uttrykte at; «vi er rett og slett lei. Det er 
gått så langt at mange ikke tør bo her lenger.»13 

Samtidig fortalte Iversen om hvordan de løste 
problemene før: «Da vi flyttet til området i 1971 
hadde vi et slags borgervern for å få fred. Det er 
synd, men det ser ut til at vi må tilbake til slike 
metoder, rett og slett for å få bo og sove i fred.»13

Millionbeslag

Noen år senere, i 1994, slås Risvollan igjen stort 
opp på forsiden av Adresseavisen med tittelen: 
«Heroin-beslag i Risvollan-razzia.»14 Som  følge 

endt soning var tilbake i nærområdet og dermed 
om mulig enda mer motivert for å gjenoppta den 
uønskede aktiviteten. I tillegg var det også «snakk 
om rene hevnaksjoner mot mennesker i området 
som pøbelen mener har sladret til politiet. Av frykt 
for represalier har folk derfor valgt å tie med det 
de vet.»10 Beboerens talsmann, Ingvar  Dragsnes 
uttalte blant annet følgende: «Vi kan ikke lenger 
finne oss i at en liten gruppe terroriserer hele 
boligområdet.»10 Han avfeide samtidig uttalelser 
om at dette var normaltilstander i et nytt bolig-
område med at folk på Risvollan tidligere hadde 
bodd andre steder uten å ha opplevd tilsvarende. 
Det ble også antydet at enkelte beboere vurderte 
å iverksette borgervern for å ivareta sikkerheten, 
noe politiet frarådet siden dette per definisjon var 
å betrakte som ulovlig.10

Voldelig

I mars 1976 kunne man videre lese at en 20-åring 
som var medlem av Risvollangjengen var dømt 
til 60 dagers soning i fengsel, som følge av en til-
tale bestående av blant annet vold og innbrudd, 
samt biltyveri i Blaklihøgda. Mannen og med-
sammensvorne hadde tatt seg inn i en hage på 
Stubban for å stjele neper, men laget så mye bråk 
at huseieren i slutten av 40-årene våknet. Husei-
eren konfronterte 20-åringen og ba ham slutte, 
men i stedet for å forlate stedet truet 20-åringen 
med juling og at han skulle grave ned mannen i 
hans egen hage, for så å gå til angrep med både 
slag, spark og hodeskalling. Kona i huset fikk 
med seg opptrinnet og ringte sporenstreks til po-
litiet, men da patruljen ankom var fuglen fløyet. 
Politiet sporet ham derimot opp, og mannen ble 
arrestert, og senere dømt til 60 dagers ubetinget 
fengsel. Denne dommen inkluderte også to andre 
forhold. I august året før hadde han medvirket til 
et biltyveri i Blaklihøgda, satt kursen for Oslo, 
men forlatt bilen i Drivdalen da den gikk tom for 
bensin. Han hadde dessuten vært med på et inn-
brudd i Risvollan Senter i november 1975.11 Den 
unge mannen hadde fra før av sonet to dommer, 
 «hovedsakelig for voldsforbrytelser.»11 Ti år senere 
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å gå på klubben. Ungdom som er i faresonen 
driver heller gatelangs enn å gå på klubben hvor 
de får sine klær frastjålet eller får juling.»24 Også 
klubbleder Janne Karin Midtbø uttalte at; «uten-
for ungdomshuset er tvang og terrorisering blitt 
en daglig del av hverdagen på Risvollan.»24 En 
av ungdommene i gjengen  hadde i tillegg ifølge 
Midtbø blitt gitt opp av Tyrilikollektivet, han var 
tidligere dømt for blind vold og skydde «ingen 
midler for å få ungdom på Risvollan til å gjøre seg 
ulike tjenester.»24 En annen i  Risvollangjengen 
hadde til og med truet til seg jakken til en  yngre 
gutt, selv om en ansatt i ungdomsklubben stod 
like ved. Samme person hadde også stjålet 500 
kroner fra en annen av de voksne tilknyttet 
ungdomsklubben. Politiet hadde dessuten gjort 
våpen beslag hos gjengmedlemmene og funnet 
både kniv og en plombert pistol.24

Angrep uskyldige

I oktober i 1995 var tre medlemmer av Risvollan-
gjengen «anmeldt for hærverk mot en parkert bil 
som sto i Asbjørn Øverås vei,»18 og i romjula 
1996 var Risvollangjengen igjen i mediene. 
 Denne gangen hadde ungdom fra Risvollan-
gjengen tilsynelatende uprovosert angrepet et 
tilfeldig forbipasserende par, bestående av en 
mann og en kvinne, som gikk tur i Venusveien. 
Mannen ble skallet ned, slått i ansiktet og  truet 
med mer vold med mindre 15.000 kroner ble 
betalt. Hverken mannen eller kvinnen vedkjente 
seg det såkalte kravet, men av frykt for  represalier 
våget ikke mannen å anmelde forholdet før en 
god stund  senere.19 En av gjerningsmennene ble 
 senere dømt for dette og flere andre forhold, og 
 straffen ble 18 måneders fengsel. Det hører med 
til  h istorien at også sønnen til voldsofferet ble 
banket opp av de samme gjerningspersonene 
dagen etter den første voldshendelsen. 20 

I 1996 var Risvollan igjen nevnt, men denne 
gangen i Rislappen hvor det på vegne av politiet 
ble presentert en kriminalitetsstatistikk for årene 
1992-1994 i distrikt 50. Dette distriktet bestod 

av spaning på narkomiljøet på Risvollan fikk 
politiet beslaglagt heroin til en samlet gateverdi 
på godt over en million kroner, og 31 personer 
mellom 19 og 25 år ble pågrepet. Det ble fra 
politiet uttrykt at Risvollan var base for en del 
av byens omsetning av heroin og hasj, og at en 
av de antatte hovedmennene ble arrestert «med 
en større pengesum på seg etter å ha distribuert 
 narkotika på Risvollan.»14 Det ble også skrevet 
at den  antatte hovedmannen var fra Trondheim, 
men hadde flyttet til Oslo og at han hadde et 
rulleblad med 48 saker som gjaldt vinnings- og 
narkotika kriminalitet.15 Politiførstebetjent  Terje 
Lunde fortalte at ungdom fra hele byen etter 
hvert hadde trukket opp mot Risvollan etter-
som det gikk rykter om sterke narkotiske stoffer 
der, og opplyste samtidig om at det blant de 31 
pågrepne var representanter fra begge kjønn.16 
Lunde var samtidig ikke i tvil om en ting: «Det 
er uheldig for Risvollan som bomiljø å få et slikt 
rykte på seg.»16 I samme avis ble det gjort inter-
vjuer med lokal ungdom om oppvekstsvilkårene i 
et miljø hvor en ungdomsgjeng tok så stor plass. 
Svarene ungdommene ga antyder en bevissthet 
rundt bomiljøets utfordringer, blant annet ved å 
ytre at det var vanlig å ta forholdsregler for å unn-
gå trøbbel.17 Blant disse nevnes å «ikke vifte med 
pengene hvis man har mye av det,»17 samt det å 
«gå i sirkler hvis man ikke vil støte borti noe.»17

Terroriserte ungdomsmiljøet

23. oktober 1995 kunne man igjen lese om Ris-
vollangjengen. Denne gangen med  overskriften: 
«Gjeng terroriserer borettslag.»24  Saken  handlet 
om at 7-8 medlemmer av Risvollangjengen nær-
meste terroriserte jevnaldrende i  borettslaget. 
 Basen for virksomheten skal ha vært det  daværende 
ungdomshuset Frittle, nåværende Ristunet, og 
denne atferden skapte en del frykt. Politiet var 
kjent med situasjonen og politibetjent Tom Åge 
Dahl uttalte blant annet at; «vi vet at disse om-
talte truer de yngre med vold, utøver vold, stjeler 
og på andre måter gjør sitt til at annen straight 
ungdom ikke tør eller får lov av sine foreldre til 
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Det ble på grunn av den uoversiktlige situasjonen 
vurdert eget nærpoliti på Risvollan.21

Truet vitner

I november 1997 var Risvollangjengen igjen i 
medienes fokus, denne gangen i forbindelse med 
en avisartikkel som fortalte at en 25-åring fra 
Risvollangjengen ble dømt til 120 dagers fengsel 
for blant annet å ha prøvd å knuse kneskålen til 
en bekjent og tidligere trolig medsammensvoren. 
Da dommen falt sonet han fra før av en annen 
dom, og 25-åringen hadde dermed 13 straffe-
dommer på rullebladet.23 I forkant av rettsaken 
prøvde 25-åringen å true vitner til taushet, men 
selv om et sentralt vitne ikke lot seg skremme, 
ble offeret såpass skremt at vedkommende  «flyttet 
til Danmark.»23 I perioden 1988-1997 ble den 
krimi nelle mannen dømt 12 ganger «hovedsake-
lig for vinningskriminalitet, narkotikalovbrudd 
og flere tilfeller av kjøring uten førerkort.»23. Det 
kan også nevnes at han i 1995, sammen med to 
andre, brøt seg inn i hytta til Trondheim Jeger og 
Fiskeforening ved Jonsvatnet, og stjal «fem hagle-
gevær, ammunisjon og 1000 kroner.»23

Klammeri med loven

Ungdommene i Risvollangjengen hadde generelt 
liten tiltro til politiet, noe som ifølge anonyme 
kilder, i enkelte tilfeller, trolig var gjensidig:
-Man satt med inntrykket av at politi og spanere, 
som det var flere av på den tida, hadde bestemt 
seg for at Risvollan var en møkkaplass. Slik flere 
oppfattet politiet så var det sånn at kom du fra 
Risvollan så startet du automatisk på minus fire. 
De som kom fra andre steder i byen startet på 
null. Og skulle man inn på utesteder eller privat-
fester og noen så at en eller flere tilhørte Risvol-
langjengen ble man nektet adgang. Man kunne 
også være verdens snilleste, men bo på Risvollan, 
og det kunne være nok til å få et nei i døra. Bare 
det å kjenne noen som var med i gjengen kunne 
være nok til å bli avvist, så belastet var navnet. 
Man kan forstå utestedene, de ville ikke ha bråk, 

av Nardo, Risvollan, Fossegrenda og Bjørkmyr og 
det er rimelig å tro at medlemmer av Risvollan-
gjengen kan ha vært en del av denne statistikken. 
I 1992 ble det utført 769 tyverier, i 1993 478 
tyverier og 1994, 514 tyverier. Av disse var tallene 
for bilbrukstyverier henholdsvis 91, 51 og 108, 
mens tallene for grovt tyveri var på henholdsvis 
395, 265 og 233. Hva voldsforbrytelser angår 
var tallene for 1992, 1993 og 1994 henholdsvis 
25, 28 og 24, mens tallene for  ordensforstyrrelser 
som blant annet omfattet drukkenskap var på 
henholdsvis 17, 8 og 6.22

Alarmen går

I august 1997 gikk alarmen på nytt. Nå var det 
igjen blitt like ille som da folk sa tydelig fra i 
1975. Denne gangen var det Nardo distrikt avde-
ling oppvekst som tok bladet fra munnen, og man 
kunne lese at «med vold og terror har den harde 
kjerne fra den beryktede Risvollangjengen igjen 
ødelagt for unge og eldre i bydelen. Forholdene 
er i sommer blitt så ille at Nardo distrikt i avde-
ling oppvekst har bedt om politiets hjelp,  etter at 
kommunen selv har forsøkt en rekke tiltak uten å 
lykkes.»21 Distriktssjef Rolf Fiskvik ved avdeling 
oppvekst Nardo uttrykte bekymring for at All-
aktivitetshuset var «blitt en arena for ungdom fra 
det kriminelle miljøet.»21 Det var snakk om vold 
som ble begått mot beboere i borettslaget og at 
flere ikke våget å anmelde av frykt for  represalier. 
Flere voksne på jobb i oppvekstavdelingen var 
engstelige, og man tegnet et bilde av gjengmed-
lemmer som fikk «herje mer eller mindre fritt.»21 
Det ble også nevnt at Allaktivitetshuset også 
kjent under navnet Frittle tidligere «måtte stenge 
da Risvollangjengen tok fullstendig kontroll over 
huset.»21 Et av medlemmene i Risvollangjengen 
var da 24 år gammel, og skulle samme år møte i 
Trondheim byrett, «tiltalt for  legemsfornærmelse, 
drapstrusler, fyllekjøringer og for å ha båret kniv 
ulovlig.»21 Politioverbetjent Svenn Revdahl for-
talte at flere ungdomskriminelle fra Risvollan nå 
satt inne og sonet, mens andre satt i varetekt.21 



82

kulturen som regjerte. Dette er omtalt av flere 
anonyme kilder og omhandler en påstått disputt 
mellom en mc-gjeng og Risvollangjengen som 
visstnok skal ha hatt sitt utspring i nærheten av 
kiosken utenfor senteret. Det endte med avtale 
om et oppgjør, og på den avtalte dagen hevdes 
det at et betydelig antall MC-folk kom cruisende 
på sine to-hjulinger opp til Risvollan bare for å 
bli møtt av et femtitalls gjengmedlemmer med 
støttespillere. Politiet hadde visstnok på forhånd 
gått ut og advart folk om å ikke oppsøke bataljen, 
men til ingen nytte. Folk møtte opp i stort an-
tall. Resultatet ble uansett at det hele kokte bort i 
kålen uten nevneverdige konfrontasjoner. Videre 
fortelles det om et revirpreget system, særlig blant 
de unge. Om en gutt fra Eberg fikk kjæreste på 
Risvollan, var det ikke utenkelig at han kunne 
vente seg juling hvis han ble oppdaget av de rette 
folkene, begrunnet i at man ikke kunne ta seg til 
rette på andres område bare sånn uten videre:
 -Som ungdom på Risvollan var det en del grunn-
leggende ting du måtte lære, og stikkordet var 
informasjon. Du måtte vite hvem som kunne 
 finne på å gjøre hva, hvordan unngå å møte på 
feil person og hvordan du skulle håndtere de  ulike 
personlighetene uten at ting eskalerte. Derfor 
kunne det gå skikkelig galt om en utenforstående 
kom inn på en fest uten slik bakgrunnskunnskap. 
Da kunne det fort vanke juling. Noen fester gikk 
skikkelig galt likevel. Hus ble nesten smadra, og 
møbler kastet ut i hagen.

Innad i gjengen var tonen stort sett grei, men 
 tysting ble ikke sett på med blide øyne:
-Man måtte for all del holde kjeft og iallfall ikke 
sladre til politiet. Da var helvete løs.

Tøffe tak

Det fortelles videre om en tøff ungdomskultur. 
Om man ble utfordret til kamp, kunne man løse 
det på to måter; stikke av eller slåss. Det første 
alternativet kunne føre til tap av ære eller respekt, 
selv om dette ikke nødvendigvis betydde mer enn 
tapt anseelse i spesielle ungdomsmiljøer:

for Risvollan var enten man vil erkjenne det eller 
ikke, forbundet med en god del vold og krimina-
litet, selv om det selvfølgelig også var mange som 
bodde der som var både snille og greie.

Man kan spørre seg rent konkret hva slags type 
kriminalitet gjengen utførte, og svaret er at det 
var det meste. De utførte skadeverk, vold, narko-
kriminalitet, tyveri, heleri, og andre former for 
kriminalitet. Blant annet var det medlemmer av 
Risvollangjengen som stjal biler i stor stil. Noen 
kalte dem etter hvert for Opelbanden, og  antallet 
stjålne biler hevdes å ha vært betydelig. Ifølge 
enkelte kilder hadde en konkret person stjålet 
et tosifret antall biler allerede før vedkommende 
nådde myndig alder. Andre ganger kunne krimi-
naliteten være motivert av spontane behov som 
at noen ble øltørste etter at butikken var stengt. 
Da forekom det at murstein ble kastet gjennom 
et butikkvindu og at kasser med pils ble båret ut 
motsatt vei.

Preget av respekt

En fellesnevner i det etter hvert hardkokte ung-
domsmiljøet var respekt:
-Noen var ekstremt årvåkne på krenkelser, med 
lav terskel for å utøve vold, både internt i gjengen 
og mot tilfeldige ofre. Et blikk eller en  kommentar 
kunne være nok, da skulle man slåss. Og noen var 
skikkelig rå, det hendte at man brukte både våpen 
og kjetting for å gjøre opp. Samtidig var det ny-
anser, og særlig kameratskapet kunne være sterkt. 
Det merket man på fest. Om det lå an til trøbbel 
var lojaliteten til gjengen grei å ha, da hadde man 
en trygghet som gjorde at man stort sett fikk gå i 
fred, selv om det tidvis hendte at sterke karer fra 
andre miljøer ville finne ut om de var tøffere enn 
oss. Andre ganger var det nok å bare si hvor man 
kom fra. Bråkmakerne visste at folk fra Risvollan 
ikke var til å spøke med, men dette gjaldt nok 
først og fremst i Trøndelag. Risvollangjengen var 
nok ikke særlig kjent utenfor fylkesgrensene.

En annen hendelse kan illustrere den macho-



83

Et annet kallenavn var Elgen, en høyreist bu-
tikkinnehaver på senteret som noen gjengmed-
lemmer viet ekstra oppmerksomhet. Det hendte 
seg at gjengmedlemmer nærmest slo leir utenfor 
butikkinngangen med den effekten at forbipas-
serende kunne bli skremt, samtidig som gjengen 
var til sjenanse for potensielle kunder. Andre 
 ganger ble det begått tyveri på høylys dag. 

Etter hvert gikk tiden, flere av gjengmedlemmene 
ble voksne, og fikk både utdanning, familie og 
anerkjente jobber innenfor så vel privat som of-
fentlig sektor. Noen gikk det derimot dårlig med. 
De klarte ikke å bryte ut av det livet som i ung-
domstida var forbundet med det ypperste av res-
pekt, men som ikke passet inn med forventning-
ene til voksenlivet. 

-Likevel var det ikke sånn som i dag. Om noen 
gikk i bakken var kampen over. Og da  kunne 
man neste dag sitte og flire og ha det gøy på 
 samme fest, selv om man dagen i forveien hadde 
slåss på blodig alvor. Det var mange som slåss på 
den tida. Ryktene gikk om hvem som bråket, og 
på fest var det nok å skumpe borti med skuldra, 
så smalt det. Sånn sett var festene på Marinen 
sommerstid reneste ville vesten med mye alkohol 
og slåsskamper.

Andre gjengmedlemmer hadde en lav terskel for 
å utøve generell vold, og enkelte klarte ikke å gå 
forbi en telefonkiosk uten at den ble knust. Det 
forekom dessuten potensielt livsfarlige utfordringer:
-En av dem innebar å balansere på rekkverket 
over brua til senteret. Det var ikke obligatorisk, 
men man ville ikke være dårligere enn de andre. 
Trolig har et betydelig antall personer gjennom-
ført utfordringen. Andre ganger hoppet man fra 
hustak og ned i snøen.

Fangen

På den tida da Risvollangjengen herjet i boretts-
laget var det mange kallenavn. Ett av disse var 
Fangen, et navn som umiddelbart vekker oppsikt:
-Dette var en person i borettslaget som dessverre 
fikk mye tyn av oss ungdommer. Vinterstid var 
det vanlig å kaste snøball på vinduer for å se om 
det kom en respons, og om ingenting hendte 
gikk man bare videre til neste hus. Hos Fangen 
ble det derimot et skikkelig leven. Han stormet 
ut i en stripete pysjamas, nesten som i en fange-
drakt, tok tak i en av de skyldige og brakte ham 
med inn til avhør. Dermed var kallenavnet klart, 
han ble Fangen. Etter det fikk han sikkert en mil-
lion snøballer på ruta, og det gikk sport i se hva 
han kunne finne på neste gang. 

BALANSERTE PÅ BRO: Respekt og mot var høyt 
ansett i Risvollangjengen, og en kjent utfordring 
kunne være å balansere på broa over til senteret: 
-Trolig har et betydelig antall personer gjennomført 
utfordringen, sier en anonym kilde med  tilknytning 
til gjengen. Bildet er fra 1973 og viser deler av C- 
feltet. (Foto: Privat).
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leder i tidsrommet 2005-2013, mens nåværende 
leder  Haini Wedén, er tidligere Risvollanbeboer 
og var medlem i D-feltets naboutvalg fra 2011-
2018. Allerede i første driftsår oppnådde skole-
korpset 147 registrerte medlemmer, mange av 
dem barn fra Risvollan borettslag. Utleira- lærer 
Kjell Harald Ledang ble korpsets første dirigent.

Gode minner

En som har gode korpsminner, er Bendt  Thore 
 Pedersen. Da familien flyttet fra Lilleby  begynte 
han i Utleira skolekorps, og for den unge 

Av Mads Arind Holmvik

Siden oppstarten har Utleira skolekorps spilt 
en viktig rolle for nærmiljøet på Risvollan med 
klangfull musikk og samstemt marsj.  Mange 
barn fra Risvollan har vært medlemmer av 
 skolekorpset, i tillegg til at voksne ildsjeler fra 
Risvollan Borettslag har bistått med dugnadsinn-
sats, samt leder skap. Harald Bjerkem i C-feltet 
var i så måte skolekorpsets leder i perioden 1982-
1991, Heidi Egseth også i C-feltet var leder fra 
1999-2001, Siri Rufsvoll som bor i E-feltet var 

Med på notene fra 1975 – røtter på Risvollan
11. desember 1975 ble Utleira skolekorps stiftet.

17. MAI PÅ RISVOLLAN: Ifølge Bendt Thore Pedersen viser dette bildet Utleira skolekorps representert ved 
tamburinjentene 17. mai 1976, nær Blaklihøgda 9 på Risvollan. 
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presentasjonsoppdrag og på turer. På det største 
hadde korpset en lengde tilnærmet langsiden av 
en fotballbane, så det gjorde nok inntrykk. Vi 
hadde egne seminarer hvor både marsjering og 
spilling ble finpusset, og på et kretsstevne i 1989 
oppnådde korpsets drilltropp 1. ærespris, mens 
hovedkorpset fikk 3. ærespris. 

Musikant og instruktør

Bendt Thore spilte i korpset fra han var 12 år 
til han sluttet «etter eget ønske» en måned før 
han fylte 17 år. I sluttattesten han fikk fra Ut-
leira  skolekorps står det blant annet at han hadde 
«ervervet betydelig innsikt i instruksjon så vel i 
gruppe – og samspillsøvelser,»1 samt at han var 
«hjelpe lærer/ instruktør for slagverkgruppe ho-
vedkorps i tidsrommet 1. januar 1980 til 20. 
mars 1981».1 Da han nådde den øvre aldersgren-
sen gikk ferden videre til voksenkorpset Jarlen, et 
korps som også øvde på Utleira skole og hvor flere 
av medlem mene hadde spilt i Utleira skolekorps 
eller var foresatte av barn som spilte i korpset:
-Dette skjedde vanligvis i 17-årsalderen, men 
man kunne få dispensasjon til og med 18 år. 

 musi kanten ble dette naturlig siden hans far 
kjente Kjell Harald Ledang fra før:
- Før Kjell Harald startet som lærer på Utleira 
var han lærer på Lilleby skole. Det samme gjaldt 
Odd Egil Wanvik som senere ble rektor på Utleira 
 skole. Både min far, Odd Egil og Kjell Harald var 
ivrige etter å få i gang et skolekorps, og sammen 
med andre ildsjeler fikk de etablert korpset. Odd 
Egil var dessuten svært velvillig til å stille øvings-
lokaler til disposisjon, mens Kjell Harald var en 
dyktig organisator, og flink til å få folk til å dra i 
samme retning. Dette var trolig en medvirkende 
årsak til den gode medlemsoppslutningen. På et 
tidspunkt hadde trommekorpset eller aspirant-
korpset så vidt jeg husker 42 medlemmer. Det 
var såpass rift om å bli med at i 1977 ble det 
inntaksstopp. Da hadde man nådd taket på 150 
medlemmer. 

Også Harald Bjerkem, som bor i C-feltet,  forteller 
om mange aktive medlemmer:
-Vi hadde en drilltropp med cirka 12-15 jenter, et 
trommekorps med 15-20 medlemmer og hoved-
korpset med omtrent 35-50 medlemmer. Denne 
inndelingen brukte vi på 17. mai, på stevner, re-

TROMMEKORPSET: Slik så det ut da trommekorpset marsjerte på Stubban, 17.mai i 1980. Foran til venstre 
i rødt går hjelpelærer og instruktør, Bendt Thore Pedersen.
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vennskapsbyen til Trondheim. Jeg var med den 
andre gangen som var i 1979 eller 1980. Da lå 
Sjetne skolekorps på samme skole som oss, og vi 
hadde egen buss og kunne reise litt rundt og se 
oss om. Vi tok likegodt et spilleoppdrag utenfor 
et kjøpesenter og fikk inn noen kroner. Jeg hus-
ker også at vi fikk sponset mat fra en slakter. Tu-
rene var alltid godt organiserte, foreldre var med 
og støttet opp og generelt var det en utmerket 
dugnadsånd hvor alle bidro konstruktivt. 

Bjerkem legger til at skolekorpset også dro til 
England:
-I jubileumsåret 1985 dro man over  Nordsjøen 
med opptreden og spilling i Brighton, besøk 
og spilling i St. Mary’s Bay, Harwich, og sight-
seeing og shopping i London. Vi bodde i  London 
på Goldsmiths College. Det ble også turer 

Da jeg startet tror jeg vi var 15 stykker som gikk 
over fra Utleira skolekorps.

Med hurtigbåt hjem

Som i dag hadde skolekorpset også da avslut-
ningsturer med utflukter, og Bendt Thore husker 
flere av dem, blant annet en tur til Mosvik:
-Vi dro ut med buss fra Utleira skole, og fikk en 
uforglemmelig hjemtur. Det var nemlig slik at 
 faren til en av jentene i korpset var kaptein på 
båt, og siden han hadde litt ledig tid tok han 
like godt turen innover fjorden og hentet hele 
 korpset. Tenk for en opplevelse det var for oss 
barn fra Risvollan og Stubban-området. I grun-
nen en storartet handling av denne faren, og noe 
som jeg tror alle satte pris på. Så var korpset i 
 Odense i Danmark to ganger, siden Odense er 

SAMSPILT SUKSESS: I dag spiller Utleira skolekorps i 2. divisjon, og her ser vi en samspilt gruppe musikanter
på gamle Bybro, 17. mai 2018. 
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bindelse med spesielle anledninger spilte vi også 
på Hallsetheimen pleiehjem i Klæbu, og før Ho-
eggen kirke ble bygd spilte skolekorpset i forbin-
delse med julegudstjenesten som da ble holdt i 
gymsalen på Utleira skole.

Bjerkem supplerer med å fortelle om korpsets 
Santa Lucia-konsert i gymsalen på Utleira  skole, 
akkompagnert av julemusikkspillende korps-
medlemmer og sang:
-Dette foregikk i adventstida og jentene gikk med 
hvite kapper og levende lys. Seansen var svært 
 populær både blant korpsmedlemmene og i nær-
miljøet, men dessverre gikk korpset etter hvert 
bort fra dette arrangementet. 

Bjerkem forteller videre at korpset i 1985, som 
en honnør i forbindelse med 10-års markeringen, 

innenlands, samt til Sverige, og på de fleste  turene 
kjørte vi buss. Bussturene var nok blant høyde-
punktene siden det alltid var god stemning på 
tvers av aldersgrupper. Jeg minnes et godt sam-
hold og mye moro.

Bøtter med mynt

Slik Bendt Thore minnes det hadde skolekorpset 
gode inntekter:
-Så vidt meg bekjent hadde vi ikke behov for 
 loppemarked. Vi fikk inn nok på 17.mai. Jeg 
 husker at faren min, som var korpskasserer, en 
gang bar med seg to fulle 10-liters bøtter med 
mynt for å levere i banken. Da var det god inn-
tjening. For oss i korpset startet nasjonaldagen 
med tidlig frokost på skolen, etterfulgt av mar-
sjering og spilling i byen og i nærområdet. I for-

SANTA LUCIA: Et populært innslag var Utleira skolekorps sin Santa Lucia-opptreden, her fra Sunnland skole 
året 1983, og Santa Lucia er for anledningen Mona Pedersen. 

(F
ot

o:
 K

je
ll 

D
ah

l).



88

En annen hverdag

Ifølge dagens leder for hovedkorpset, Haini 
Wedén, er det langt færre medlemmer i  moderne 
tid. I 2020 var medlemstallet på 34, hvorav 
 hovedkorpset utgjorde 23 medlemmer:
-Selv om 23 hovedkorpsmedlemmer er litt knapt, 
er vi strålende fornøyd med de vi har. Vi har et 
flott samspill og samhold på tvers av kjønn og 
 alder. Alle er viktige, og kanskje viktigst av alt, 
hos oss er det ingen reservebenk. 

I 2017 vant Utleira skolekorps 3. divisjon i 
 Trøndersk Mesterskap for korps og rykket opp 
til 2. divisjon hvor skolekorpset har holdt seg de 
tre siste årene. 

STRÅLENDE FORNØYD: Korpsleder Haini 
Wedén snakker varmt om det gode samarbeidet og 
samspillet innad i Utleira skolekorps.

fikk tildelt arrangementsansvaret for et krets-
stevne for skole- og amatørkorps, som inkluderte 
16 korps og totalt 868 deltakere:
-Da spilte vi blant annet «Jubileumsfanfare» og 
«Utleira-marsj,» begge komponert og tilegnet 
korpset av musikkaptein Rolf Lindstad, som var 
en av korpsets instruktører. 

Administrative ledere i Utleira skolekorps

Periode Navn Periode Navn

1975-1978  Agnar Thorset 1999-2001  Heidi Egseth

1978-1980  Ivar Røhmen 2001-2005  Dagfinn Gryteselv

1980-1982  Ivar Mork-Grevsnes 2005-2013  Siri Rufsvoll

1982-1991  Harald Bjerkem 2013-2015  Svein Sunde

1991-1993  Dagmar Schjetne 2015-2016  Svein Sunde & Kristin Marken

1993-1995  Gunnar Johansen 2016-2017  Janne Reinshorn & Svein Sunde

1995-1997  Karin Lerflaten 2017-2019  Svein Sunde

1997-1999 Ukjent 2019-2020  Haini Wedèn

(Kilder: Haini Wedén, Harald Bjerkem, Utleira Skolekorps).

(Foto: Mads Arind Holmvik)
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Klubben fikk etter hvert tilholdssted i tilflukts-
rommet  under Risvollan barnehage ved Høy-
blokka, treningsrommet gikk etter hvert under 
 kallenavnet Trimsalen, og samme år som Steindal 
skole  åpnet (1979) fikk klubben også treningstid 
der. Trimsalen stod for øvrig ofte ledig i  helgene 
og klubben disponerte egen nøkkel, dermed 
 hendte det seg at ungdommene hadde tilgang på 
treningstid syv dager i uka.1

Bordtennis i kjelleren

For Frode Grini startet det hele da familien 15. 
februar 1971 flyttet til Risvollan og gikk til an-
skaffelse av et bordtennisbord som ble plassert i 
kjellerstua i leiligheten i Ada Arnfinsens veg 10 
D. Mang en stund ble lagt ned med spilling nede 
i det som bare gikk under navnet storkjelleren og 

Av Mads Arind Holmvik

På slutten av 1970-tallet var bordtennis i vinden 
på Risvollan. Driftige ungdommer fra Nardo- og 
Risvollanområdet startet like godt sin egen uof-
fisielle klubb, U-35, som lå i kjelleren i et rekke-
hus i Utleirvegen 35 D, og noe senere, den 16. 
april 1978, så Nidaros Bordtennisklubb (NBTK) 
dagens lys. Viktige navn i forbindelse med klubb-
etableringen var blant andre familien Grini fra 
C-feltet, samt Hans Ole Hestvik, som bodde i 
nevnte rekkehusleilighet.1 En av disse driftige 
ungdommene var da 11 år gamle Frode Grini, og 
selv om det ikke stod skrevet i stjernene,  skulle 
Frode knappe år senere oppnå heder og ære både 
nasjonalt og internasjonalt med bordtennis-
racketen og sin besluttsomme spillestil. 

Fra Risvollan til landslaget
Frode Grini fra C-feltet ble bordtennisproff.

FEMTEPLASS I VM: I 1991 ble det kvartfinalespill i VM for Risvollans egen Frode Grini. 
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Landslaget og VM

Han har selv sagt at han vant seniorklassen i KM 
første gang da han var 13 år:
-Jeg tapte så å si aldri for spillere fra Trøndelag 
etter det. For øvrig hadde jeg liten konkurranse 
lokalt på den tiden, men likevel ble jeg tatt ut til 
å representere det norske landslaget.

Fra 1985 fortsatte karrieren for Laksevåg bord-
tennisklubb,2 før han også etter hvert fikk et tre-
årig proffopphold i Frankrike med spill i fransk 
superliga.2 I to av disse årene trente han med det 
franske bordtennislandslaget, i praksis et knall-
hardt hardkjør med to daglige to-timers økter og 
Frode har i så måte uttalt at; «jeg var konstant 
 sliten det første året. Jeg var ikke vant til å  trene så 
mye og med så høy intensitet. Det andre året ble 
det bedre. Da tålte kroppen mer av hard kjøret.»2 
Det var også under tiden som proff at han opp-
nådde sin aller gjeveste plassering under VM 
i Japan i 1991. Da spilte han dobbel sammen 
med Yansheng Wang, og vant overraskende mot 
de kinesiske storfavorittene Ma Wenge og Chen 
Chibin, som på det tidspunktet var rangert som 

både Frode, storebror Rolf Einar og storesøster 
Bodil fikk etter hvert sans for sporten. Rolf Einar 
banet vei, og startet etter mange treningstimer å 
spille for Trondheim bordtennisklubb, for så å 
bli etterfulgt av søsknene. Når så Nidaros bord-
tennisklubb ble etablert var det klart for Frode 
at han skulle representere sin lokale bydelsklubb 
og fra 1978 og fram til 1985 var det for den han 
kjempet i ulike mesterskap og konkurranser. Det 
skal sies at alle tre søsknene gjorde seg positivt 
 bemerket innenfor samme idrett. Rolf Einar ble 
internasjonal overdommer i bordtennis, Bodil ble 
«den første i Trøndelag som fikk en NM-medalje 
i senior,» 2 mens Frode tok det et skritt lenger.

EN STJERNE I EMNING: En ung Frode Grini 
med fullt fokus på bordtennistrening i trimsalen i 
tilfluktsrommet. 

VANT MYE: Premiesamlingen til Frode Grini ble 
etter hvert stor med en rekke NM-gull, her er han 
avbildet etter en VM-seier i 1991. 
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tredje og femte beste bordtennisspillere i  verden,2 
og som en stor overraskelse tok Risvollans egen 
Frode Grini med makker seg helt fram til VMs 
kvartfinale. Der ble det derimot bråstopp, og 
VM-eventyret endte med en femteplass.2 For 
 øvrig et resultat som fortsatt i dag står høyt på 
adelskalenderen over norske bordtennisbragder:
-Så vidt meg bekjent er dette den beste norske 
VM-plasseringen som noensinne er oppnådd. 

DER DET HELE STARTET: Det var ved dette bordtennisbordet i storkjelleren på C-feltet at Frode Grini la 
grunnlaget for sin profesjonelle bordtenniskarriere. 
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I hele sin karriere endte Frode Grinis NM-fangst 
i bordtennis opp med 19 gull, fordelt på singel, 
double, mixed double og lag. Hans først kom i 
NM for yngre i 1982, og det foreløpig siste som 
veteran i 2017. Frode har siden 1996 bodd med 
familien på Kolbotn nær Oslo, mens hans yngste 
sønn, Hågen Viken Grini, studerer i Trondheim 
hvor han også spiller for Nidaros Bordtennis-
klubb. 
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Turbulent

Aktiviteten til NIRISTU var nesten som en dans 
på roser fram til januar 1983 med godt oppmøte 
og givende danseopplevelser annenhver fredag,5 
men fra denne måneden ble det i de samme lok-
alene «satt i gang en prøveordning med ungdoms-
klubb på fredagskvelder.»4 Dermed kunne det 
være dans med levende musikk og kanskje  enkelte 
foresatte som i kontrollerte former nøt alkohol i 
det ene rommet, mens ungdommene var på et 
rusfritt arrangement i et annet lokale i samme 
bygg. Og når disse to gruppene i tillegg delte 
toa lettfasiliteter kunne det oppstå uheldige situa-

Av Mads Arind Holmvik

NIRISTU var en gammeldansforening som i 
startårene holdt til i lokalene til Risvollan Akti-
vitetssenter i tilfluktsrommet under barnehagen,1 
og deretter i Storstua inne på Risvollan Senter.6 
Foreningsnavnet var et akronym basert på med-
lemmenes bosted, i praksis Nidarvoll, Risvollan 
og Stubban,2 og stiftelsesåret var 1975. Stiftelses-
datoen er derimot noe uklar, siden en kilde 
oppgir 26. september 1975,2 mens en annen at 
foreningen ble stiftet 12. september 1975.3 

Dansefot på lokalet
Gammeldansforeningen NIRISTU var i flere år aktiv på Risvollan.

GOD STEMNING: Humøret var som regel på topp 
på dansekveldene, her ser vi Laila og Einar Inderberg 
i et muntert øyeblikk.
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uttalte at det på dansekveldene var vanlig med 60 
til 80 danseglade medlemmer.7

13. april 2011 var det derimot slutt på dansen. 
Ifølge tidligere formann Tormod Schjølberg 
 hadde man over tid merket en nedgang:
-De siste årene kom det færre og færre på danse-
kveldene, og når livemusikken i tillegg var ganske 
dyr, gikk regnestykket rett og slett ikke opp. En 
viktig årsak til manglende oppmøte var nok at 
medlemmene ble eldre og eldre og at interessen 
gradvis dabbet av. 

Dette bekreftes av Solfrid Rian, som bodde i Ris-
vollan Borettslag fra 1985 til 1996 og som i en 
periode var sekretær i NIRISTU:
-Det var nok litt vemodig da det skjedde, særlig 
med tanke på at det i storhetstiden kunne være 
ventelister for å få bli med på dansekvelder. Sam-
tidig er minnene gode og vi som var med kan se 
tilbake på en fin tid. 

sjoner.5 Til slutt ble situasjonen såpass uavklart at 
den til og med ble omtalt av både riks- og lokal-
pressen.4 Dermed tvang det seg fram en løsning 
hvor interessene til begge parter måtte ivaretas. 

Til Storstua

Løsningen ble at gammeldansforeningen  flyttet 
sin aktivitet til Storstua på Risvollan Senter, og 
styret i Risvollan Borettslag vedtok følgelig at 
 NIRISTU fikk leie Storstua til sine arrangemen-
ter forutsatt at ingen uvedkommende fikk ad-
gang, samt at det ble stilt krav til ro og orden.6 
Aktiviteten fortsatte med god oppslutning, noe 
man blant annet merket da 20-årsjubileet stod 
for tur. I et innlegg i Rislappen ble det i så måte 
informert om at arrangementet trolig ville bli 
 flyttet fra Storstua til samfunnshuset på Ran-
heim på grunn av kapasitetshensyn.3 Antallet 
medlemmer i jubileumsåret var 195 personer, 
av  populære danser kan nevnes både swing og 
foxtrot, og daværende formann Gunnar Granås 

VINLOTTERI: Det ble som regel også tid til en 
aldri så liten loddtrekning, som her utføres av Britt 
Silseth, Åse Blåsmo og Jon Gjendemsjø. 

DANSEFOT: Når musikken spilte var det mange 
som fant fram dansefoten. 

(F
ot

o:
 R

isl
ap

pe
n)

.

(F
ot

o:
 R

isl
ap

pe
n)

.



94

mulig forløper til det systemet man i dag kan 
møte på IKEA. 3 Denne teksten vil heller ikke gå 
dypt inn i materien av ulike arrangementer ved 
Høyblokka siden flere er omtalt i andre artikler 
andre steder i beretningen.

Det som derimot kan nevnes er at hjemmesyke-
pleien på starten av 1980-tallet disponerte lokaler 
i Risvollan Senter, men fra 1983 kunne styret i 
borettslaget meddele at Risvollan Borettslag  ville 
leie disse lokalene som samlet utgjorde om lag 
95 kvadratmeter. 40 av disse skulle leies ut til 
fritidslederen ved Trondheim kommune, mens 
det resterende arealet skulle disponeres som et 

Av Mads Arind Holmvik

Risvollan senter ble i 1973 etablert «av Risvollan 
Borettslag og Trondheim kommune»1 med  ulike 
butikker, helsetjenester og etter hvert «byens 
største filialbibliotek.»2 Hvilke butikker skal ikke 
denne artikkelen gå veldig dypt inn på, utover 
det å fastslå at flere oppfattet det som praktisk 
med et nærmiljøtilbud hva handlemuligheter an-
gikk. Likevel er en butikk omtalt i 1975 verdt 
å nevne. Dette var Tommeltotten som tilbød et 
modulsystem som muliggjorde at kunder  kunne 
sette sammen sine egne møbler, og i så måte en 

Et senter for lokal aktivitet
Risvollan Senter i Høyblokka var i flere år et naturlig midtpunkt for aktiviteten på Risvollan.

BARN I LEK VED SENTERET: På bildet tar barna en pause i leken til ære for fotografen. I bakgrunnen 
ruver Høyblokka som et tydelig landemerke for Risvollan. Bildet er tatt i B-feltet mot Høyblokka tidlig på 
1970-tallet. 
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fram til 2015, da det nye administrasjonsbygget 
stod klart og rommet Risvold tok over stafett    -
p innen.

Musikk og møter

Storstua var altså det naturlige valget for  mange 
å legge sine arrangementer til. Et eksempel 
var  dansekveldene til gammeldansforeningen 
 NIRISTU, som møttes her i perioden 1983-2011 
(se egen artikkel). De hadde alltid levende mu-
sikk og tidvis godt oppmøte og ditto stemning. 
Utover årenes løp var flere band innom, og ett 
av disse var Breeze Band bestående av nåvær ende 
TVRisvollan-redaktør Kjell Kjærstad, som bor i 
Høyblokka og TV-tekniker Odd Sverre Woldvik, 
som bodde i C-feltet. Andre ganger var Storstua 
 arena for ungdomsarrangement slik som da The 
Serperits opptrådte for et entusiastisk publikum6 
og slik som da det var barnedisco i forbindelse 
med oppstart av Risvolldagan 1999.7 En rekke 

kombinert møte- og spiserom for borettslagets 
 ansatte. Det gikk også fram at det 22,5 kvadrat-
meter  store tidligere kiosk-lokalet nå skulle leies 
ut til  posten.4 Senere innenfor samme tiår ble det 
kjent at Risvollan Senter hadde fått avsatt 15.000 
kroner til oppussing av torgplassen i senteret. 
Målet var økt trivsel ved å etablere hyggelige 
 sittegrupper for senterets besøkende, som pen-
sjonister, ungdom og kunder. Oppussingsjobben 
skulle utføres av ungdommer fra ungdomsklub-
ben, med god hjelp og støtte fra blant andre vakt-
mester Gudmund Aas, teknisk sjef Rolf Skjøn-
berg, prosjektleder for barne- og ungdomsplanen 
Siv Bleikli, samt styreleder Bjørg Bekkadal.5 Selve 
hjertet i senteret ble av naturlige årsaker Storstua, 
som lå i sokkeletasjen i Høyblokka. Her var det 
møter, generalforsamlinger, arrangement i for-
bindelse med Risvolldagan, dansekvelder, juletre-
fester, private arrangement som bursdager, kon-
firmasjoner og andre anledninger, samt offisielle 
sammenkomster. Storstua beholdt sin funksjon 

VINTER OG HVERDAGSLIV: Risvollan en snøfull dag på 1970-tallet. Kanskje har den voksne på bildet 
akkurat vært en tur innom senteret, mens barna i forgrunnen planlegger dagens lek. Bildet er tatt i nedre del av 
G-feltet mot Høyblokka.
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et piano utlånt av Fru Kobberød, i tillegg til 
kaffe, kaffebrød, loddsalg og aktivitetsplanleg-
ging. Blant flere turer reiste de på 1970-tallet 
både til Meråker, Storlien, Selbu, og Ringve 
Museum. Bussturen til Storlien fikk de sponset 
av kommunen gjennom en overføring på 2.000 
kroner, men utover det var det egne midler som 
finansierte aktiviteten.9 Det var også mer offisielle 
møter i Storstua slik som borettslagets general-
forsamlinger. Blant flere møter kan nevnes  møtet 
fra 17. april 1991, siden akkurat dette møtet ikke 
ble ledet av borettslagets styreleder. I stedet var 
det ordfører for representantskapet, Geir Ove 
Rosvold, som ledet møtet. For øvrig var det 130 
andelseiere som deltok.10

Liv og røre

Også i nyere tid har det vært liv og røre ved 
 senteret. En rekke ganger har det vært  aktiviteter 
i forbindelse med Risvolldagan (se egen  artikkel) 
og jubileumsmarkeringer (se egen artikkel). I til-
legg kan nevnes at i 2002 kom den smått legenda-
riske trøndergruppa Too Far Gone til  Risvollan i 
forbindelse med en aktivitetsdag i regi av nettopp 

av beboerne har nok også arrangert private sam-
menkomster med gode erfaringer, men det kan 
også hende at noen av arrangementene sammen-
faller med innholdet i en kommentar skrevet av 
 tidligere styreleder Egil Burkeland i 2015, i for-
bindelse med at administrasjonen og dermed 
også Storstua flyttet fra senterbygget til det nye 
administrasjonsbygget. Burkeland skrev da blant 
annet at den nye Storstua, Risvold, var «et pent 
lokale med fantastisk utsikt utover fjorden. Vi vil 
være langt mer restriktive på hva den leies ut til. 
Det har vært noen 18-års dager i Storstua som 
vi nok godt kan beskrive som sjøslag, og disse 
 ønsker vi ikke å videreføre i den nye storstua. 
Derfor økes leiesatsen noe for at vi skal prøve å 
unngå arrangementer som vi ikke ønsker.»8 

Møter var det også flere av, blant annet var Stor-
stua fast møtested for Risvollans Eldreforening 
fra 1974. Denne foreningen ble opprinnelig eta-
blert av sosialskoleelever i forbindelse med elev-
enes praksisperiode på starten av  1970-tallet, og 
på møtene var det vanligvis 30-40  frammøtte. 
Av møteinnhold kan nevnes livespillende piano-
musikk med allsang utført av Fru Norum på 

ELDREFORENINGEN: Eldreforeningen hadde flere møter i Storstua, her representert ved fra venstre Walter 
Myhre, Borghild Jørgensen, og Harriet Kregnes. 

(F
ot

o:
 R

isl
ap

pe
n)



97

Det kan også nevnes at det i 2013 var direkte-
sendt livesending på TVRisvollan i forbindelse 
med et møte i Storstua hvor temaet var «planfor-
slaget vedrørende senterområdet på Risvollan.»15 
På møtet deltok flere fra Trondheim kommune, 
deriblant Ole Ivar Folstad fra eierskapsenheten, 
Ulrika Wallin fra rådmannens fagstab, Pål Kavli 
fra byplankontoret, og Terje Steen fra Ren Ris-
vollan.15 Også senere var det ulike arrangement 
slik som da  linjeforeningen for studenter ved 
Pedagogisk Institutt ved NTNU arrangerte nytt-
årsball i Storstua i 2014. Arrangementet innebar 
både underholdning, god mat og drikke, samt 
dans i tillegg til at det hele ble innrammet av egne 
toastmastere.16 I løpet av 2015 flyttet så admi-
nistrasjonen og Storstua til Asbjørn Øverås veg 
og med det var en æra over for senteret og den 
opprinnelige Storstua.

Risvollan Senter. Det ble spilt kjente og kjære all-
sangslagere, samt at arrangementet bød på trylle-
show med magiker, eventyrstund for de minste, 
og flotte toner fra Utleira skolekorps. Butikkene 
stilte på sin side opp med ulike varer på tilbud.11 
Samme år feiret også Utleira IL sitt eget 30-års-
jubileum i Storstua. Om lag 80 medlemmer del-
tok, deriblant æresmedlemmet Bjørn Hellum.12 
Utleira IL har også andre ganger vært i Storstua, 
slik som da G16 i 2012 la  markeringen av sesong-
avslutningen dit. Da vanket det både pizza,  kaker 
og underholdning.13 Samme år som Utleira IL 
feiret 30 år skulle dessuten  redaksjonen i TV 
Risvollan ha en intern hyggekveld i Storstua, da 
noen av redaksjonsmedlemmene fikk ideen til å 
lage en kurvfest i stedet, slik at også andre  kunne 
være med. Den ene ideen tok den andre og vips 
ble hyggekvelden i stedet til en innholdsrik fest-
dag for hele borettslaget på parkeringsplassen ved 
senteret. Av innhold var det både hest og  kjerre, 
oppvisning av og med Alia Dehis som var en 
 magedanserinne fra Egypt, samt en prinsesse-
konkurranse med gavekort på 500 kroner og en 
egen gave til alle deltakerne. Alle som møtte opp 
 hadde med seg kurver med smakfullt innhold 
som laks og pizza med mer, og det hele ble ak-
kompagnert til musikk fra en innleid DJ. Og som 
en ekstra bonus hadde redaksjonsmedlemmene 
fått  sponset gratis is og brus fra lokale bedrifter.14 

MAGEDANS: Alia Dehis fra Egypt stod for et ekso-
tisk innslag med magedans. 
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OPPUSSING AV STORSTUA: Flere bidro til å 
holde Storstua i god stand.
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PRINSESSEKONKURRANSE: Prinsessekonkurransen til TVRisvollan fikk god oppslutning og alle deltakere 
fikk hver sin premie. 

POP MED HEST: Her har hesten fått en nesten 
helt ekte prinsesse på ryggen, også dette fra det vel-
lykkede TVRisvollan-arrangementet utenfor senteret 
i 2002. 

HEST OG KJERRE: Det var tydelig at hest og 
kjerre slo an da TVRisvollan arrangerte kurvfest ved 
senteret. 
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det igjen rundt 15.000 m2. Årsaken til ombyg-
gingen var blant annet en problematikk knyttet 
til lekkasjer.3

Heving av garasjeporter

Garasjene på E- og H-feltet hadde i 1981 et 
prekært vedlikeholdsbehov. Dette gjaldt i  første 
omgang kortrekka på E-feltet og de nest  øverste 
 garasjene i H-feltet. Garasjeportene i E-feltet 
skulle jekkes opp 10 centimeter for å forebygge 
utfordringer med åpning av portene, særlig 
 vinterstid, mens garasjene i H-feltet  skulle rettes 
opp.4 Om problemene vinterstid ble det  skrevet 
at «klar ingen mellom garasjeportene og  asfalten 
har etter hvert blitt meget liten. Så snart det 
 kommer et lite islag på asfalten, er det derfor 
bortimot umulig å få opp portene uten ved hjelp 
av hakke og spett.»4

Wanvik sluttet

Rektor ved Utleira skole, Odd Egil Wanvik, 
 sluttet i jobben i 1981, og startet 1. mai samme år 

Kabel-TV

I 1981 var det planer for kabel-TV på  Risvollan. 
Anlegget var tiltenkt en base på Bratsberg og 
ville trolig inneholde en TV-pakke med NRK 
sine  radio- og TV-programmer, svensk TV 1 og 
2, samt svensk radio på FM-nettet. Selv om det 
ikke var gjennomført noen formell markedsun-
dersøkelse på Risvollan mente man å kunne spore 
at interessen var stor begrunnet i de mange fore-
spørslene man hadde mottatt.1

Snø på ytterdørtak

På grunn av mye snø var det i 1981 viktig å 
 huske å ta unna snøen som var samlet på taket 
over ytter døra. Hvis ikke kunne man få seg en 
lei erfaring med at tyngden på snøen rett og slett 
 sendte taket i bakken, og oppfordringen var ord-
rett følg ende: «Fjern snøen fra frambyggene før 
snøen fjerner frambyggene.»2

Taktekking

Et omfattende arbeid med taktekking var i 1981 
godt i gang og man hadde i løpet av to og et halvt 
år bygget om 30.000 m2 tak, men fortsatt stod 

Hverdagsnytt fra Rislappen 1980 til 1989
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MAD-HOUSE. Denne stod visstnok bak F- 
feltet og var blitt til takket være iherdig innsats fra 
ungdommene, samt gavmilde foreldre og andre 
voksne som hadde avsett en plankebit her og noe 
isolasjon der. Hytta ble etter sigende  veldig fin og 
fikk til og med to etasjer.7 Noe senere  samme år 
brant hytta ned til grunnen, heldigvis uten per-
sonskader, men et par kassettspillere gikk opp i 
røyk. På det første bildet ser vi stolte barn  foran 
sin ferdigbygde hytte. På det andre bildet ser vi 
det gjenværende etter at flammene har herjet. 
Barna på det første bildet er i Rislappen kun om-
talt med fornavn og disse er: Geir, Ketil, Mads, 
Einar, Nina, Torstein, Øystein, Audun, Ray-
mond, Morten, Trond og Bjørn.  

Varmesalg

I 1981 solgte Risvollan Borettslag varme fra egen 
varmesentral til tre abonnenter. Dette var Sollia 
Borettslag, Utleira skole og Risvollan senter. For 
å få bedre kontroll og oversikt ble det også etter 
hvert installert varmemålere som skulle gi svar 
på varmeforbruk, samt varmeproduksjon. Dette 
skulle kunne bidra til å få satt en endelig stopper 
for en langvarig uklarhet knyttet til om utsalgs-
prisen på varmen gjenspeilet det reelle forbruket.8

Avskilta kjøretøy

Det var i en periode en utfordring at folk satte fra 
seg både avskiltede kjøretøy, samt campingvogner 
til spott og spe på borettslagets parkeringsplasser. 
Dette var flere ganger nevnt i ulike utgaver av 
Rislappen, og denne gangen var to av beboerne 
intervjuet om hva de syntes om dette. Ruth Hal-
dorsen mente dette var en vederstyggelighet og 
at det var eierens ansvar å fjerne vraket,  eventuelt 
burde bilen bli tauet bort. Rolf Krogh mente det 
var en skam å parkere bilvrak på borettslagets 
parkeringsplass. Han syntes også det var ille at 
mange lot til å synes det var greit å parkere bilen 
sin både på fortau og på gressplenene, selv om de 
samme personene hadde tilgang til garasje eller 
vanlig parkeringsplass.9

som rektor for Tonstad barne- og ungdomsskole. 
Wanvik var rektor ved Utleira skole i 7 år.5

Behov for vikarlærere

Også før i tiden var det behov for vikarlærere i 
skolen. Følgelig kunne man i Rislappen lese en 
annonse hvor nettopp vikarlærere ble etterspurt. 
Dette gjaldt skolene Utleira og Steindal og man 
ønsket seg rett og slett tilkallingsvikarer som 
 kunne steppe inn på kort varsel dersom  lærere ble 
syke eller av andre grunner ikke kunne møte på 
jobb. I annonsen henvendte man seg til  husmødre 
og husfedre og spurte om noen kunne tenke seg å 
trå til i eventuelle krisetilfeller.6

MAD-HOUSE på F-feltet

En kompisgjeng av gutter og jenter bygde på 
starten av 1980-tallet en egen hytte som de  kalte 
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MS-hjem i sentralbygget

I 1981 var det i 3. etasje av senterbygget noe 
som ble kalt MS-hjemmet med plass for 9 pasi-
enter. Lederen for hjemmet var Ingeborg  Myhre 
og to ganger i uka hadde MS-hjemmet besøk 
av en fysio terapeut som ga viktig behandling 
til pasientene.12 MS eller multippel sklerose kan 
kjenne tegnes ved synsforstyrrelser, klossethet, tap 
av kraft i armer og bein, og manglende muskel-
kontroll.13

Rettsak som følge av dårlige tak med påfølg ende 
lekkasjer var det duket for i desember 1981. Det 
var Risvollan Borettslag og Risvollan senter som 
saksøkte Byggteknikk AS, subsidiært Trondhjems 
Papir- og Papfabrik AS, med refusjonskrav på 
 cirka 5 millioner kroner. I detalj ble kravene for-
delt slik: Risvollan senter krevde 120.000 kroner, 
mens Risvollan Borettslag krevde 3,6 mil lioner 
kroner til dekning for omtekkingskostnader og 
1,3 millioner kroner for utførte følgeskader.14

Busskur til Risvollvegen

Et etterlengtet le-skur var planlagt satt opp i Ris-
vollvegen i løpet av våren 1982 i forbindelse med 
at Trondheim Trafikkselskap skulle sette opp to-
talt 25 slike skur dette året. Selv om det på  dette 
tidspunktet var om lag 500 holdeplasser uten 
busskur, blant annet i Marie Sørdals veg, var det 
ikke planlagt å sette opp flere på grunn av dårlig 
økonomi.15

Peiskos i borettslaget

I 1982 kunne man lese om familien Fagerli, som 
bodde i Søndre Risvolltun 8C, som hadde fått 
satt inn vedfyrt peis i leiligheten sin. De hadde 
sendt søknad i september 1980, og ventet i rundt 
ett år på å få avklart hva som trengtes til bygge-
prosessen. Oddvar Fagerli hadde ordnet en god 
del selv, siden ingen firma var villige til å ta på seg 
mer enn deler av oppdraget. Det Fagerli hadde 
ordnet var blant annet å ta hull på taket, og mure 

Besøk fra England

Rektor ved Meadow County School i England, 
Hilda Eaten, gjestet Steindal skole i forbindelse 
med at Trondheim kommune hadde engasjert 
henne for å fortelle om ulike arbeidsmetoder man 
brukte i datidas engelske barneskoler, og skolen 
arrangerte like godt en engelsk uke i  forbindelse 
med at hun kom på besøk. I den anledning ble 
det blant annet laget en flott utstilling med eng-
elske gjenstander i skolens bibliotek, og i forbin-
delse med samlingsstunder var det både samtaler 
og sanger inspirert fra England. Eaten var også 
med på dette arbeidet. Det ble i tillegg spilt 
stemningsfull musikk fra Steindal skolekorps og 
Steindal skoleorkester. 10

Nøkler på avveie

I 1981 kunne Boservice informere om at hele 18 
nøkler var funnet avglemt på ulike steder.  Disse 
var identifisert med egne tallnumre, og eierne 
kunne henvende seg på Boservice for utlevering.11
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fra Trondheim kommune, helserådet. Avskyt-
ingen vil foregå tirsdagskvelder og torsdags-
kvelder fra og med 21.9.1982.»19

Flowfix i dusjen

I 1982 ble Rislappens lesere informert om at det 
nå skulle bli installert Flowfix-ventiler i dusjrom-
mene til alle leilighetene. Arbeidet skulle starte 
27. september og man forventet å være i mål i 
løpet av 5 uker.20

Inkasso på husleie

I 1982 kom det fram at mange ikke hadde be-
talt husleia i tide. Husleierestansen var i juli 
 måned på 580.000 kroner. For å få inn  pengene 
vedtok styret 18. august samme år, at dersom 
husleia fortsatt ikke var betalt etter at ansvarlig 
bank hadde gjennomført purring 20 og 40 dager 
etter forfall, ville saken sendes til inkasso. Selve 
inkasso- innkrevingen skulle gjøres av selskapet 
Creditreform.21

Flere oppgaver for Boservice

Etter den 15. oktober 1982 opphørte A/L Bolig-
byggelaget Boforvaltning å eksistere. Dette med-
førte at Boservice fikk flere oppgaver, deriblant at 
omsetning av leiligheter heretter skulle håndteres 
av administrasjonen i borettslaget. Kontorfull-
mektig Anne Lise Westvik fikk ansvaret for  denne 
oppgaven, i tillegg til at hun førte regnskapet for 
borettslaget. Det ble i samme tekst nevnt at Unni 
Guttormsen startet i administrasjonen 2. august 
samme år, og da som kontorassistent (omtalt i 
egen sak). Unni trivdes godt i borettslaget og ble 
værende i hele 32 år.22

Videoutleie

I 1982 var det i Rislappen informasjon om at 
Nova Video hadde startet utleie av VHS-filmer 
fra D-feltet ved Spiren barnehage, nærmere be-
stemt i Asbjørn Øverås veg 11 H.23

opp pipe, noe som ifølge ham selv tok cirka 8 
timer. Totalt kom utgiftene på mellom 15.000 – 
16.000 kroner før alt var klart. Dermed kunne 
familien se fram til trivelige kvelder med varme 
og koselig knitring fra veden inne i sin egen lei-
lighet.16

Katter i bånd

Etter at generalforsamlingen hadde vedtatt bånd-
tvang for katter17 ble det gjennomført en enquête 
med fire tilfeldige personer og spurt om hva de 
mente om vedtaket? Fire menn ble intervjuet og 
alle var enige om at vedtaket var en god ide. Per 
Johnsen kunne gjerne tenkt seg totalforbud for 
dyrehold begrunnet i at mange ikke var  flinke 
nok til å ta seg av dyrene sine. Svein Strugstad 
støttet vedtaket fordi borettslaget ikke var  bygget 
for at hunder og katter skulle løpe fritt omkring, 
mens Bjørnar Borgersen som bodde på bakkeplan 
fortalte at man kunne være mye plaget av katter 
i forbindelse med lufting av  soverommene. Han 
mente det var på tide at noe ble gjort med det 
han kalte katteplagen. Kjell Ekelund delte opp-
fatningen av at vedtaket var bra, samtidig som 
han undret seg over hvordan dette skulle kunne 
følges opp i praksis.18 Videre kan det nevnes at 
borettslagsstyret i et møte 26. mai 1982 bestemte 
at «løskatter som oppholder seg på borettslagets 
område skal avskytes. Dette vil bli utført av folk 
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Risvollan fritidsklubb. Alle deltagerne  spilte først 
fire kamper hver i gruppespillet, før respektive 
gruppevinnere gikk videre til et sluttspill hvor 
det ble kåret en vinner. Ellen Klemp vant dame-
klassen foran Anne Hornang og Maja  Bratset. 
I herreklassen vant Thomas Myran, nummer 
to ble Are Hansen, mens tredjeplassen gikk til 
Hans-Jørgen Gerhardsen (Rislappen, 1983).26

Fritidshjemmet

I 1983 ble Fritidshjemmet omtalt, med info om 
at dette ble «opprettet høsten 1976 som et tilsyns- 
og aktivitetstilbud for skoleunger i 1–3 klasse, før 
og etter skoletid.»27 Den første lokasjonen var i 
kjelleren til Risvollan barnehage, men fra 1981 
ble det flytting til nye lokaler i Asbjørn Øverås 
vei 22. Fritidshjemmet hadde en kapasitet på 20 
barn, og hadde tre voksne i jobb, som alle var 
ansatt av Trondheim kommune. Åpningstidene 
var fra 7-16 året rundt, med unntak av i felles-
feriene.27 På bildene ser vi barn i ulike aktiviteter 
på fritidshjemmet. 

Datamaskin

I 1982 kjøpte borettslaget en datamaskin av 
 merket Kienzle 2200 som i hovedsak skulle 
 brukes til regnskapsføring, samt til opprettelsen 
av en andelseier-oversikt i borettslaget. Det var 
store forhåpninger til denne moderne invester-
ingen og allerede kort tid etter at man fikk tatt 
den i bruk kom det respons om fordeler som for-
enkling av arbeid, tidsbesparende og generelt mer 
praktisk enn den gamle bokføringsmaskinen.24

Krevende boligmarked

I 1983 som i 2021 var det krevende for unge å 
komme seg inn i boligmarkedet. Dette var noe av 
temaet i en Rislappen-tekst som omtalte «takst-
systemet som trådte i kraft 1. sept. i 1982,»25 hvor 
særlig to forhold ble trukket fram som problema-
tiske. Det ene var at man ofte måtte selge godt 
under takst for å finne villige kjøpere, det andre 
var høye husleier som både gjorde at folk flyttet, 
samtidig som de gjorde at andre igjen kviet seg 
for å kjøpe. Samtidig ble det understreket at fin-
ansiering for kjøp var en stor utfordring for særlig 
de unge, og man etterlyste at myndighetene kom 
på banen med løsninger som etableringslån slik 
at blant annet de unge skulle ha en reell mulighet 
til å komme seg inn på boligmarkedet.25

Mesterskap i bordtennis

19.2.1983 ble Risvollan-mesterskapet i bordtennis 
gjennomført i trimsalen på Fritidssenteret, et ar-
rangement i regi av Nidaros bordtennisklubb og 
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Bydelsteater

I 1983 tok Karin Wold, Kjersti Forbregd og 
 Heidi Arnesen initiativ til å opprette en egen 
 teatergruppe for Risvollan-området. Man så for 
seg å lage en revy og ønsket kontakt med folk 
som kunne tenke seg roller som skuespillere, 
 manusforfattere, synge- og dansekyndige, samt 
musikere. Interesserte kunne henvende seg til 
Wold i Asbjørn Øverås v.14 F. 33

Andre tider hva boligpriser angår kunne man 
lese om i 1983. Da lå en 4-romsleilighet i Ris-
vollveien 4D ute til salgs for 220.000 kroner. En 
5-romsleilighet var til salgs for 180.000 kroner i 
Blaklihøgda 12B, mens en 3-romsleilighet i As-
bjørn Øverås veg 14B lå ute til 190.000 kroner.34

Bensinstasjon

I 1983 var det en bensinstasjon på Risvollan som 
het Texaco Risvollan bensin & service, som lå der 
det i dag ikke er annet enn rester fra slik virksom-
het. I tillegg til drivstoff hadde man der service, 
rekvisita, kiosk, og videoutleie.35 Det er for øvrig 
bensinstasjonsvirksomheten som er opprinnelsen 
til det lokale stedsnavnet bensinstasjons-tomta. 

Musikk-mesterskap
Nesten 80 musikere var samlet da det i slutten 
av april i 1984 var duket for mesterskap i rock 
på Hoeggen ungdomsskole. Opplegget var blitt 
til takket være iherdig innsats fra lærerne Odd 
Magne Bøe, Jon Sødal, og Kjell Erik Ronæss. In-
strumenter fikk man låne fra skolen i tillegg til at 
hvert band i forkant fikk øve der. I  juryen, som 

Åpent hus på biblioteket

I 1983 fylte Trondheim folkebibliotek 80 år og 
i den anledning ble det informert om at det på 
Risvollan-filialen ville være åpent hus med under-
holdning og kaffeservering.28

Oljeforbruket i første halvår av 1983 tilsa at man 
hadde «brukt 77,8 tonn mindre i olje i varme-
sentralen enn vi brukte på samme tid i fjor.» 29 
Hva årsforbruk angikk så dette ut til «å ha stabi-
lisert seg på 3 millioner kilo pr. år.»30 I en tidli-
gere utgave av Rislappen ble det skrevet at årsfor-
bruket av olje «er på ca. 300.000 tonn pr. år.» 31

Aktiv jente

16 år gamle Anita Ramstad fra Utleirtunet ble pre-
sentert i Rislappen som del av en reportasje- serie 
med mål om å ha med ungdom som  utmerket 
seg på en positiv måte i nærmiljøet. I tillegg til 

å være elev på videre-
gående skole, var hun 
håndballspiller, samt på 
et tidspunkt trener for 
et lag, i tillegg til å være 
håndballdommer. Anita 
selv syntes det var giv-
ende å ta på seg mange 
oppgaver, og oppfordret 
sine jevnaldrende til å 
gjøre det samme. 32
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Ikke punkter dørene

I 1984 kunne man lese et innlegg om å unngå 
å spikre eller skru inn navneskilt på inngangs-
dørene, da dette ville ødelegge fuktsikringen, som 
igjen ville kunne føre til at dørene slo seg og ble 
skjeve. Det ble samtidig understreket at «vind-
skjeve dører gir liten hjelp mot kald vintersno.»39 
I stedet for overnevnte metoder var lim et aktuelt 
alternativ eller man kunne feste navneskiltet ved 
siden av ringeklokka.39

Vinnere av Utleira-stafetten

I 1984 ble Utleira-stafetten omtalt i Ris lappen 
med disse vinnerne i de ulike klassene:
Jenter I ble vunnet av laget Asbjørn Øverås 
vei II bestående av Hanne Kristine Olstad, Siw 
 Pedersborg, Gry Anne Strøm, Siw Anne Fred-
riksen og Anniken Arnøy. Klassen Jenter II ble 
 vunnet av et lag fra Sigurd Einbus vei, mens 
damer junior ble vunnet av laget Utleirtunet 
bestående av Line Magnussen, Nina Andersen, 
Anne- Grete Gabrielsen, Anne-Britt  Storeng og 
Ann-Kristin Grossberghaugen. Herrer junior ble 
vunnet av et lag fra Stubbsvingen/Planet veien, 
gutter I ble også vunnet av et lag fra samme 
sted, mens  gutter II ble vunnet av  laget Blakli-
eggen. I klassen   damer vant et lag fra Stubbsvin-
gen/  Planetveien, mens i klassen  herrer vant 
et lag fra Marie Sørdals veg bestående av  Ottar 
 Meåas, Bjørn Olav Selbekk, Morten Hjort,  Einar 
Brattset, og Bjørn  Hellum.40 På bildet ser vi 
vinnerlaget i klassen Jenter I. 

skulle ta stilling til hvordan musikerne  presterte, 
satt representanter for lærerne, elevene, samt pro-
fesjonelle lokale musikere.36 På bildene ser vi en-
gasjerte barn i full gang med spillinga. 

Menighetskontor i borettslaget

I 1984 hadde Hoeggen menighet søkt om å få 
bruke en 4-romsleilighet i borettslaget som kon-
torlokaler. Styret hadde gitt midlertidig tillatelse 
til dette for en leilighet i Marie Sørdals veg 11 
G.37

Solgt til kommunen

20. juni 1984 «vedtok styret å undertegne en 
kontrakt om salg av Risvollan barnehage og til-
fluktsrommene under barnehagen til Trond-
heim kommune. Kjøpesummen omfatter den 
 r estgjelda borettslaget har på barnehagen og til-
fluktsrommene – i alt kr. 1.963.803, pluss kr. 
180.600 for tomta.»38
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av noen dager nå, så våkner jeg klokka to. Jeg får 
vel gjøre som kona sier, og begynne med lange 
spaserturer.»43

130 leiligheter

I 1983 ble det solgt 130 leiligheter i borettslaget, 
og samlet salgspris var på 26,6 millioner kroner.44

Kamera til salgs

I 1983 informerte Rislappen om at redaksjonen 
hadde et speilreflekskamera til salgs. Dette var 
et Zenit-kamera med et 35 millimeters og et 58 
millimeters objektiv. Det var ikke avgjort noen 
salgspris, men redaksjonen klargjorde at man var 
villig til å akseptere «selv latterlig lave tilbud, på 
tross av at optikken er meget god, og kameraet 
ellers i bra stand – til hobbybruk.»45

Formell overtakelse

Trondheim kommune tok formelt over Risvollan 
barnehage 1.4.1984. I praksis ville ikke brukerne 
merke store forskjellen utover det at borettslaget 
fra denne datoen slapp å tenke på vedlikehold av 
barnehagen. På dette tidspunktet hadde barne-
hagen 25 ansatte som i hovedsak var kvinner, kun 
to var menn, i tillegg til at barnehagen hadde 70 
barn.46

Speidergutten Stig

I 1984 fikk Rislappens lesere innblikk i  livet til 14 
år gamle Stig Bjørsvik. I tillegg til å gå i 7. klasse 

ved Hoeggen ungdoms-
skole, var han speider og 
medlem av KFUM. Stig 
fortalte at han hadde vært 
speidermedlem fra han 
startet på Utleira skole 
som 7-åring og at han i 
speideren hadde et verv 
som patruljeleder. Han 
fortalte at man i speideren

Eldregruppa til Jektvollen

28.6.1984 kjørte et busslass med forventnings-
fulle eldre fra Risvollan til Jektvollen på Inderøy. 
Bussturen ble beskrevet som trivelig, og for den 
som var interessert i natur og ikke minst arkitek-
tur, var det mye å hvile øynene på. Vel framme på 
Jektvollen var det bespisning med vafler, rømme 
og syltetøy, samt middag i form av stek, kjøtt-
kaker, grønnsaker, saus og poteter, med fromasj 
og fruktgrøt til dessert, etterfulgt av kaffe med 
noe ekstra godt å bite i. Været var bra, buss jåføren 
blid og oppholdet i seg selv utmerket, dermed var 
det en fornøyd gjeng som etter endt dag retur-
nerte til Trondheim og Risvollan.41

Vaktmester Henry «Buster» Andersen

Vaktmester Henry Andersen, med  kallenavnet 
Buster blant kolleger, gikk av med pensjon 
21.11.1984, og i Rislappen samme år stod følg-
ende: «Andersen er en av de arbeidstakerne som 
har tjent lengst tid i borettslaget. Vi nytter an-
ledningen til også via Rislappen å takke for inn-
satsen gjennom nesten en halv mannsalder, og 
ønsker ham lykke til i hans nye tilværelse som 
pensjonist.»42 Andersen er også omtalt i en  annen 
Rislappen-utgave, hvor det står at han ble pen-
sjonist som 67-åring. Man fikk også et innblikk 
i yrkeserfaringen til Andersen. Før han startet 
hos Boservice 20.10.1973 jobbet han i 16 år 
som maskinfører for Byggteknikk. «Blant annet 
 kjørte han mobilkran under anleggsarbeidene 
over hele Risvollan, og det siste han rakk før han 
begynte å arbeide som vaktmester her, var å delta 
i arbeidene på Utleira skole.»43 På dagen da han 
sluttet fikk han en oppmerksomhet fra boretts-
laget i form av både en klokke, blomster og en 
sjekk. Samtidig var også Andersen spandabel. 
Han spanderte like godt et festmåltid for dagen 
«med biffkaker, smørbrød med laks og vafler 
med multesyltetøy.»43 Selv mente Andersen det 
 ville bli krevende å slutte å jobbe for som han sa: 
«Jeg har aldri skofta en dag, og er vant til å våkne 
klokka fem om morgenen, men etter å ha slappet 

(Foto: Rislappen).
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Flere solgte leiligheter

I 1984 solgte man 37 leiligheter flere enn i 1983 
noe som gjorde at det totale antallet solgte leilig-
heter kom på 167. Dette ga en total kjøpesum på 
32,8 millioner kroner.51

Uttak til break-dance NM

Break-dance var det nye innenfor dansing og ut-
tak til NM ble arrangert av Fritidsklubben. De 
seirende ble til slutt dansegruppen The Force, 
bestående av Stig Amdal, Stein Amdal, Andreas 
Bjordal, Alf Nilsen, Tarjei Olaussen, og Frank 
 Pedersen.52

Lufting av radiatorene var en kilde til frustra-
sjon særlig vinterstid. Det beste var å ha radia-
toren på, lufte med vinduene på vidt gap for så å 
lukke vinduet. Man skulle ikke lufte med  vannet 
i radiatoren avstengt, da kunne vannet fryse. I 
1985 var det en uheldig beboer som  opplevde 
nettopp dette, og man måtte tømme om lag 
150 liter vann fra soverommet. Ifølge daværende 
teknisk leder på Boservice var dette likevel ikke 
noen rekord, for noe tidligere hadde man erfart 
en  lekkasje med to til tre ganger så mye vann.53

Boligtap etter bilkjøring 

En Risvollan-beboer fikk etter et styremøte i 
mars 1985 et 30 dagers varsel om at boligen var 

hadde faste torsdagsmøter på Utleira skole, hver 
andre helg var man på tur, og  akkurat da Rislap-
pen snakket med han skulle de være med på en 
lysmesse i Leira kapell. Stig fortalte at han likte
speideren blant annet på grunn av de mange 
 turene og det gode kameratskapet.47

Bydelskino på Hoeggen skole

I 1984 var det mulig å se kinofilmer inne på 
 Hoeggen skole. Bakgrunnen for dette var et elev-
initiativ tilbake i 1982, som via ulike påvirknings-
prosesser overfor kommunen endte med grønt lys 
i 1984. På en av kinoforestillingene var det delt 
inn i barne- og ungdomsfilm, og på førstnevnte 
kom 90 barn, mens det på sistnevnte kom 200 
ungdommer.48

Teakolje til dørene

De av andelseierne som hadde fått satt inn nye 
dører ble bedt om å sette inn disse med teak-
olje etter at vinteren hadde sluppet taket for å 
 forlenge holdbarheten på dørene. Dette burde 
gjøres minst en gang per år.49

Amnesty- innsamlingsaksjon

I 1984 var det innsamlingsaksjon i regi av 
 Amnesty på Risvollan, og man fikk inn like i 
overkant av 68.000 kroner. Dette var tredje best 
av alle de 25 bydelene som deltok i innsamlings-
aksjonen.50
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valget hadde konkludert med at dette ikke var 
ønskelig begrunnet i at dette var et viktig utfarts-
område og et populært turmål. Man så for seg 
at en flyplass inn i denne delen av marka ville 
forringe kvaliteten på utfartsterrenget og i bydels-
utvalget var det i så måte demokratisk enighet om 
å gå imot disse planene.57

Snekkerkyndig pensjonist

Risvollan Fritidshjem søkte i 1985 etter en pen-
sjonist med kunnskap om grunnleggende snek-
ring, som kunne veilede barna i forbindelse 
med produksjon av ulike gjenstander av stort og 
smått. Dette ble begrunnet med at de som jobbet 
der følte at egne kunnskaper kom til kort, men 
samtidig kunne man skilte med et godt utstyrt 
snekkerrom. Det var også snakk om et honorar 
på 2.000 kroner for den som tok oppdraget. 
 Dette ville bli utbetalt ved skoleårets slutt.58 

Hevet husleie

27.11.1985 vedtok styret i borettslaget å øke 
husleia med 11 prosent knyttet opp mot bud-
sjettet for det kommende året. Samtidig skulle 
varmeleien ned med 15 prosent. En begrunnelse 
for husleieøkningen var å kunne legge seg opp 
 penger med tanke på framtidige vedlikeholds-
oppgaver og rehabilitering.59

Solgt til kommunen

Som følge av en ekstraordinær generalforsamling 
20.11.1985 ble det vedtatt at borettslaget skulle 

oppsagt på grunn av brudd på borettslagets or-
densreglement. Rent konkret gjaldt dette gjen-
tatte brudd på reglene knyttet til kjøreforbud på 
gangvei, og naboene hadde blant annet klaget på 
«unødig og genererende kjøring og parkering.»55 

Til tross for skriftlige advarsler hadde ikke den 
aktuelle beboeren endret kjøreatferden, og da var 
det bare en utvei.55 

Svømmehall i bydelen var en av kampsakene til 
Risvollan Grendeutvalg som i 1985 endret navn 
til Hoeggen Miljøråd. Man så for seg en svømme-
hall kombinert med aktivitetshus i bydelen.54

Uten varmtvann

I august 1985 mistet beboere i A, B, C, og E- 
feltet varmtvannet ved to ulike anledninger som 
følge av ledningsbrudd. Den første gangen varte 
 dette i tre dager med de ulempene dette  medførte. 
Reparasjonsarbeidet hadde på dette tidspunktet 
kommet seg på 100.000 kroner, og det var an-
slag som tilsa at man måtte ut med ytterligere 
80.000 kroner dersom noen komponenter man 
var  usikre på også måtte skiftes ut. Det ble brukt 
cirka 70 arbeidstimer i forbindelse med hver av-
stenging og tilkobling.56

Flyplass på Liaåsen

I Rislappen (1985) er det nevnt fra et møte i 
Risvollan/Othilienborg bydelsutvalg 4.9.1985 
at man på dette tidspunktet var blitt kjent med 
planer «om flyplass på Liaåsen»57 og at bydelsut-
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i et styrevedtak bestemt at overvåking skulle bli 
gjennomført for inngangspartiet og  heis-området 
til Høyblokka, for å forebygge ødeleggelser og 
hærverk.65 «At slik overvåking, dessverre må en 
vel ha lov til å si, er nødvendig fikk styret bevis 
for under møtet. Da kom det en dame inn møte-
rommet som var i  f ølge med en person i rulle-
stol og de skulle opp med heisen. Heisen hadde 
 stoppet fordi noen hadde gjort hærverk, og de 
trengte da assistanse fra en vaktmester for å få den 
i gang igjen.»65  Etter installeringen av overvåking 
i Høyblokka kom det inn rapporter om at det var 
blitt langt mindre uro i tilknytning til trapper og 
heisom råder.66

Kabel-TV

I 1986 var det omtalt et styrevedtak om at Tele-
verket – Kabel-TV skulle etablere nytt antenne-
anlegg i borettslaget. Dette ville gi et TV-tilbud 
som omfattet NRKs kanaler, samt internkanal. I 
tillegg ville man få tilgang til radiokanalene NRK 
P1 og P2, nærradio, svensk P1, P2 og P3, Luxem-
bourg, BBC, Sjømannssendingen og Voice of 
America. Dersom man ønsket flere TV-kanaler 
var dette mulig forutsatt at man ordnet et indivi-
duelt abonnement. Da fikk man til gjengjeld til-
gang til svensk TV1 og TV2, Sky Channel, samt 
en egen informasjonskanal med lokal-tv.67

Jobbsentral

I 1986 var det en småjobbsentral på Risvollan, 
som et tilbud til arbeidsløs ungdom og skoleung-

selge et område på 145 kvadratmeter til Trond-
heim kommune til en pris på 70 kroner per kva-
dratmeter. Området skulle brukes «til bygging av 
en urbanhydrologisk målestasjon.»60

Labert oppmøte

Den ekstraordinære generalforsamlingen 20.11.
1985 fikk ikke den helt store oppslut ningen. 
De som møtte var 57 i tallet, «det vil si at 1001 
andelseiere lot være å vise ansvar, ved at de ikke 
møtte opp og sa sin mening.»61

Henstilling til barn og foreldre

Risvollan barnehage hadde i perioder fått uønsket 
oppmerksomhet i form av regelrette ødeleggelser 
som blant annet omfattet «tilgrising av vindu og 
dører, ødeleggelser av lekeapparat, og ikke minst 
flaskeknusing.»62 Flere ganger hadde de voksne i 
barnehagen akkurat i tide rukket å avverge at små 
barn hadde puttet knust glass i munnen i den tro 
at det var is, samtidig som man skuffet måtte er-
kjenne at heller ikke lyspærene på juletreet fikk 
stå i fred. Derfor kom barnehagen med følgende 
oppfordring: «Vi vil igjen henstille til barn og for-
eldre. Hjelp oss med å få slutt på dette.»62

Overvåking

Tor Olaussen kunne i 1986 informere om at det 
som en prøveordning var installert tre overvåk-
ingskameraer i borettslaget. To av kameraene var 
satt opp i garasjen til Utleirtunet 15, mens det 
siste var plassert i inngangspartiet til Høyblokka. 
Kameraene  skulle gå døgnkontinuerlig og vise 
alle  bevegelser innenfor kamerasonen. Det var 
også snakk om at overvåkingsbildene kunne bli 
sendt til en egen tv-kanal hvor andelseiere med 
TV  ville kunne få tilgang, samt at man kunne 
vurdere å gå til anskaffelse og installasjon av  flere 
 kameraer.63 På  generalforsamlingen 10. april 
1986 ble forslaget om kameraovervåking av gara-
sjene for å forebygge innbrudd og hærverk ned-
stemt med et stort flertall.64 Etter dette ble det 
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Slutt for lokal fjernvarme

Etter en prøveperiode fra januar 1987 ble det 
klart at kommunen overtok varmeleveringen i 
borettslaget. Teknisk leder Rolf Skjønberg mente 
dette var en fordel begrunnet i at man dermed 
fikk eliminert problemer med varmelevering og 
eventuelle utrykninger fra teknisk / vaktmestere i 
tilknytning til dette: «Vi har bare positivt å si om 
prøvevarmen. Vi har oppnådd jamnere tempera-
tur enn før, og det med mindre arbeid. Tilpasnin-
gen til utetemperaturen har også vært bedre.»73 
Skjønberg sa også at «det er realistisk å regne med 
nedgang i driftsøkonomien. Men vi må nok  teste 
ett år før vi er sikker på hva det vil utgjøre.» 73 Bo-
rettslagets fyrkjeler og brennere var planlagt solgt, 
men man så ikke for seg noen salgsgevinst, siden 
salgssummen trolig ville utliknes av rivningsom-
kostningene.73 De tre fyrkjelene i senter bygget 
ble i sin tur fjernet i løpet av 1988 og dermed ble 
det frigjort mye plass som blant annet ble brukt 
til «garasje for borettslagets traktorer, biler og red-
skaper.»74 Dette igjen gjorde at 24 garasjeplasser 
nå kunne gjøres tilgjengelig for vanlig utleie, samt 
at tankrommet hvor det var plass til en 130.000 
liters vanntank ble omgjort til «lager rom for mye 
rart, beis, kantstein, trematerialer og annet.»74 
Samme år ble også pipene fjernet, en jobb som 
kostet borettslaget 64.000 kroner. Også arbeidet 
med å ta ut fyrkjelene,  vanntanken, oljetankene, 
samt annet håndverksarbeid medførte en  kostnad 
som gjorde at dette totalt kom seg på om lag 
450.000 kroner. Samtidig gikk det fram at bo-
rettslaget trolig hadde spart så mye som 400.000 

dom i alderen 15-20 år. Tanken var at arbeids-
villig ungdom kunne utføre oppdrag og samtidig 
motta betaling. Timelønna var satt til 30 kroner 
per time, og av oppdrag kunne det være barne-
pass, plenklipping, vasking, ulike vikariater, samt 
andre typer jobboppdrag.68

Flerbruk av ballplass

I 1986 fikk fotballgruppa til Utleira IL  tillatelse 
til å bruke ballplassen i Stordalen mellom D- og 
G-feltet til kamper for miniputter, samt som 
alter nativt treningsfelt for øvrige aldersbestemte 
lag, i tidsrommet mandag til fredag fra 16:30 til 
19:00.69

Fjernkontroll

I forbindelse med montering av automatiske 
 gara sjeporter ble det i 1986 informert om mulig-
heten for å kjøpe selvbetjent fjernkontroll for 
 åpning av garasjeportene, lik den vi har i dag. 
 Prisen var da om lag 400 kroner.70 I 1987 var 
 prisen hevet til 540 kroner.71

Sør-Afrika aksjon

Ti Hoeggen-konfirmanter hadde i 1987 enga-
sjert seg i å sjekke i hvilken grad lokale  butikker 
solgte varer fra Sør-Afrika. Dette begrunnet i 
at man i Norge fra august året før hadde inn-
ført import begrensninger mot landet og at man 
 ønsket at myndighetene og enkeltpersoner skulle 
øve  moralsk og politisk press på Sør-Afrika inntil 
landet fikk større grad av retterferdighet. De ti 
ungdommene fant kun en butikk som hadde en 
nedstøvet hermetikkboks stående litt bortgjemt 
på en hylle, ellers var det ingen Sør-afrikanske 
 varer i  butikkene. Konfirmantene som deltok i 
dette prosjektet var i Rislappen kun nevnt med 
fornavn, og disse var: Tone Marie, Sigrun, Ronny, 
Per Ole, Rune, Tom, Stian, Robert, Rolf Inge og 
Bjørn.72
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avtal møte sted utenfor feltet. Likeså avslutt turen 
utenfor feltet når dere kommer hjem. Og til dere 
som vil den unødige drosjekjøringa til livs, snakk 
til dem som bestiller drosjen. Ta komponisten, 
skyt ikke på pianisten.»76 

Nytt datautstyr

I 1987 godkjente styret innkjøp av nytt datautstyr 
i form av maskin- og programvare til administra-
sjonen til en sum av 300.000 kroner. Dette skulle 
bli levert av Scanvest Ring Data og systemet skul-
le blant annet brukes til lønns kjøring og bilags-
føring.77

Hoeggen kirke

I dag står Hoeggen kirke fjellstøtt og skuer utover 
deler av borettslaget, men det har ikke alltid vært 
slik. Ser vi tilbake i historien finner vi at preste-
gjeldet Hoeggen «ble utskilt fra Strinda»78 i 1979, 
og at «menigheten benyttet først lokaler i Utleira 
skole, og senere i Hoeggen ungdomsskole inntil 
Hoeggen interimkirke ble tatt i bruk i 1987.»78 
Interimkirken inneholdt «kirkerom, menighets-
lokaler og kontorer for kirkens ansatte,»78 og var 
plassert på «Nordre Risvolltun 2.»78 Nåværende 
Hoeggen kirke ble innviet i 1997.79

Bersvein tilbake 

Vaktmester Bersvein Ofstad som sluttet i boretts-
laget i 1986 «for å drive eget firma lenger sør i 
landet,»80 var i 1988 tilbake igjen som vaktmester. 
Og grunnen? Savnet til Risvollan Borettslag ble 
for stort.80

Brakk bekkenbenet

I forbindelse med et utbedringsprosjekt av 
betong elementer i Marie Sørdals vei 18 i 1988 
veltet et stillas med det resultatet at en arbeider 
falt ned og brakk bekkenbenet.81 Det var også en 
kran som mistet et lodd som i sin tur knuste et 
tak (se egen sak).

kroner på prisgunstige tilbud, og at frigjøringen 
av areal også medførte at borettslaget nå kunne 
utnytte arbeidsressurs ene til vaktmesterstaben 
mer effektivt. Teknisk  leder Odd Knutsen uttalte 
i den forbindelse at hele prosessen ga  langsiktige 
besparelser for boretts laget som i praksis ville 
innebære «en nedbetaling av utgiftene til ombyg-
gingen i løpet av 8 til 10 år.»75 På bildet ser vi den 
ene fyrkjelen. 

Ukultur mot drosjebiler

25.3.1987 deltok trafikkutvalgets  representanter 
fra borettslagsstyret på et møte med Trond-
hjems Drosjeeieres Forening vedrørende drosje-
transport til borettslaget. Der kom det fram at 
sjåførene hadde hatt flere ublide møter med 
Risvollan-beboere. Voksne folk kunne komme 
ut og kjefte på sjåførene når de kom kjørende, 
barn kunne spytte og kaste stein mot bilene, røde 
parkeringslapper var blitt limt på frontruta mens 
sjåfører hadde parkert og var inne i leiligheter for 
å  hjelpe eldre passasjerer, samt at andre beboere 
kunne ringe til drosjesentralen og klage på det 
de mente var  unødig kjøring de gangene de så 
en drosjebil nærme seg sin gate. Dermed  hadde 
noen  sjåfører rett og slett begynt å si nei til kjøre-
oppdrag i borettslaget, og Arne Sørli i styrets 
 trafikkutvalg mente det var på sin plass å  komme 
med et innspill om at det «å gå løs på drosje-
sjåførene og anklage dem for unødig kjøring blir 
å rette baker for smed. Oppmerksomheten bør 
derimot rettes mot de passasjerer som forlanger 
at drosjen  kjører inn.»76 Videre oppfordret han 
«alle beboere på RBL om at når drosje bestilles, 
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Tvangsauksjon

At folk kunne være sent ute med husleiebetaling 
var ikke et ukjent fenomen, men tvangsauksjon 
hadde man vært forskånet for i borettslaget, inn-
til året 1989. Da hadde minst to leiligheter en 
husleierestanse som tilsa at tvangsauksjon var en 
foretrukket utvei. I disse tilfellene hadde skyl-
derne «satt seg i gjeld flere steder, og fordringene 
nærmer seg raskt omsetningsverdien for leilig-
hetene.» 86

Høyblokka med due-tiltak

I 1989 ble det satt opp et stort stillas på  Høyblokka 
i forbindelse med innmuring av gesimskantene. 
Dette skulle forebygge dueplagen, som i praksis 
viste seg i form av mye dueskitt.87

Redusert forbruk

Etter overgangen fra egenprodusert varme til 
 varme levert fra Trondheim kommunes fjern-
varmesentral på Heimdal, sank forbruket i milli-
oner kilowattimer fra 30 i 1985/86 til 25 i 1987.82

Barnehagen ikke solgt

I 1988 kunne man lese at Risvollan barnehage 
ennå ikke var solgt fra borettslaget til  kommunen. 
Grunnen var at deler av atkomstveien til barne-
hagen gikk over privat grunn og at det visstnok 
manglet en signatur på skjøtet. Den aktuelle vei-
grunnen var eid av Risvollan Matsenter, «men 
det er uenighet om det er eier, Hauan, eller  leier, 
KØFF, som skal undertegne skjøtet.»83 Dette 
var grunnen til at barnehagen ennå ikke  formelt 
var overført til Trondheim kommune, men 
 kommunen hadde «inngått avtale om å betale av-
drag og renter til formell skjøteoverdragelse»83 var 
gjennomført.

400 studentboliger

En rammeavtale mellom  Studentsamskipnaden 
og Trondheim kommune åpnet i 1988 for 
 bygging av 400 studentboliger i et område 
 mellom Blaklihøgda og Vestlia. I de opprinnelige 
planene var det snakk om så mange som 1.400 
studentboliger.84

Solid heisoppdatering

Nye dører til den ene heisen, automatisk 1.etasje- 
retur, og i tillegg raskere heis var deler av mo-
derniseringsprosessen med heisene i Høyblokka. 
Arbeidet tok 10 uker og prisen var anslått til 
800.000 kroner.85 (F
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Helge Semb (80)
Styrelederperiode: 1981–1983.

4 raske med styrelederne Semb og Bekkadal

Tre egenskaper som kan være viktige for 
en styreleder: 
-Flink til å kommunisere, tåle å ta ubehagelige 
avgjørelser, lære seg å lytte til det andre i styret 
sier, og ikke være som en konge på haugen, det 
går ikke. 

-Hva er du mest fornøyd med? 
-Vi fikk til nye tak, siden de takene vi hadde var 
som innsjøer hvor sluket var det høyeste punktet. 
Det sies at om man stod på toppen av Høyblokka 
og så utover takene i borettslaget, så var det som å 
skue utover de tusen sjøers land, så blankt var det. 
For å løse dette måtte vi til med ekstra innskudd, 
vi fikk bygd om og isolert slik at det var fall mot 
sluk. Takproblematikken utløste et mulig erstat-
ningssøksmål mot leverandøren, men etter at en 
representant derfra sa at om han tapte rettssaken 
så ville ikke vi få ett øre siden han allikevel var 
konkurs, så ble det i praksis ikke noe av. I stedet 
ble husleia satt opp, samt at innskuddet økte til 
9.000 kroner for å finansiere tak og arbeidet med 
dem. Slik var det før i tiden. Vi selvfinansierte 
heller enn å låne penger.

-Hva var dine største utfordringer? 
-Egentlig ingen spesielle, samarbeidet i styret var 
veldig greit, og man fikk beboerne med på det vi 
jobbet med. Jeg kan derimot nevne en litt kuriøs 
sak, hvor det fra et benkeforslag i generalforsam-
lingen ble innført båndtvang for katt. Hvordan 
vi skulle håndtere dette visste ikke vi. Man  kunne 
sannsynligvis ikke i praksis sette bånd på alle 
 kattene. På den tida hadde kommunen ansatt en 
egen katteskyter som for rundt hele byen og skjøt 
katter. Her på Risvollan tror jeg aldri vi så noen 
katt i bånd, det eneste jeg kan komme på var at 
noen gikk med en kanin i bånd en gang. Litt artig 
var det kanskje også at kattebåndtvangsregelen 
gjorde at lokalradioen til NRK tok turen. 

-Hva tenker du om framtida til borettslaget? 
-Vi kan fortsette å gjøre det vi gjør nå. Styret 
 virker å være veldig fint. Framover blir det viktig 
å jobbe for at økonomien er i orden, og at man 
driver forebyggende vedlikehold.
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Bjørg Elvira Bekkadal (78)
Styrelederperiode: 1983–1985.

-I flere år før min styrelederperiode var jeg  aktiv 
i bomiljøet på Risvollan. Jeg husker ikke når jeg 
kom inn i styret, men jeg var nok medlem der 
noen år før jeg tok ledervervet. Videre var jeg 
med å starte opp Risvollan barnehage som åpnet 
i 1976.

Tre egenskaper som kan være viktige for 
en styreleder:
-At man bor i borettslaget, at man gjør seg kjent 
med beboernes behov og interesser, at man aktivt 
ivaretar beboernes interesser, og at man sørger for 
et godt og nært samarbeid med administrasjonen.

-Hva er du mest fornøyd med i 
din styrelederperiode?
- At vi satte i gang Husleieaksjonen i 1983, som 
var en protest mot Husbankens stadige økning 

av bolig-rentene. Og det at denne ble landsom-
fattende ved at flere borettslag i Norge sluttet seg 
til aksjonen. Jeg vil også trekke fram at vi gjen-
nomførte en ganske grundig beboerundersøkelse, 
hvor vi hadde samarbeid med NTNU. Og sist, 
men ikke minst, at vi igangsatte en storstilt be-
plantning av hele området.

-Hva var dine største utfordringer i 
din styrelederperiode?
-Det var å nå fram til alle beboere. Ut ifra min 
kjennskap til dagens system har styret nå en orga-
nisering som trolig fungerer mye bedre enn den 
vi hadde på starten av 1980-tallet.

-Hva tenker du om framtiden til borettslaget?
-På meg virker det som dette er et veldrevet bo-
rettslag med framtiden foran seg.
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RYDDIG OG ORDENTLIG: At Risvollan Borettslag er veldrevet kan man 
blant annet se sommerstid med nyklipte plener, og beplantning. 
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Sekretær i 32 år

Av Mads Arind Holmvik

Fra hun startet i 1982 til hun gikk av med pen-
sjon i 2014 jobbet hun som sekretær for  Risvollan 
borettslag. Hun startet i halv stilling før hun i 
1986 overtok flere av saksbehandleroppgavene til 
nå avdøde Anne Lise Westvik. I hele sin periode 
hadde Unni kontor i Høyblokka: 
-Jeg sluttet et halvår før innflyttingen i det nye 
administrasjonsbygget. I dag har Risvollan Tann-
klinikk kontor der vi hadde våre kontorer. Parke-
ringsplass var det da som nå, men i tillegg var det 
bensinstasjon, barnehage ved siden av Høyblokka 
og fritidsklubb i kjelleren. I senteret var det  ulike 
butikker, som Risvollan matsenter, bibliotek, en 
tekstilbutikk, helsestasjon, frisør, bakeriutsalg, 

sko butikk, jernvare, postkontor og en filial av 
Sparebanken Midt-Norge. Det var også en kafe, 
men den ble nedlagt like etter at jeg begynte. 

Fra Nesna til Trondheim 

Opprinnelig er Unni fra Nesna, men da hennes 
mann i 1970 fikk jobb i Trondheim ble det flyt-
ting. Først til ei blokk i Karolinerveien på Hav-
stad, før ferden i 1976 gikk til en 4-romsleilighet 
med alt på ett plan, i Solvangen på Hallset, hvor 
hun fortsatt bor i dag. Fram til 1982 var hun 
hjemmeværende med små barn, før hun noen år 
senere var så heldig å få en jobb hun trivdes veldig 
godt i. De fire første årene tok hun buss til og fra 
jobb: 
-Bussen tok en time fra Hallset til Risvollan. Det 
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-I sum har jeg trivdes veldig bra i Risvollan borettslag,
sier tidligere sekretær, Unni Guttormsen. 
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Trivsel på jobb 

En vanlig arbeidsdag startet klokken 08:00 om 
morgenen, 08:30 åpnet dørene for publikum og 
15:30 sluttet dagen: 
-Vi hadde selvfølgelig også matpause, men vi 
stengte aldri døra om noen kom. Da fikk vi heller 
utsette lunsjen. Jeg vet ikke hvordan det er i dag, 
men vi hadde iallfall en ekspedisjonsplikt eller en 
forventning knyttet til det å holde åpent. 

-Hvordan var arbeidsmiljøet? 
- Trivselen var god. I 2000 ble det arrangert et 
medarbeiderseminar for oss ansatte. Vi ble  kurset i 
samhandling, og dette gagnet uten tvil arbeidsmi-
ljøet, med blant annet felles lunsj for alle ansatte. 
Samtidig begynte vi med medarbeider samtaler, 
der vi kunne ta opp temaer som var nødvendige 
å få belyst. Vi var vel rundt 12 på den tida, og 
jeg husker vi hadde noen årlige sammenkomster. 
Det kunne være en sommertur hvor vi gikk med 
partnere og barn fra Risvollan til Esten stadhytta. 
Og så var det julebord i Storstua i Høyblokka. 
Etter hvert ble julebordet flyttet til et  annet sted i 
byen for å få litt forandring siden vi var så mye i 
Høyblokka til vanlig.

-Hva med kantine? 
-Det hadde vi ikke. Man hadde med matpakke, 
men jobben dekket pulverkaffe og te. Ved burs-
dager og liknende hadde vi en koselig praksis 
med å ta med kake til kaffen. Jeg husker et lite 
oppsving da GET kom inn i bildet. På møtene 
ble de tydelig overrasket over at vi kun hadde 
pulverkaffe, så de ga oss likegodt en kaffetrakter. 
Etter den dagen ble det innført ordentlig kaffe på 
jobb. Det var først på slutten av mine arbeidsår at 
det ble vanlig å handle seg lunsj på nærbutikken. 

Hva fridager angikk hadde man 4 ukers ferie, i 
tillegg til noen ekstradager: 
-Jeg minnes en fridag som ble kalt Gro-dagen, 
etter tidligere statsminister Gro Harlem Brundt-
land. I starten jobbet vi dessuten halve julaften 
og nyttårsaften fra klokken 9-12, men dette ble 

var buss nummer 5, og stort sett klaffet det greit, 
men noen ganger rakk jeg meg ikke hjem til min 
yngste sønn var ferdig på skolen. Dette var jo i en 
tid hvor SFO ikke var så vanlig. Heldigvis hadde 
vi snille naboer med jevnaldrende barn hvor han 
kunne være til jeg kom hjem. Og apropos barn, 
det var et helt annet liv og røre før. Plenty unger 
lekte i gata, nå ser man dem knapt. Etter fire år 
med busspendling kjøpte jeg bil, da ble ting mye 
enklere. 

VELFORTJENT OPPMERKSOMHET: To 
år før Unni Guttormsen gikk av med pensjon, 
ble hun æret med Det Kongelige Selskap for 
Norges Vel Direksjonen sin medalje for lang og 
tro innsats, underskrevet av preses Per Anders 
Folladal og administrerende direktør Lars Mork 
Gundersen. 
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delte ut stemmesedler. Noen ganger møtte det 
så mange at Storstua ble for liten. En gang dette 
skjedde leide borettslaget 4. etasje i Folkets Hus 
og det ble litt av en oppgave å få med seg alle 
papirene vi trengte ned dit. Alt fra navnelister til 
saksdokumenter. Dessuten, alt av skriving måtte 
gjøres med blyant eller penn, for vi kunne ikke 
ta med de elektriske skrivemaskinene nedover. 
Refe ratene fra generalforsamlingene ble som  regel 
skrevet av representantskapets sekretær, og min 
oppgave var å maskinskrive referatet, samt å dis-
tribuere den ferdige protokollen ut til  beboerne. 

En god lytter 

Praktisk talt i førstelinjetjenesten ble Unni bo-
rettslagets representant i møte med beboerne, 
noe som medførte ulike forespørsler om stort og 
smått: 
-Flere hadde praktiske spørsmål eller ba om vakt-
mesterhjelp til for eksempel stakebånd for å fikse 
tette avløp. Da var det min oppgave å  samkjøre 
henvendelsene og så eventuelt videreformidle 
oppdrag til en ledig vaktmester eller samordne 
innsatsen opp mot teknisk sjef. Mange var hyg-
gelige, men enkelte kunne være litt sinte. Noen 
utblåsninger hører nok med i en slik type jobb i 
et så stort borettslag, men det var heldigvis unn-
taket. Da var det bare å vente til de hadde rast 
fra seg, lytte, og så ordnet det meste seg. Det var 
også flere som helst ville betale husleia kontant. 
Da ble det min jobb å ta imot pengene, og å føre 
kassadagbok, som i sin tur ble hentet av daglige 
bud til banken. Vi hadde aldri noe med transak-
sjonene å gjøre, vi var bare et mellomledd. Ved 
 eierskifter eller da leilighetsomsetning var det bo-
rettslagets bankforbindelse som foretok oppgjø-
rene. Vi  hadde en periode daglig bud til banken, 
men etter hvert kom meglerfirmaene inn i bildet 
og foretok de nødvendige transaksjonene.

-Hvem kom innom kontoret?
-Ved eierskifte var det andelseierne som kom 
innom, hvor saksbehandler var behjelpelig med 
nødvendige dokumenter. Utover det var det alt 

avviklet på grunn av få henvendelser, og vi i ad-
ministrasjonen fikk i stedet anledning til å ta en 
feriedag også der. 

Variert arbeidshverdag 

-Hvilke arbeidsoppgaver hadde du? 
-Det handlet om kundeservice, inn- og utgående 
post, administrative oppgaver og det å være løs-
ningsorientert. Av andre oppgaver vikarierte jeg 
som saksbehandler ved leilighetsomsetningen i 
ferier og ved permisjoner. Det å kunne stole på 
seg selv og sin egen kunnskap ble viktig for det 
var jo ingen som hang rundt skuldrene dine og 
fortalte deg eksakt hva du skulle gjøre eller si. En 
annen viktig oppgave var å skrive, og sånn sett 
hadde man bruk for skriveferdigheter og en viss 
porsjon kreativitet. 

-Hvilke skriveoppgaver hadde du? 
-Sekretæren måtte skrive ulike dokumenter til 
intern eller ekstern bruk, renskriving av kladder, 
arkivering, og annet kontorarbeid, og vi som 
 jobbet med dette ble sendt på skrivemaskin-kurs 
for å lære oss touch-metoden. Det kom gjerne 
 kladder skrevet med penn eller blyant fra admi-
nistrasjonen hvor min oppgave var å renskrive 
disse med elektrisk skrivemaskin. Som regel var 
det lett å skjønne hva som stod, men ikke all-
tid. Skrev man feil eller glemte man et ord,  måtte 
 arket  kastes og man måtte begynne på nytt. Rik-
tignok var det en rettetast, men den var kun ef-
fektiv hvis man oppdaget feilen med en gang. Slik 
var det den gangen, vi visste ikke om noe annet. 
Videre var det viktig å overholde frister, for eks-
empel når styresakene skulle ut, i tillegg til at det 
var en  ganske omfattende oppgave med skriving, 
kopiering og pakking av brev. Kopieringsmaskina 
gikk ofte for fullt, og selve jobben kunne vare i 
timevis. I dag er det vanlig at styresakene sendes 
ut elektronisk. 

-Hvilke andre oppgaver hadde du? 
- Når det var generalforsamling var sekretæren 
med i sekretariatet, registrerte andelshavere, og 
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stort skritt i riktig retning for oss. Jeg husker at 
vi ble sendt på kurs for å få Datakortet, som var 
en sertifisering på at man hadde en viss kunnskap 
innenfor eksempelvis powerpoint, word og excel. 
Kursene besto av delmoduler med avsluttende 
eksamen, som  måtte bestås.

-Hvordan påvirket dette din arbeidshverdag?
-Utover at arbeidet ble mer tidseffektivt, fikk vi 
flere strenger å spille på i kontakt med beboerne, 
for eksempel med e-post. Da borettslaget kom 
med egen hjemmeside fikk man dessuten mulig-
het til å tilrettelegge med praktisk info som be-
boerne før kun fikk ved å ta kontakt med oss. 
Vi kunne også legge meldeskjemaer på internett. 
Sånn sett ble egentlig jobben min litt endret. 
Fra å ta imot hovedtyngden av henvendelsene i 
skranken, til å i stedet ta imot det meste av hen-
vendelsene på melding eller mail. Etter hvert fikk 
vi også trådløse telefoner som bidro til å gjøre 
 arbeidsdagen enda mer praktisk.

fra unge voksne til pensjonister. Tidvis kunne det 
være stor pågang, og man lærte seg etter hvert 
et visst mønster. Midt på dagen kom gjerne de 
eldste, så fordelte det seg med aldersgruppene på 
morgen og senere på dagen. Noen kom kanskje 
innom og ergret seg over at den eller den ikke 
hadde orket å kjøre bilen inn i garasjen som-
merstid, slik at bilen i stedet stod ute og tok 
opp plass. Det samme kunne skje vinterstid når 
 vaktmesterne skulle ut og brøyte, men stort sett 
gikk dette helt fint.

Enklere med data

Med inntoget av datamaskiner i administrasjonen 
ble hverdagen enklere for mange:
-Det meste av skriving gikk raskere, det var 
 mange muligheter, og feilretting ble mindre 
tidkrevende. Selv om dataen var mye større og 
mindre praktisk enn dagens bærbare, var den et 
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Av Mads Arind Holmvik

På starten av 1980-tallet var det flere steder i byen 
relativt store villkattbestander, blant annet gjaldt 
dette Risvollan. For å få bukt med  problemet 
opprettet Helserådet i kommunen en egen stilling 
som fikk ansvar for å redusere antall villkatter. 

Hygieniske hensyn 

I en avgrenset periode fra midten av  1960-tallet 
og inn mot 1980-tallet var strategien avlivning 
ved skyting, før man etter hvert gikk over til  andre 
metoder. Overingeniør ved Trondheim Helse-
råd, Svein Gismervik uttalte at «ordningen med 
avlivning av villkatter har kommet i stand som 

en  avtale mellom dyrevernnemda, distriktsvete-
rinæren, politiet og helserådet.  Kattebestanden 
skal holdes nede for å unngå hygieniske ulemper 
samtidig som villkattene ikke skal lide. Bestem-
melsene er slik at vi generelt skal ha en skriftlig 
henvendelse for å avlive en katt, og den som re-
kvirerer avlivningen skal selv peke ut hvilke  katter 
det gjelder. Vi følger også den linje at katter med 
bånd ikke blir avlivet uten at eieren selv forlanger 
det. Til dags dato er det ikke avlivet en merket 
katt.»1 

Spennende bakgrunn

Mannen som fikk oppdraget med å utføre avliv-
ingen av villkatter, men for så vidt også å regulere 
bydue-bestanden, var Ola Fagerli, som fortalte 

STOR VILLKATTBESTAND: I en periode var det så mange villkatter i Trondheim at kommunen måtte iverk-
sette bestandsregulerende tiltak. Katten på bildet er fotografert i 1968, og har ingen kobling til denne saken. 
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Kommunens kattejeger – båndtvang for katt
Da villkattene formerte seg som verst måtte det skarp lut til.
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dyr, i tillegg til at villkattbestanden var så stor, kom 
det en rekke klager inn til borettslaget om katter 
både her og der. I så måte ble det i  Rislappen om-
talt et såkalt katteforbud som innebar et forbud 
mot katter i borettslaget såfremt de ikke gikk i 
bånd når de ble luftet utendørs.4 Dette ble vedtatt 
i Generalforsamlingen av 1982 med 34 mot 25 
stemmer.5 Det hører også med til historien at et 
annet forslag som innebar å «forby kattehold eller 
at hver husstand bare får ha en katt og at katte-
eier blir registrert,»5 ble nedstemt med 66 mot 
29 stemmer, men vedtaket mot løse katter ble 
altså stående.5 Dette vedtaket, som av noen ble 
tolket som et katteforbud,  medførte at boretts-
laget havnet på førstesiden i enkelte av landets 
aviser, men i flere av mediesakene ble det fokusert 
på at katteproblemet ikke var unikt for Risvollan. 
Også i andre borettslag hadde man kommet fram 
til liknende vedtak. Det ble rapportert om harde 
ord fra enkelte inn til  styret, noen av dem kon-
taktet visstnok også landbruksdepartementet for 
å få omgjort vedtaket i general forsamlingen, men 
jusen var i henhold, og vedtaket holdt vann. 

-Tøffe tak 

Det ble så avgjort at borettslaget skulle ta  kontakt 
med kommunens egen kattejeger, og for å  gjøre 
jobben hans lettere ble det avtalt at noen fra 
nabo utvalgene, samt vaktmester Jostein  Finserås, 
 skulle bistå i lokaliseringen av villkattene.  Finserås 
minnes at kjentmannsoppdraget i liten grad var 
noen dans på roser: 
-Jeg fikk litt trøbbel i etterkant fra andre beboere. 
Det kom noen trusler og ganske krasse skjellsord 
som jeg selv ikke syntes jeg fortjente. Det var nok 
fra folk som ikke helt så det store bildet, for dette 
var virkelig en utfordring som måtte løses. Noen 
katter ble nok skutt, men uten at man merket det 
i særlig grad. 

Også Bjørn Flor, tidligere Rislappen-redaktør, 
minnes denne tiden: 
-Jeg registrerte en gang et forferdelig spetakkel, 
og det viste seg at det var noen karer som fulgte 

at han i forbindelse med denne jobben skjøt om 
lag «150 villkatter i året i Trondheim.»2  Fagerli 
bodde i Nardoveien 3, men var født i Nordli 
ved svenskegrensen, 20. januar 1922.3 «Under 
flukt fra tyskerne i 1940 gikk han og noen 
kamerater opp en løype som siden er blitt brukt 
under Flyktningerennet.» 3 Da han kom seg inn i 
 Sverige drev han blant annet med skogsarbeid, og 
vel tilbake i Norge var han tilknyttet «Forsvaret 
inntil 1947 og arbeidet senere i Statens Skjerm-
bildefotografering til 1956. Året etter opprettet 
han skjermbildefotograferingen i Trondheim 
hvor han var teknisk leder til 1960.»3 Etter  dette 
 startet Fagerli i kommunens Helseråd som an-
svarlig for å regulere bestanden av villkatter. 
Fagerli var også i sin tid «formann i Trondheim 
Kommunale  Tjenestemenns Forening,»3 samt 
«formann i Namdalslaget.» 3

-Stort problem

En av bydelene som fikk en utfordring med 
 kattene var Risvollan. Det bekreftes av Jostein 
Finserås som var vaktmester i borettslaget på den 
tiden:
- Det nyttet ikke å ha åpne vinduer eller dører for 
kattene kunne komme seg inn. Det var ikke rent 
sjeldent at kattene var inne på både soverom og 
stue. I perioder var det skikkelig ille. Det største 
problemet var villkatter og da i særdeleshet be-
boere som la ut mat til villkattene. Selvfølgelig 
var det andre problemer også. Det kunne være 
mye støy og leven, og så hadde du det med at de 
 gjorde fra seg, nesten overalt, og for barnefamilier 
var det nok ikke veldig hyggelig at sandkassene 
var såpass utsatt. Da hadde man jo dette med fare 
for sykdomsfremkallende bakterier på  lekeplassen 
til ungene. Man prøvde å dekke over  sandkassene 
og man tenkte også på å bytte ut sand, men til-
dekkingen fungerte ikke optimalt og det ville 
blitt alt for kostbart å hele tiden bytte ut sanda.

-Båndtvang

Som følge av et stort antall katter i form av kjæle-
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Hemmelig telefonnummer 

At katteavlivingen var et betent tema kommer 
fram i en Adressa-artikkel hvor Ola Fagerli for-
teller at både han og familien hadde opplevd 
 mange ubehageligheter knyttet til en antatt av-
liv ing av katten Mustafa hjemmehørende i  Marie 
Sørdals veg på Risvollan. I artikkelen uttalte 
 Fagerli at han hadde fått anonyme  oppringninger 
til nær sagt alle døgnets tider med tidvis grovt 
innhold, slik at han til slutt så seg nødt til å  skaffe 
hemmelig telefonnummer. Etter tre uker på røm-
men kom derimot katten Mustafa til rette og eier 
Peik Bendiksen gikk i samme artikkel ut og be-
klaget at han med flere hadde gått ut offentlig 
med uriktige påstander om Ola Fagerli.6 Fagerli 
på sin side sa noe senere at han syntes urettmes-
sige beskyldninger framsatt mot ham gjorde 
«denne jobben til en belastning.»1 

etter og nærmest mobbet han som var utsendt fra 
kommunen for å avlive kattene. Det var tydelig 
at dette var noe som satte følelsene i sving. 

Daværende styreleder i borettslaget, Helge Semb, 
sa i etterkant av at avlivingspraksisen ved  skyting 
startet at «en del katter er avlivet på denne  måten, 
men vi må nok innrømme at avskytingen ikke 
har hatt den ønskede virkning.»4 I tillegg sa Semb 
at «vi har hatt kontakt med de vi vet  legger ut 
mat til villkattene, og bedt dem slutte med det. 
For det er jo villkattene som er det største pro-
blemet,»4 samt at «vi har observert at det har 
 kommet flere katter i band. Spesielt ser det ut til 
at de som har anskaffet seg nye katter har vært 
flinkere til å venne dem til å gå i band. Dessuten 
er det færre katter nå, og folk klager ikke.»4

JAKT PÅ KATT: En av metodene Trondheim kommune brukte for å regulere villkattbestanden var avlivning 
ved skyting.

I KONTROLLERTE FORMER: I dag er kattebestanden innenfor kontrollerte former, men i «storhetstiden» 
kan det godt hende at det blant annet her i Stordalen var et yrende katteliv. 
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Husleieaksjonen - og Årets Trønder

Av Mads Arind Holmvik

Fra 14. april 1983 til 20. november 1985 var det 
Bjørg Elvira Bekkadal som var styreleder i bo-
rettslaget. Hun flyttet inn i Risvollvegen 4E alle-
rede i 1972 og satte tydelige spor etter seg. Av 
utdanning hadde hun blant annet sosionomut-
danning fra Sosialhøgskolen i Trondheim i 1979. 

Strinda kommune 

Bjørg ble født i daværende Strinda kommune, 
som opprinnelig omfattet store områder utenfor 
bykjernen til Trondheim by, blant annet Malvik 
og Byneset. Kommunen ble etablert i 1837, og 
navnet kan ha en norrøn betydning knyttet til 
«bygda som ligger langs fjorden.»1 I 1964 gikk 
Strinda kommune med sine om lag 44.000 inn-
byggere inn i Trondheim kommune.

Bjørg Elvira Bekkadal fikk utmerkelsen årets Trønder for sin innsats 
i Husleie aksjonen. På bildet står hun i E-feltet, like utenfor Risvollvegen 4E, hvor hun 

bodde i sin styrelederperiode.
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husleien gikk til Husbanken i 1983. For boretts-
laget betød dette at man hele tiden fikk mindre til 
vedlikehold og drift. Etter hvert var vi kommet til 
et punkt hvor man måtte si stopp, nok var nok.

Styrets forslag fikk overveldende flertall, men 
misnøyen med Husbankens renteøkninger var 
ikke ny. Allerede 7 år tidligere kunne man i Ris-
lappen lese et innlegg datert 11.2.1976 som om-
taler et allmøte om eventuell boikott av  økning 
i husleie og varmetillegg fra 1. januar 1976, be-
grunnet med en påstand om 50 prosents hus-
leieøkning inkludert varme fra 1974 til 1976, og 
frykt for ny heving av innskuddene. Møtedeltak-
erne  signerte på at man kun ville betale gammel 
leie, uten økningene, og vedtok samtidig å sende 
en  støtte- og solidaritetserklæring til de boretts-
lag som ble rammet av konkursen i Andels laget 
Ungdommens Egen Heim. Man ønsket også 
å appellere til nasjonale myndigheter for å få 
 senket Husbank-renta, i tillegg til at innlegget 
 informerte om at man hadde fått moralsk støtte 
fra en tilsvar ende aksjonskomite for husleiestreik-
ende i Sollia Borettslag, samt fra et allmøte på 
Moholt studentby. I det samme innlegget ble det 
 dessuten vist til at årlige strøm- og oppvarmings-
utgifter for en 4-romsleilighet da lå på 2.520 
kroner.5 Omregnet til kroneverdien i 2020 utgjør 
dette en årlig sum på 13.527 kroner.6 I Rislappen 
året etter gikk det fram at husleiestreiken ebbet ut 
i ingenting i løpet av våren 1976.7 

TV & Rikspressen

Med Bjørg på laget var derimot håpet fortsatt 
tent. Husleieaksjonen var definitivt ikke over, 
for med det samlede styreflertallet og støtten 
fra generalforsamlingen i november 1983, var 
det klart at Risvollan borettslag ikke ville godta 
 Husbankens stadige renteøkning:
-Vi nådde etter hvert ut til et stort publikum, noe 
som styrket vår sak. Lokale og regionale nyhets-
medium og etter hvert også rikspressen tok tak 
i saken. Det toppet seg kanskje på en måte da 
jeg ble intervjuet av Kveldsnytt i beste sendetid. 

-Dessverre mistet jeg faren min da jeg var bare 
1,5 år gammel, og måtte flytte til mine bestefor-
eldre i Skaun. Der bodde jeg til jeg var 11-12 år, 
for så å flytte tilbake til Trondheim. Jeg begynte 
da på Singsaker skole. 

Etter som årene gikk tok Bjørg blant annet sosio-
nomutdanning ved Sosialhøgskolen i Trondheim 
i 1979, møtte sin kjære, stiftet familie og flyttet 
til Risvollan. Her trivdes hun godt: 
- E-feltet både var og vil jeg tro fortsatt er, et 
etter traktet felt å bo i. Beliggenheten er fin, man 
har utsikt mot sjøen, og ja, jeg tenker at vi var 
heldige som fikk den boligen den gang da. 

Etter hvert ble hun også engasjert i  lokalmiljøet, 
noe som toppet seg med styreledervervet på 
 starten av 1980-tallet. 

Husleieaksjonen 

Noe som for lang tid vil forbindes med blant 
 andre Bjørg Elvira Bekkadal er  Husleieaksjonen. 
Dette var en protestaksjon knyttet til stadig rente-
oppgang på borettslagets Husbanklån: 
-Konsekvensen ble at borettslaget måtte heve 
husleia tilsvarende hver gang for å klare å betjene 
husbanklånet som borettslaget hadde tatt opp. 
Dette gjaldt ikke bare Risvollan Borettslag, men 
også andre borettslag i Norge.

Ifølge Rislappen steg husleien med 145  prosent 
fra 1979 til 1983.2 En annen oversikt viste at den 
reelle husleia for en 4-romsleilighet  hadde økt fra 
805 kroner i 1979 til 1.975 kroner i 1984.3 Da 
de første Husbanklånene ble tatt opp var ned-
betalingstida 40-45 år, men per 1983 var denne 
halvert. Prognoser tilsa at dersom det ikke kom en 
endring ville det bli årlige husleieøkninger, eks-
empelvis 16 prosent husleieøkning bare i 1984.4

- Styret ønsket generalforsamlingens støtte til 
å betale 1983-nivået av renter og avdrag også i 
1984. Som et eksempel gikk 67,4 prosent av hus-
leien til Husbanken i 1982, mens 70 prosent av 
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spredte seg fra et lokalt initiativ til en landsom-
fattende aksjon, kåret Arbeideravisa i Trondheim 
Bjørg til Årets Trønder:
-Det var en stor ære, som jeg setter umåtelig stor 
pris på. Jeg vil derimot understreke at det på 
 ingen måte var jeg alene som stod for dette. Vi 
var veldig mange som kjempet sammen, og uten 
det fantastiske samarbeidet og samholdet i bo-
rettslaget hadde ikke husleieaksjonen blitt noe av.

For Bjørg ga Husleieaksjonen positive ringvirk-
ninger senere i livet:
-Like etter styreperioden ble jeg vervet inn i Ar-
beiderpartiet av Turid Olaussen, kona til davær-
ende administrerende leder Tor Olaussen. Jeg ble 
så valgt inn i Bystyret og representerte AP der i 
8 år.

Av andre tiltak Bjørg bidro til som styreleder kan 
nevnes beplantning i borettslaget:
-Det var ganske snaut her i starten, med lite vege-
tasjon. Da vi fikk ordnet med trær og planter ble 
det ganske mye koseligere og i dag ser vi hvilken 
betydning denne beplantningen har fått for hele 
området.

Verdt å nevne er at Bjørg flyttet fra borettslaget 
til Lokes vei da hennes egen mor ble enke og hun 
så behovet for en bolig med sokkel slik at hun 
kunne ta vare på sin gamle mor. Nå som Bjørg 
er blitt pensjonist bor hun halve året i Spania, og 
resten av året på Frøya.

Jeg var på jobb i Trondheim og fikk oppring-
ning fra NRK om jeg klarte å være på plass til 
direkte sendt innslag klokken ti samme kveld, i 
Oslo. Det gikk fint, og derfra og ut følte jeg at vi 
fikk enda mer støtte og forståelse for vår sak. Vi 
fikk også opprettet kommunikasjon med andre 
borettslag i tilsvarende situasjon, deriblant Ring-
vegen borettslag, og borettslag i Bergen.

-Hva oppnådde dere?
- Vi fikk satt søkelys på Husbankens rolle opp mot 
boligbygging, borettslag, renter og forutsig barhet. 
Jeg mener også å huske at  renteøkningene ble mo-
derert, kanskje ble den foreslåtte  økningen også 
stanset. Samtidig fikk vi mye positiv oppmerk-
somhet knyttet til vårt initiativ, som igjen  gjorde 
flere nordmenn bevisste på  problematikken. I 
sum tror jeg vi kan være fornøyde med måten vi 
sa fra på, og mottakelsen vi fikk.

-Hvilke konsekvenser kunne husleieaksjonen fått?
-Rent teoretisk kunne Husbanken ha satt hardt 
mot hardt med tvangsinndriving av husleie og 
eventuell tvangsauksjon, men med all oppmerk-
somheten som vårt engasjement fikk, og fordi 
borettslaget var såpass stort, anså vi dette som lite 
sannsynlig. Likevel satte vi av pengene  tilsvarende 
renteøkningen på en egen konto, for sikkerhets 
skyld.

Årets Trønder

Som følge av innsatsen for Risvollan Borettslag 
mot Husbankens stadige renteøkninger, som 
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Betonglodd knuste taket
Det var dramatisk i Marie Sørdals vei 18A i 1989.

Av Mads Arind Holmvik

Johanne Sivertsvik Kaiser ante fred og ingen fare i 
sin koselige 2-romsleilighet en ganske vanlig dag i 
1989. Hun var sykmeldt og hjemme i påvente av 
en ryggoperasjon og gjorde sitt beste for å  slappe 
av og samle krefter. Styret i borettslaget hadde 
i forkant av dette godkjent en utskifting av be-
tongverandaene i husrekka til Johanne. Dette var 
et arbeid som ble nødvendig, slik Johanne husker 
det, fordi saltinnholdet i verandabetongen  gjorde 
at armeringsjernet begynte å ruste og smuldre 
opp. Arbeidet med demontering og utskifting av 
verandaene var på dette tidspunktet i full gang, 
og leilighetene skulle etter hvert få aluminiums- 
verandaer.

-Forferdelig smell 

Johanne hadde vært på kjøkkenet, kokt seg kaffe 
og så gått inn på soverommet for å lese i ei bok. 
Ikke lenge etter smalt det, som om en eksplosjon 
hadde truffet leiligheten, og huset ristet: 
-Jeg ble livredd. Etter å ha fått summet meg, 
 våget jeg meg ut av rommet. Ved verandadøra 
var to bilder blitt kastet i gulvet. I stedet for å se 
etter noe mer sprang jeg det forteste jeg  kunne 
inn til naboen, ei eldre enslig dame på 84 år, 
for å  sjekke om hun var skadd. Hun satt på en 
stol, hvit og forskremt, men sa det gikk bra. Så 
gikk jeg tilbake til min egen leilighet, og inn på 
kjøkkenet. Det var da jeg så det. Taket til kjøk-
kenet var knust og på gulvet lå store betongbiter 
og blokker, mens selve loddet fra krana lå igjen 
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KOM I ADRESSA: Hendelsen hvor loddet knuste kjøkkentaket ble omtalt i Adresseavisen. 
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traff taket med stor kraft. Bare loddet i seg selv 
veide nesten 200 kilo: 
-Enn om jeg hadde stått der da det skjedde. Jeg 
tør nesten ikke tenke tanken. Det var helt frykte-
lig hele greia.

Like etter at Johanne med egne øyne hadde bi-
vånet skaden kom flere arbeidere som hadde fått 
med seg smellen fra utsiden, stormende inn. De 
var bekymret for hvordan det hadde gått. Senere 
på dagen kom kranføreren med blomster levert 

på taket. Både stålbenken og vaskemaskina var 
bulkete, skapet hvor koppene stod med innhold 
var fullstendig ødelagt, og nålfilten som dekket 
gulvet var stedvis gjennomboret av spisse steiner. 
Kun komfyren hadde berga.

Det viste seg at arbeiderne, som var eksterne 
folk leid inn av borettslaget, hadde prøvd å  heise 
betongelementer fra en veranda over taket til 
 Johanne sin leilighet. Like over kjøkkenet  hadde 
noe gått galt, og både lodd og betongelement 

HER SMALT DET: Det var her i Marie Sørdals vei 18A at loddet for gjennom taket. 
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-Folkene fra borettslaget viste omtanke, men det 
var jo selvfølgelig ikke noe slikt ettervern som det 
er i dag. Nå avdøde styreleder Sigurd Berg kom 
innom og sa til meg; -nei hva har du stelt i stand 
nå da, Johanne. Det var hans måte å ordlegge seg 
på. De eksterne arbeiderne opplevde jeg dessverre 
som delvis arrogante. Da taket ble knust fikk jeg 
noen vindusskader, men da jeg poengterte dette 
svarte de bare at du ser da vel ikke så mye ut av 
vinduet. Etter hvert fikk jeg en ny veranda, men 
heldigvis skjedde denne utskiftingen på en atskil-
lig mer skånsom måte enn i 1989. Det har jo vært 
litt prøving og feiling med boligene her i boretts-
laget, men nå er mitt inntrykk at standarden er 
blitt ganske bra.

på døra og med en lovnad om at han ikke skulle 
heise mer over taket til Johanne. 

En støkk for livet 

Selv 30 år etter sitter kranskrekken i: 
-Jeg går helst utenom om jeg ser en kran langs 
fortauet og gjennom tunneler holder jeg nærmest 
pusten, mens jeg tenker, enn om noe ramler ned. 
Heldigvis har jeg god støtte i min samboer gjen-
nom mange år, Bjørn Kaiser. Og innerst inne vet 
jeg at det stort sett alltid går bra. 

Når det gjelder oppfølgingen i etterkant, har 
 Johanne blandede erfaringer: 

FORTSATT KRANSKREKK: -Jeg merker at opplevelsen har gitt meg en støkk, samtidig har jeg god støtte i 
min samboer Bjørn Kaiser, sier Johanne Sivertsvik Kaiser. 

(F
ot

o:
 M

ad
s A

rin
d 

H
ol

m
vi

k)
.



134

27  Jacobsen, I. (1983, nr.5). Risvollan fritidshjem.
 Rislappen, s. 4.
28  Rislappen. (1983, nr.7). Melding fra biblioteket.
29  Flor, B. (1983, nr.6). Oljeforbruk.
 Rislappen, s. 4.
30  Flor, B. (1983, nr.9). Oljeforbruket.
 Rislappen, s. 13.
31  Rislappen. (1974, nr.4). Husleieregulering i vente.
32  Gåsemyr, K. M. (1983, nr.7). Pluss-jente på Risvollan.
 Rislappen, s. 7.
33  Rislappen. (1983, nr.8). Bydelsteater på Risvollan?
34  Rislappen. (1983, nr.9). Ledige leiligheter.
35  Rislappen. (1983, nr. 9). Texaco Risvollan – bensin & 

 service.
36  Flor, B. (1984, nr. 3). Hoeggenmesterskap for rockeband.
 Rislappen, s. 8-9.
37  Rislappen. (1984, nr. 6). Hoeggen menighet.
38  Rislappen. (1984, nr. 5). Barnehagen overtatt av kommunen.
39  Flor, B. (1984, nr.5). Dørene kan punkteres.
 Rislappen, s. 6.
40  Gåsemyr, K. M. (1984, nr.5). Resultater fra årets Utleira-

stafett.
 Rislappen, s. 7.
41  Rislappen. (1984, nr.5). Sommerturen i eldregruppa.
42  Rislappen. (1984, nr.6). Vaktmester Henry Andersen.
43  Flor, B. (1984, nr.7). Første pensjonist.
 Rislappen, s. 4.
44  Flor, B. (1984, nr.10). Omsetning for 26 millioner.
 Rislappen, s. 5.
45  Flor, B. (1984, nr.10). Speilrefleks til salgs.
 Rislappen, s. 6.
46  Rislappen. (1984, nr.10). Farvel fra Risvollan barnehage.
47  Rislappen. (1984, nr.10). Pluss-ungdommer på Risvollan.
48  Gåsemyr, K. M. (1984, nr.10). Bydelskino på Hoeggen skole.
 Rislappen, s. 11.
49  Flor, B. (1985, nr.1). De nye dørene.
 Rislappen, s. 8.
50  Rislappen. (1985, nr.1). Aksjon Amnesty 1984.
51  Flor, B. (1985, nr.1). Leilighetsomsetningen øker.
 Rislappen, s. 9.
52  Flor, B. (1985, nr.2). Break-dance.
 Rislappen, s. 1.
53  Flor, B. (1985, nr.7). Kulda kan knekke radiatorene.
 Rislappen, s. 2.

Hverdagsnytt fra Rislappen

1  Rislappen. (1981, nr.1). Svensk TV1 og 2 på Risvollan.
2  Flor, B. (1981, nr.1). Pass taket over ytterdøra.
 Rislappen, s. 2.
3  Flor, B. (1981, nr.1). Halve Risvollan under tak.
 Rislappen, s. 5.
4  Flor, B. (1981, nr.1). Garasjene på E- og H-feltet.
 Rislappen, s. 7.
5  Flor, B. (1981, nr.3). Lederskifte på Utleira skole.
 Rislappen, s. 5.
6  Flor, B. (1981, nr.6). Vikarlærere etterlyses.
 Rislappen, s. 4.
7  Johansen, E. & Ræstad, K. J. (1981, nr. 6). Det store stygge 

trollet bak F-feltet.
 Rislappen, s. 5.
8  Flor, B. (1981, nr.6). Selger vi varmen for billig?
 Rislappen, s. 6.
9  Rislappen. (1981, nr.6). Vi spør.
10  Rislappen. (1981, nr.7). Engelsk uke ved Steindal skole.
11  Rislappen. (1981, nr.7). Nøkler funnet.
12  Grønningseter, O. (1982, nr.1). MS-hjemmet.
 Rislappen, s. 5.
13  NHI. (2020, 18. mai). Multippel sklerose – en oversikt.
 Hentet 24. mai 2020 fra https://nhi.no/sykdommer/hjerne-

nervesystem/multippel-sklerose/multippel-sklerose-oversikt/
14  Flor, B. (1981, nr. 5). Endelig rettsak.
 Rislappen, s. 8,
15  Flor, B. (1982, nr.2). Leskur til våren.
 Rislappen, s. 2.
16  Rislappen. (1982, nr.2). Peiskos på Risvollan.
17  Rislappen. (1982, nr. 4). Ordinær Generalforsamling - 1982.
18  Rislappen. (1982, nr.4). Vi spør.
19  Rislappen. (1982, nr. 7). Melding til katteeiere.
20  Rislappen. (1982, nr. 7). Montering av Flowfix-ventiler.
21  Rislappen. (1982, nr.7). Husleieinkasso.
22  Flor, B. (1982, nr.8). Boservice vokser.
 Rislappen, s. 6.
23  Rislappen. (1982, nr.9). Videoutleie.
24  Flor, B. (1982, nr.9). Inn i dataalderen.
 Rislappen, s. 9.
25  Berg, S. (1983, nr.1). Høy husleie skremmer kjøpere.
 Rislappen, s. 3.
26  Rislappen. (1983, nr.3). Risvollanmesterskapet i bordtennis – 

et positivt tiltak i nærmiljøet.

Litteraturliste 1980–89



134 135

79  Den norske kirke. (2015, 11. januar). Kirka på Hoeggen.
 Hentet 24. mai 2020 fra https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/

trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/hoeggen/om-
menigheten-i-hoeggen/om-kirkebygget/

80  Rislappen. (1988, nr.1). Bersvein Ofstad.
81  Rislappen. (1988, nr.2). Det prøver og prøves.
82  Flor, B. (1988, nr.2). Mindre varmeforbruk.
 Rislappen, s. 6.
83  Rislappen. (1988, nr.3). Risvollan barnehage.
84  Rislappen. (1988, nr.5). 400 studentboliger nord for Blaklia.
85  Flor, B. (1989, nr.1). Heismodernisering.
 Rislappen, s. 3.
86  Flor, B. (1989, nr.1). Tvangsauksjoner.
 Rislappen, s. 3.
87  Rislappen. (1989, nr.3). Stort stillas mot små duer.

Kommunens kattejeger

1  Opland, E. M. (1983, 27. september). Skyter ikke katter med 
halsbånd.

 Adresseavisen, s. 3. 
2  Melien, H. (1985, 20. juni). Katter skutt. 
 Adresseavisen, s. 23.
3  Notis Adresseavisen. (1982, 19. januar). Bursdags-notis om 

Ola Fagerli.
4  Flor, B. (1982, nr. 9). Styret i kattepine.
 Rislappen, s. 11.
5  Rislappen. (1982, nr. 4). Ordinær Generalforsamling - 1982.
6  Opland, E. M. (1983, 27. oktober). Lettet kattejeger da 

Mustafa kom til rette. 
 Adresseavisen, s. 17. 

Husleieaksjonen og Årets Trønder

1.  Thorsnæs, G. (2020, 19. januar). Strinda – tidligere 
 kommune.

 Hentet 19. februar 2020 fra https://snl.no/Strinda_-_ 
tidligere_kommune

2.  Flor, B. (1983, nr. 9). Aksjon mot økte boutgifter.
 Rislappen, s. 5.
3.  Rislappen. (1983, nr. 9). Til Storting og Regjering.
4.  Rislappen. (1983, nr. 9). Overveldende støtte.
5.  Rislappen. (1976, nr. 2). Husleiestreik på Risvollan.
6.  Norges Bank. (2014, 12. juni). Priskalkulator.
 Hentet 6.3.2021 fra https://www.norges-bank.no/tema/

Statistikk/Priskalkulator/
7.  Gaare, E. (1977, nr.1). Kampen fortsetter – Husleiestreiken ett 

år etter.
 Rislappen, s. 8.

54  Storli, G. (1985, nr.7). Risvollan Grendeutvalg har skiftet 
navn.

 Rislappen, s. 7.
55  Stendal, T. A. (1985, nr.3). Oppsigelse på grunn av bilkjøring.
 Rislappen, s. 5.
56  Flor, B. (1985, nr.5). Ledningsbrudd.
 Rislappen, s. 3.
57  Berg, S. (1985, nr.5). Nytt fra bydelsutvalget.
 Rislappen, s. 6.
58  Rislappen. (1985, nr.6). Pensjonist søkes.
59  Stendal, T. A. (1985, nr.7). Budsjett - nye husleier.
 Rislappen, s. 2.
60  Flor, B. (1985, nr.7). Salg av fast eiendom.
 Rislappen, s. 3.
61  Flor, B. (1985, nr.7). 1001 sviktet.
 Rislappen, s. 4.
62  Rislappen. (1986, nr.1). Risvollan barnehage er 10 år.
63  Olaussen, T. (1986, nr.2). TV-overvåking.
 Rislappen, s. 2.
64  Rislappen. (1986, nr.3). Referat fra Generalforsamlinga.
65  Gjengaar, J. B. (1986, nr.4). Overvåking av inngangspartiet i 

høyblokka.
 Rislappen, s. 2-3.
66  Flor, B. (1986, nr.5). TV-overvåking.
 Rislappen, s. 4.
67  Olaussen, T. (1986, nr.3). Nytt antenneanlegg kabel-tv.
 Rislappen, s. 2.
68  Lysø, R. (1986, nr.3). Småjobbsentral.
 Rislappen, s. 6.
69  Flor, B. (1986, nr.5). Bedre for ballfolket.
 Rislappen, s. 6.
70  Flor, B. (1986, nr. 5). Garasjeportene.
 Rislappen, s. 4.
71  Flor, B. (1987, nr. 4). Med trådløs er du ikke rådløs.
 Rislappen, s. 3.
72  Rislappen. (1987, nr.1). Hoeggen-området og det sørlige 

 Afrika.
73  Flor, B. (1987, nr.2). Fyren er slukket for godt.
 Rislappen, s. 5.
74  Rislappen. (1988, nr.1). Farvel med de tre fyrkjelene.
75  Flor, B. (1988, nr.2). Ombygging i høyhuset.
 Rislappen, s. 3.
76  Sørli, A. (1987, nr.2). Drosjekjøring inne på feltene.
 Rislappen, s. 7.
77  Gjengaar, J. B. (1987, nr.3). Datautstyr.
 Rislappen, s. 3.
78  Bratberg, T. T. V. (1996). Trondheim Byleksikon, (s. 243). 

Oslo: Kunnskapsforlaget. 





137

1990–1999



138

Matauk på balkongen

Et Rislappen-innlegg fra 1994 kan trolig ha like 
stor relevans i dag som da det opprinnelig ble 
publisert. Artikkelforfatteren var elev ved Statens 
Gartnerskole på Levanger, og artikkelen inne-
holdt tips til hva og hvordan man kunne plante 
med balkongen som utgangspunkt. Blant ulike 
alternativer ble nevnt storfrukta blåbær, bringe-
bær, jordbær og rips, samt kjøkkenhage med 
krydderurter. Ville man pynte litt ekstra kunne 
man plante roser, men da ble det anbefalt å  bruke 
en «stilk – eller klaserosesort.»2

Utfordrende interntrafikk

I en rekke utgaver av Rislappen både før og  etter 
1990 er det omtalt utfordringer med bilisme, 
mopeder og motorsykler internt i borettslaget. 
Særlig gjelder dette kjøring på gangveier eller for-
tau, uvettig kjøring som medfører støy eller  annen 
ulempe for beboere, samt fart og kjøreatferd som 
ikke hensyntar myke trafikanter. Så var også til-
felle i 1990 hvor det blant annet ble skrevet at 
det hadde vært tilfeller hvor «leieboere har blitt 
oppsagt fordi de har neglisjert disse husreglene,»1  
og det ble omtalt at man forsøksvis hadde satt 
opp bom for å hindre unødig innkjøring, men at 
man hadde erfart liten effekt målt opp mot «de 
fleste bilegoistene.»1 Selv ikke to permanente og 
solide bommer i A-feltet var nok til å få bukt med 
trafikkproblemet, for selv om bilistene trolig ble 
stanset, stoppet ikke dette de med moped. Den 
hyppige private motoriserte trafikken og at enkelte 
rett og slett satte fra seg kjøretøy der man tilsyne-
latende fant det for godt, skapte også utfordringer 
for renovasjonsbiler, ambulanse og uføretransport. 
Nye virkemidler ble etterspurt, og et av disse var 
fartsdumper som man håpet ville tvinge intern-
trafikantene til å respektere i det minste å holde 
lav nok fart.1

Hverdagsnytt fra Rislappen 1990–1999
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kroner. Sekretær – 21.000 kroner. Øvrige styre-
medlemmer – 11.000 kroner. I tillegg kom møte-
godtgjørelse per styremøte på 300 kroner. Også 
honorarer til Representantskapet ble avklart. 
Ordfører skulle få 15.000 kroner, mens en rest-
pott på 25.000 kroner skulle fordeles internt i 
Representantskapet.9

Salg og restanser

«I 1993 ble det omsatt 102 leiligheter,»10 og per 
31.12.1993 var det en husleierestanse eller ute-
stående husleieandel på totalt 453.858 kroner. 
Dette var en nedgang på 33.416 kroner sammen-
liknet med året i forveien. Det gikk også fram at 
det året 1993 ble «etterisolert 39 gavlvegger, et 
areal på 2.400 kvm.»10

Bedre bane

I et enstemmig styrevedtak av 17.8.1994 går det 
fram at fotballbanen på Blaklihøgda skal rustes 
opp til en kostnad på 42.000 kroner. Summen 
skulle «dekkes av vedlikeholdsbudsjett for drene-
ring.»11

Skolekorps-seier

I kretsmesterskapet i 1994 gikk Steindal skole-
korps helt til topps i 2. divisjon og fikk samtidig 
«høyeste poengsum uansett divisjon.»13 På dette 
tidspunktet hadde hovedkorpset 60 medlemmer, 
mens aspirantene var cirka 40 i antall.13

Dansemester med grønne fingre

Willy Laumann, i Adolf Øiens vei, opprinnelig 
fra Holstebro i Danmark, ble i 1994 omtalt som 
en som kunne traktere flere strenger. I boretts laget 
var han kjent som en hjelpsom  tusenkunstner og 
altmuligmann som kunne fikse det meste. Han 
kunne ta to ødelagte sykler og forvandle dem 
til en brukbar sykkel, samt at han hadde et eget 
drivhus hvor han for det meste dyrket tomater. 

Innbrudd hos Boservice

I 1994 fikk kontorene til Boservice ubudne  gjester, 
safen ble brutt opp og om lag 4.000 kroner for-
svant. Etter denne hendelsen ble det besluttet å 
få installert tyverialarm og etter en anbudsprosess 
var det Securitas som fikk oppdraget.3

Redaktørutlysning

Med frist innen 11. mai 1994 var det mulighet 
for interesserte å søke på utlyst stilling som re-
daktør for infokanalen til borettslaget. Den  rette 
kandidaten kunne gjerne ha medie-erfaring, 
samt ha egenskaper som muliggjorde etablering 
av gode kontaktnett ut mot skoler, idrettslag, of-
fentlige institusjoner og beboerne i borettslaget.4 
Også året etter ble den samme redaktørposten ut-
lyst.5 I 1996 ble det opplyst om at Kjell Kjærstad 
nå var blitt redaktør for RIK’en eller Risvollan 
Informasjonskanal.6

Ny anleggsmaskin

Styret ga i 1994 via Rislappen info om at det var 
gjort innkjøp av en «Wille 845 med 2 skuffer, 
pallegaffel og v-plog»7 til erstatning for Lund-
berg-maskinene som både var begynt å bli gamle 
og som ble brukt som innbytte i forbindelse med 
kjøpet. Total kostnad, inkludert innbytteverdi, 
kom på 616.000 kroner.7

Potet på F-feltet

På F-feltet hadde man etter styrets godkjenning 
året 1994 anlagt potetåker i skråningen ved fot-
ballbanen, og dersom man lyktes kunne potet-
dyrking «vise seg å bli en ny attåtnæring på Ris-
vollan.»8

Styrehonorar 1993/94

På generalforsamlingen 31.5.1994 ble styre-
honorarene fastslått til følgende summer: Styre-
leder – 51.000 kroner. Nestleder – 31.000 
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totale kostnadene ha blitt høyere.15 På bildet ser 
vi Emil Fredheim i gang med oppussings dugnad. 

Vaktordning

I 1995 var det vaktordning i Høyblokka med 
 ins peksjonsrunder i tidsrommet 22:00-04:00 i 5. 
til og med 15. etasje. Dette skulle i første om-
gang, som en prøveordning, gjelde fram i perio-
den 1. mars til 30. juni.16

Lang fartstid

En som hadde bodd i borettslaget helt siden 
 starten var Tore Bertelsen, som i så måte fikk en 
positiv omtale i forbindelse med jubileet i 1995. 
Han flyttet inn i Adolf Øiens vei 14. desember 
1970, for så å flytte videre til en 4-romsleilig-
het med kjeller i Risvollvegen 15. august 1982. 
Opprin nelig flyttet han fra en 2-romsleilighet 
på Lademoen hvor husleia var på 53 kroner 
 måneden. Som yrkesaktiv var Tore blant annet 
sjømann i utenriksfart, og på kranbåt i Nordsjøen.18 

Som ung reiste han som sjømann på de syv hav, 
før han etter hvert i 1953 kom til Norge hvor 
han blant annet ble «norsk mester i dansrock og 
swing,»12 i tillegg til at han representerte bokse-
klubben B-30 som utøver på ulike nasjonale og 
utenlandske stevner.12

Fotballbane og vennskapskamp

Nye mål til fotballbanen i A-feltet var i 1994 
kommet på plass og banen hadde fått en nødven-
dig standardheving.14 I tillegg var det slik at «lør-
dager kl.1400 treffes de som har lyst til en venn-
skapelig kamp, uavhengig av alder og kjønn,»14 
noe som ble ansett som et bra nærmiljøtiltak.

Storstua pusset opp

Storstua fikk i 1995 en velfortjent oppgradering 
av både gulv, vegger og tak, i tillegg til at også 
kjøkken og andre rom fikk et oppsving. De sam-
lede kostnadene for oppussingen kom på 175.000 
kroner, i tillegg til at det i Rislappen gikk fram at 
det sittende styret gjorde en god dugnadsinnsats 
«med kost og pøs»15 og uten dette arbeidet ville de 
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øvrig dømt til døden for landsforræderi og hen-
rettet på Kristiansten festning 1.  februar 1947.21 
Etter arrestasjonen ble Moan ført fra  Fosen til 
Misjonshotellet i Trondheim og  videre opp til 
det beryktede bandeklosteret hvor han ble utsatt 
for grov tortur. Han ble blant annet «slått med 
 gummikøller og brent i ansiktet og i nesen.»20  
Moan holdt derimot tett, og halvt  svimeslått ble 
han «slept inn i et lite kammer.  Under torturen 
hadde tortur istene drukket tett og gikk til ro. 
De sa de skulle fortsette neste dag.»20  Da Moan 
kom til seg selv cirka timen etterpå hørte han 
snorkende vakter, og bestemte seg for å rømme. 
Hendene «var bundet med fallskjermsnorer»20  og 
selv om det var krevende greide han etter mye 
strev å løsne knutene. Da gjenstod selve flukten. 
Utendørs var det vanligvis patruljerende schäfer-
hunder, men akkurat denne natta var de inne-
låst. Moan maktet så å kravle seg ut gjennom et 
lite vindu, klatre «over det høye piggtrådgjerdet 
rundt eiendommen»20 og komme seg vekk. Fra 
Jonsvannsveien kom han seg etter hvert fram til 
Tomset gård hvor hans fetter Oskar Killingberg 
bodde. Det er antatt at Moan gikk i bekkedaler 
og i åpne bekker (som nå er lagt i rør) «for å  holde 
seg lavt i terrenget og for å skjule spor.»20  Vel 
oppe på  Tomset våget ikke fetteren å ha Moan i 
hus av frykt for tyske represalier dersom  tyskerne 
fant en rømt fange hos ham. Løsningen ble å 
 bygge ei barhytte i Tomsetåsen, «inne blant noen 
einer busker med impregnerte salpetersekker til 
tak. De nærmeste naboene hans var 8 maurtuer. 
Klærne hans var fulle av lus etter fangeopphol-
det, så alle klærne ble lagt i maurtua og renset på 
naturmetoden.»20 Etter 6 uker i skjul var tortur-
sårene såpass leget at han kunne fortsette flukten 
til Sverige via Leksvik. Selv om Moan klarte seg 
var det et stort antall  fiendtlige mannskaper som 
lette etter ham, og «på grunn av rømningen ble 
den planlagte Operasjon Oleander fremskyndet 
og satt ut i livet umiddelbart, da Moan visste fra 
avhørene hvor mye tyskerne  hadde kjennskap til 
av motstandskampen på Fosen.»20 Etter krigen 
 flyttet han til hjemgården i Leksvik. Moan døde i 
28. mai 1987, nesten 87 år gammel.20

Hilsen fra Marvin

I anledning borettslagets 25-årsjubileum var 
det publisert en hilsen fra Trondheims-ordfører 
 Marin Wiseth. I sine ord skrev han at Risvollan 
Borettslag var en svært viktig aktør i arbeidet med 
å skape et bomiljø preget av trivsel, trygghet og 
at folk bryr seg om hverandre. Marvin avsluttet 
med å ønske jubilanten til lykke med dagen, samt 
at han så «frem til et fortsatt godt samarbeid til 
det beste for innbyggerne i området.»17

I motstandsmannen Moans fotspor

Nardo Historielag hadde et innlegg i Rislappen 
hvor de annonserte at det den 14.5.1995 fra 
 klokken 11:00 på formiddagen ville bli gjennom-
ført en 3,5 kilometer lang historisk vandring i fot-
sporene til krigshelten Johan Moan, som i krigs-
årene klarte å rømme fra Rinnans bandekloster for 
så å gå i skjul hos slektninger ved  Tomset gård.19 

Moan ble født 16. september 1900, og var un-
der 2. verdenskrig involvert i grenselos- aktivitet 
hvor nordmenn hjalp folk som av ulike grunner 
måtte flykte fra tyskerne, over grensen til det da 
nøytrale Sverige. I 1944 gikk det derimot galt, og 
Moan ble arrestert av det tyske hemmelige politi-
et, Gestapo. Her var Henry Rinnan og hans nett 
av angivere i Sonderabteilung Lola også kjent 
som Rinnanbanden, involvert.20 Rinnan ble for 
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Alt-muligbutikk

I tilfluktsrommet under barnehagen fant man i 
1996 et butikk-konsept kalt Nardo Vedlikehold-
service drevet av Kjell Jønland, som tok på seg 
oppdrag som; «Sykkelreparasjon, sveising, opp-
pussing og vedlikehold, vask-/rens, plenklipp/
raking, snørydding, strøing, bilpleie, tilsyn med 
eiendommer, hente- og bringetjenester, og annet 
forefallende arbeide.»24

Bydelsteater

For 25 år siden var det en nyoppstartet teater-
gruppe på Risvollan. Denne var delt i tre sats-
ningsområder, i form av voksen, ungdom og 
barn. Leder for de ulike gruppene var henholds-
vis Birgit Sivertsen, Siv Dolmen og Astrid Heian 
Carlsen, og noe av utstyret tilhørende teateret ble 
lagret på biblioteket i Høyblokka. De ulike alders-
inndelingene hadde også rukket å gjennomføre 
en forestilling som Rislappen hadde overvært og 
tilbakemeldingen var at dette ga mersmak. Sam-
tidig var reporteren ærlig på at  voksengruppa fikk 
litt fratrekk på grunn av overspilling og unødig 
bannskap. Barnegruppa derimot høstet kun posi-
tiv respons i tillegg til ungdomsgruppa. Sistnevnte 
gjennomførte sitt show som et slags forumteater 
hvor skuespillerne med aktiv hjelp fra publikum 
løste ulike utfordringer.25

Bydelspoliti

Som følge av et gjensidig ønske fra Trondheims-
politiet og Risvollan Borettslag ble det undersøkt 

Utsatt oppstart

Det var i 1995 tatt initiativ til å etablere et sangkor 
på Risvollan, men til tross for flere oppfordringer 
både via Rislappen og andre kanaler lot det seg 
ikke gjøre å friste mange nok til å bli med. Per 27. 
november 1995 hadde det meldt seg 15 kvinner 
og 6 menn, noe som ifølge initiativ takerne var 
for lite: «Antallet damer må opp imot 25-30 for å 
starte et damekor. Blandet kor er jo totalt umulig 
– med bare 6 herrer! Så inntil  videre, intet kor på 
Risvollan.»22

Disko i Storstua

I desember 1995 var det diskotek for elever fra 4. 
til 6. trinn i Storstua, arrangert av naboutvalget 
på D-feltet med Hege Riisem i spissen. Arrange-
mentet ble en stor suksess med mange frammøtte 
og god stemning, og av mat og drikke var pølse 
og brus et populært innslag. Så gode mottakelser 
fikk arrangørene at de planla å gjenta suksessen 
utpå nyåret, men da for ungdomsskoleelever.23 
På det ene bildet ser vi barna som koste seg på 
disko og på det andre ser vi DJ Tom Strømberg 
og medhjelper Jørn Ryggvik. 
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fart på vei på inntil 70 km/t, men da med ganske 
dårlige kjøreegenskaper. Grøn hadde for øvrig 
egenhending kjørt mobilkrana fra Alta og opp 
til Risvollan. Denne turen ble såpass lang at den 
krevde to overnattinger før han var framme.29

Isbilsuksess

20. april 1996 var det ifølge Rislappen første 
gang at isbilen gjestet hele Risvollan Borettslag. 
Den etter hvert så kjente isbilmelodien spilte 
seg gjennom feltene med løfte om godsaker til 
både store og små. Samtidig hadde man erfart 
at  isbilen ikke tok det helt easy hva fart angikk, 
særlig gjaldt  dette på vei inn mot A-feltet. Salgs-
dagen ble uansett en suksess og isbilen skulle 
heretter  ankomme partallslørdager i tidsrommet 
11:00-14:30.28 

muligheten for etablering av politistasjon på Ris-
vollan. Justisdepartementet bevilget derimot ikke 
noen midler til dette og prosjektet ble etter hvert 
skrinlagt.26 På bildet ser vi politimann Eivind 
 Johansen. 

Akekonkurranse

I påska 1996 var det akekonkurranse for hele bo-
rettslaget i Stordalen. Alle var invitert, men ifølge 
Rislappens utsendte kunne det virke som om folk 
trodde at invitasjonen bare gjaldt folk fra D- og 
G-feltet. Konkurransen forløp uten store uhell 
og med mye godt humør og pågangsmot. Selve 
bakken ble preparert i løpet av 30 minutter, og 
premiene bestod av diplom og friske appelsiner.27 
På bildet ser vi daværende styreleder Per Ketil 
 Riisem ake ned bakken med videokamera. 

Stor kran i borettslaget

I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet i 1996 
med utskifting av balkonger fikk borettslaget be-
søk av kranfører Knut Grøn. Han hadde med seg 
en mobil kran på 40 tonn, som skulle brukes til å 
håndtere balkongelementer på om lag 3,4 tonn. 
Løftekapasiteten var ifølge Rislappen ganske så 
imponerende. Blant annet kunne krana 16  meter 
fra senter løfte 4 tonn, og 30 meter fra senter 
kunne den løfte 700 kilo. Den kunne dessuten 
løfte oppover til og med 35 meters høyde. Grøn 
opplyste videre om at mobilkrana hadde en topp- (F
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Risvollan Cup i fotball

Vinneren av fotball cupen ble i 1996 laget fra felt 
H/1-15 som i finalen vant over G- feltet med 3-2. 
På veien til finalen vant H-feltet først på walkover 
mot E-feltet, så slo de F- feltet 2-1 i semifinalen, 
før altså seiersrekken ble fullført i finalen. Det 
overraskende i denne cupen var at vinneren fra 
1995, B-feltets Dreamteam, ble utslått allerede 
i innledende runder med 0-2 tap mot laget fra 
felt H/2-20. Cupens 
 største seier kom i semi-
finalen mellom G-feltet 
og felt H/2-20 hvor 
først nevnte vant med 
kalasifrene 7-0. Også i 
innledende runder viste 
G-feltet seg fram som 
scoringsvillige med 6-0 
seieren over C-feltet.32 

Skateboard på Hoeggen

Takket være et samarbeid mellom Ung i Nardo, 
lokale ungdommer, samt støtte fra den forebyg-
gende avdelingen ved Trondheim Politikammer 
lå det i 1997 an til skateboardrampe ved  Hoeggen 
skole. Det var uttrykt et stort behov for et slikt 
tilbud og det var bevilget prosjektmidler på til 
sammen 30.000 kroner.33

Indianere på Risvollan

Som del av et initiativ fra Ung i Nardo var det 
en julidag i 1996 reneste indianerleiren på Ris-
vollan. På menyen stod blant annet grillmat og 
barna fikk fargerik maling i fjeset og passende 
klesplagg. Det ble også satt opp en lavvo eller for 
anledningen tipi, i tilknytning til leiren.30

Ikke lenger Frittle

I 1996 byttet ungdomshuset Frittle navn til Ris-
tunet. Det ble informert om at tidligere akti-
vitet nå var flyttet til Hoeggen skole og at Ris-
tunet heretter ville tjene som et allaktivitetshus 
og møte sted. Utleira IL hadde fått kontorplass i 
bygget og man håpet at huset ville kunne tilby 
ulike kulturelle aktiviteter. Åpningstidene skulle 
være fra 10-15 på hverdager og ifølge Rislappen 
var det blant annet kaffe å få om man tok turen 
innom det nye møtestedet.31
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klokkene da de ankom. På det andre bildet ser du 
selve kirken. 

Lia pukkverk

Etter et bystyrevedtak i 1998 lå det an til økt tra-
fikk til og fra Lia Pukkverk. Ifølge planene  skulle 
man øke fra 10.000 til 36.000 lastebillass, og 
Utleirvegen var en av to veier som trolig ville få 
størst belastning. På Risvollan var man  bekymret 
for hvordan dette ville påvirke trafikksikker heten, 
særlig siden deler av strekningen var brukt som 
skolevei til og fra Utleira skole.36 Dermed ble det 
besluttet at man skulle påklage bystyrevedtaket til 
bygningsrådet. I tillegg til at borettslaget klaget 
ble det også sendt klage fra Bjørkmyr Velforening, 
Øvre Tverreggen Velforening, Roald og Gjertrud 
Eriksen, Robert og Else Skjeldam, Foreningen 
PONUS, og trafikksikkerhetsutvalget ved Utleira 
skole. De innkomne klagene ble behandlet i Byg-
ningsrådet 2. februar 1999 hvor konklusjonen 
var at de som klaget ikke fikk medhold. Det ble 
videre opplyst om at denne avgjørelsen ville bli 
anket til Fylkesmannen, hvor forventet behand-
lingstid var på inntil 3 måneder.37

Avtale med Securitas

I 1999 inngikk borettslaget en vaktavtale med 
 Securitas som omfattet beredskap, «på samme 
måte som tidligere, men i stedet for egne vakt-
mestere er det nå vektere som vil assistere ved 
forespørsel/behov.»38 Avtalen hadde en prøve-
periode på 6 måneder.

Flittige hender

I 1997 var det 8. år på rad at foreningen Flittige 
Hender arrangerte julemesse. Inne i Storstua var 
det flere bord utstilt med ulike håndverkspro-
dukter som for eksempel glasskunst, akvareller, 
og strikke-nisser. Noen av medlemmene holdt 
i tillegg egne kurs innenfor porselensmaling, og 
keramikk for de som var interessert i det.34

Hoeggen vigslet

12. oktober 1997 ble Hoeggen kirke vigslet som 
bydelskirke for bydelene Risvollan, Nardo, Stub-
ban og Othilienborg. Menighetskontoret  kunne 
rapportere om at mange ønsket å gifte seg i  kirken, 
i tillegg til at flere henvendte seg til kirken for å 
få døpt sine barn der. Som følge av interesse fra 
publikum hadde man også igangsatt et tilbud med 
søndagsskole.35  På det ene bildet ser du kirke-
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et bud på 3,9 millioner kroner. KBS Kjøpesenter 
la derimot inn et bud på 4 millioner kroner, og 
i et Formannskapsmøte 15.6.1999 vedtok kom-
munen at KBS fikk tilslaget forutsatt at kjøpet 
ble gjennomført innen 18.6.1999 klokken 12:00. 
Det lå i premissene at borettslaget ville få tilbud 
om å kjøpe senteret dersom KBS ikke benyttet 
seg av avtalen, noe det til slutt viste seg at de ikke 
gjorde og dermed ble aksjene i Risvollan Senter 
AS, etter en lang prosess, kjøpt av borettslaget.42

Postkontoret nedlagt

Høsten 1999 ble postkontoret på Risvollan ned-
lagt, men samtidig ble det gjort undersøkelser 
om borettslaget kunnet videreføre noen av post-
kontortjenestene. Resultatet ble at borettslaget 
betjente «postboksanlegget i senteret og tok over 
frimerkesalget,»43 noe som i praksis innebar at 
frimerker var til salgs ved borettslagskontoret 
innenfor vanlige åpningstider. 

Fra ja til nei

1 1999 går det fram av en Rislappen-artikkel at 
det var litt fram og tilbake knyttet til etablering av 
bilvaskeplass i borettslaget. Først skal det ha vært 
et flertall i generalforsamlingen for bygging av 
bilvaskeplasser, deretter skal det samme forslaget 
ha blitt nedstemt i en ekstraordinær generalfor-
samling. Siden styret var klar over at folk likevel 
vasket bilene sine inne på borettslagets område 
ville man i samarbeid «med naboutv algene, vur-
dere alternative plasseringer av bilvaske plasser for 
om mulig å redusere evt. ulemper for  beboerne.»44

Effektivt møte

26.8.1999 var det «ekstraordinær generalforsam-
ling i Folkets hus med 109 fremmøtte andels-
eiere, fullmakter inkludert.»39 I løpet av tre  timer 
var møtet unnagjort og på den tiden hadde man 
behandlet 14 saker. Styreleder Riisem var såpass 
godt fornøyd at han blant annet uttalte; «jeg til-
later meg å hevde at generalforsamlingene nå ser 
ut til å ha fått en meget positiv utvikling, og  tenker 
da på at generalforsamlingen i økende grad evner å 
behandle de saker som er til behandling.»39

På nett

23.8.1999 ble hjemmesiden til borettslaget til-
gjengeliggjort på internett med informasjon om 
«ansatte og tillitsvalgte, TVRisvollan, Ristunet og 
Risvollan Senter.»40

Risvollan Senter AS

I 1999 ble det informert om at Risvollan Boretts-
lag nå var blitt eneaksjonær av Risvollan Senter 
AS. Som styremedlemmer i det nye selskapet ble 
valgt Per K. Riisem (leder), Stein Olav Myran 
(nestleder) og Roar Skaaraaen (styremedlem). 
Varamedlemmer ble Eli Bjerk, Gaute Brenne og 
Berit Wenaas.41 Veien til å bli eneaksjonær var 
derimot ikke noen enkel prosess. Det hadde seg 
nemlig slik at da Trondheim kommune annon-
serte at de ville selge seg ut av Risvollan Senter 
AS, og Risvollan Borettslag sa seg interessert som 
kjøper, ble det forhandlet om pris, og boretts-
laget ga et bud på 1,5 millioner kroner for å over-
ta  aksjene, noe rådmannen avslo. Et nytt bud fra 
borettslaget på 2 millioner kroner ble godtatt 
forutsatt at Formannskapet ville godkjenne sum-
men. Like før behandlingen i Formannskapet 
fikk derimot kommunen et bud som var 250.000 
kroner høyere enn budet fra borettslaget, og 
kommunen var dermed ikke interessert i å selge 
til 2 millioner kroner. I stedet engasjerte kom-
munen Nylander Næringsmegling ASA og i den 
påfølgende budrunden deltok borettslaget med 
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Helge A. Bjerkan (77)
Styrelederperiode: 1991–1993.

Tre egenskaper som kan være viktige 
for en styreleder:
-Det å kunne samarbeide med styret, med admi-
nistrasjonen, og å være åpen for nye impulser og 
vinklinger. 

-Hva er du mest fornøyd med?
-Struktureringen som ble gjort, spesifikt opp 
mot opprettelsen av administrative systemer og 
modernisering av reguleringen av fjernvarmen i 
undersentralene, samt kvalitetssikring av fjern-
varmen. Vi var tre store aktører i byen som fikk 
en egen avtale med E-verket i sin tid, det var høg-
skolen, sykehuset og Risvollan Borettslag. For oss 
innebar ordningen en kompensasjon for varme-
tap i vårt interne distribusjonsnett. Via målere, 
regulatorer og våre sløyfer med 21 undersentraler 
som kunne fjernstyres over telefonnettet og data, 
hadde vi mulighet for nattsenking tilpasset behov 
og kapasitet. Videre hadde borettslaget anskaffet 
mobile måleenheter for å måle eventuelle avvik. 
Jeg husker blant annet at vi avdekket en stor feil 
på en av målerne til E-verket, noe som resulterte 
i at borettslaget fikk et betydelig beløp refundert.

-Hva var dine største utfordringer?
-I 1991 da jeg var styreleder slo nyttårsstormen 
til, den verste på mange tiår. Da var det nok å 
gjøre. Vi måtte mobilisere det vi hadde av til-
gjengelige vaktmestere fordi pappen på mange av 
 takene ikke var tilstrekkelig forankra. Når flate 
tak utsettes for såpass sterk vind og vindretning 
kan det bli vakuum. Det ble en omfattende jobb 
å sikre tak der dette var mulig, og å låse seg inn 
hos folk som var borte og regelrett måke snø ut av 
soverom der vinduene stod åpne. 

-Hva tenker du om framtida til borettslaget?
-Først vil jeg si at dette er et kjempefint borettslag 
å bo i. Jeg har selv en perle av en andel og har 
fin kontakt med naboene rundt meg. Samtidig 
 tenker jeg på økonomien til borettslaget. Det er 
viktig at man tenker kostnads- og utgiftskontroll 
på en måte som gagner beboerne. Man kan gjerne 
ha utvikling i tankene, men det er ikke sikkert at 
dette samsvarer med stadige økninger i felleskost-
nader og husleie. Og utover det vil jeg benytte 
anledningen til å gratulere jubilanten med årene.

4 raske med styrelederne Bjerkan og Worren
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Håkon Melsæter Worren (80)
Styrelederperiode: 1993–1996.

Tre egenskaper som kan være viktige 
for en styreleder: 
-Det er viktig å ha klare, tydelige mål for virk-
somheten. Man må være i stand til å samordne 
styremedlemmenes ulike egenskaper på en måte 
som gagner det man skal gjøre. Og man bør ha 
øye for og styring på det som handler om øko-
nomi. For eksempel en økonomisk styring som 
er forutsigbar for alle, både driftsansvarlige og 
beboere.

-Hva er du mest fornøyd med i 
din styrelederperiode?
-Jeg er stolt og glad for at rehabiliteringen ble 
gjennomført. Forut for dette hadde borettslaget 
et katastrofalt vedlikeholdsetterslep, og man kom 

fram til at det ville bli mye dyrere med fortsatt 
vedlikehold sammenliknet med en total renove-
ring. Dette gjaldt vinduer, dører, og vegger med 
mer. På den påfølgende generalforsamlingen 
gikk vi i styret inn for total renovering, noe som 
ble vedtatt. Den økonomiske rammen var på 
intet mindre enn 100 millioner kroner, og den 
 rammen holdt vi oss innenfor. I forbindelse med 
renoveringen ble det leid inn en ekstern prosjekt-
leder som hadde oppfølgingsansvar på kvalitet, 
framdrift og økonomi. Jeg husker at vi blant  annet 
bestilte 13.000 vinduer. Tenk det store antallet på 
den tiden, det er ikke sikkert det var så store bestil-
linger av vinduer da, i Trondheim. Og det  setter 
det hele i perspektiv, hvor stort dette borettslaget 
vårt egentlig er. Samtidig er jeg stolt over at jeg sa 
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ja til å fremme forslaget om egen tv-stasjon, det 
som ble forløpet til TV Risvollan. Jeg er også godt 
fornøyd med 25-årsmarkeringen, hvordan dette 
ble organisert og gjennomført av styret, og det vi 
fikk til rundt dette arrangementet. 

-Hva var dine største utfordringer i 
din styrelederperiode? 
-En utfordring var intern uenighet i styret, 
samt tidvise store brytninger, men ikke krangel, 
 mellom administrasjonen og styret. Dette kunne 
gå på å gjøre styret handlingsdyktig og i stand til å 
samhandle og samordne seg internt, og  samtidig 
etablere samarbeid med teknisk sjef og daglig 
 leder. Dette siden de to sistnevnte deltok på alle 
styremøtene. For meg som kom utenfra, og som 
skulle utøve ledelse i en slik setting, ble dette litt 
av en oppgave. Man måtte finne ut hvem man 
skulle lytte til og hvem man kanskje ikke skulle 
høre på. Det kunne være både et kaos og et slit, i 
tillegg til at jeg hos enkelte ble møtt med en for-
beholdenhet og skepsis til meg som person.

-Hva tenker du om framtida til borettslaget? 
-De som sitter og bestemmer bør kunne stille seg 
spørsmål om hva de tenker at borettslaget skal 
tilby sine beboere i framtida. Skal man bare være 
opptatt av fysiske bygg eller skal man vurdere å 
ta inn nye tjenester som tilbys beboerne? Kanskje 
kan det hende at man kan hente inspirasjon og 
kunnskap fra andre borettslag lokalt, regionalt, 
nasjonalt og globalt med tanke på hvordan de 
gjør det? Kan vi i Risvollan borettslag ha noe å 
lære av andre? Helt klart, er min mening. Sam-
tidig bør vi etablere et system som honorerer de 
ansatte som ønsker å søke ny kunnskap, i form 
av etter- eller videreutdanning som gagner bo-
rettslaget og bomiljøet. Kanskje skulle man også 
vurdere å lage noen leiligheter hvor man betaler 
mer, men samtidig kan få noen ekstra goder eller 
tilgang på ekstra tjenester, som følge av disse mer-
kostnadene som et slags Risvollan pluss-konsept? 
Videre er det positivt at borettslaget har så mange 
ressurser. Det gjør dette til et trivelig sted både å 
bo, og å jobbe i.

Det er viktig å ha klare,
tydelige mål for virksomheten.
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Fra el til ståltau 

-Jeg begynte på NKI som skolen het den  gangen 
og utdannet meg innen svakstrøm og styrings-
systemer. I starten var det i Lofoten, og etter 
hvert i Trondheim. 

Etter et dårlig eksamensresultat bestemte han seg 
for å ta siste året på nytt, og måtte vente flere 
måneder på en ny sjanse: 
-For å bruke ventetiden fornuftig jobbet jeg mid-
lertidig på en ståltaufabrikk. Det var i -73, men 
jeg trivdes såpass at jeg like godt startet i full jobb.

Av Mads Arind Holmvik

Likevel ble det TV, og mye av dagens struktur kan 
tillegges et arbeidsjern fra Stamsund i  Lofoten. 
Kjell Kjærstad har siden 1996 vært redaktør for 
det som i dag er kjent som TVRisvollan, og har 
vært og er en viktig bidragsyter til den redaksjo-
nelle aktiviteten. Det var derimot ikke naturgitt 
at han skulle bli fjernsynsreporter. I barndom-
men hadde han nemlig andre drømmer. Faren var 
 radioreparatør og Kjell han skulle bli elektriker.

TVRisvollan – en lokal kulturbærer

Det var ikke gitt at det skulle bli egen TV-kanal på Risvollan.
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Tilfeldighetene ville det likevel slik at Kjells 
 svigermor ble handikappet og behovet for en lei-
lighet med alt på ett plan tilsa at Høyblokka var 
et fullgodt alternativ:
-På den måten var Risvollan Borettslag forut for 
sin tid. Her hadde vi jo alle bekvemmeligheter 
med butikk, heis og legesenter. 

Radiomann fra -87

Mens han jobbet som ståltauarbeider var Kjær-
stad aktiv i fagbevegelsen og gjennom sitt arbeid 
som klubbformann ble han kjent med radiofolk. 
Det var slik han ble med i prosessen med å bygge 
opp et eget studio til det som da var kjent som 
A-radioen, senere Radio Midt-Norge:
-Dette var arbeiderbevegelsens radio, og studioet 
var i Gyldenløves gate, før det ble flyttet til Prin-
sens gate. Jeg var mest involvert i det tekniske, 
men hadde også noen programposter.

Kjærstad jobbet som radiomann på hobbybasis 
fram til -92, da radiokanalen gikk konkurs. Derfra 
fortsatte han med frilansoppdrag for blant  andre 
Radio Lofoten og en radiokanal i Midt-Norge, i 
tillegg til jobben på ståltaufabrikken. 

Kjærstad ble i jobben helt fram til 1990 og i rundt 
ti av disse årene var han også klubbformann:
-Jobben var tøff, særlig psykisk. Det var fulle 
dager med mye støy fra maskiner som gikk i et 
raskt tempo. Selv om man selvfølgelig hadde øre-
klokker var det folk som rett og slett ikke klarte 
det. De måtte slutte. Samtidig var arbeidsmiljøet 
godt. Det var ikke noe tull, og om noe skjedde 
ble det skværet opp med en gang.

Til Risvollan i -74

Allerede da han jobbet i ståltaubransjen, bodde 
Kjell på Risvollan:
-Jeg kom hit i 1974 og flyttet inn i Høyblokka i 
den samme leiligheten som vi har i dag. Jeg har 
trivdes godt. Det har bestandig vært orden på 
 saker og ting. Vi hadde vel en av de første for-
brenningsanleggene for fjernvarme her oppe. 

På den tiden var området ganske annerledes enn 
i dag. Kjell hadde selv lagt merke til den iøyne-
fallende blokka nær sagt midt ute på bondelandet 
i forbindelse med en kjøretur:
-Det var ikke fritt for at man tenkte sitt. Man 
assosierte den kanskje mer med en silo enn ei 
 boligblokk.
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HISTORIEN IVARETATT: Foto-utstyret fra tidligere tider er fortsatt å finne inne på redaksjonskontoret.
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Fart var det derimot ikke på det utstyret redak-
sjonen startet med sammenliknet med dagens 
moderne pc-utstyr og nettlinje: 
-Noen vil kanskje si at vi startet beskjedent, men 
det var absolutt funksjonelt. Vi hadde en Amiga 
2000 som bød på overraskende god grafikk. Og 
etter hvert fikk jeg også lov til å kjøpe en liten 
redigeringsenhet for video-opptak. 

Selv om dette kostet et par tusen kroner, noe som 
var en god slump penger på den tiden, hadde re-
daksjonen et stramt budsjett. Man prøvde å få 
mest mulig ut av det man hadde til rådighet: 
-Slik har det vært siden starten. TV-kanalen var 
ikke den store utgiftsposten, frivillige jobbet  gratis 
og brukte ofte eget utstyr for å lage video. Det er 
først i de siste årene vi har spurt om litt mer for å 
holde følge med utviklingen, blant  annet innen-
for HD. Her kan nevnes at både Hama-brettet og 
de fotokameraene vi har brukt er tatt godt vare 
på. De ligger i et skap i redaksjonskontoret den i 
dag i dag. 

Redaktør

I 1995 ble det satt inn en annonse som fikk be-
tydning for så vel TVRisvollan som for Kjærstad. 
Da annonserte borettslaget etter en redaktør, 
Kjærstad meldte seg, og fikk jobben.

-Rent formelt var jeg kanskje ikke ansatt før 
1.1.1996, men jeg var likevel godt i gang. Det 
startet i det små, med to til fire plakater med 
 styrevedtak og slike ting. Det var jo tross alt bare 
en infokanal på den tiden. 

Selve produksjonen av programmet var på et tids-
punkt hjemme i stua til Kjærstad:
-I starten stod alt utstyret på borettslagskontoret, 
men siden det kun var meg i redaksjonen ble  dette 
litt tungvint. Derfor ble det ordnet en linje til et 
rom i leiligheten vår, en løsning som varte i ett 
års tid. I tillegg fikk jeg installert en telefonsvarer 
slik at folk fikk mulighet til å engasjere seg. Særlig 
tv-sendte annonser innenfor bruktmarkedet ble 
populære. Det var bra fart for å si det sånn. 

VIKTIG VERKTØY: Med dette Hama-brettet er det blitt redigert mangt et nyhetsinnslag.
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Med godkjenningen på plass startet også en liten 
digital redaksjonell revolusjon. VHS ble erstattet 
med DV-kameraer, lagring på kassett fikk vike 
for lagring på harddisk, mobiltelefonen gjorde 
sitt inntog, og budsjettet ble noe mer fleksibelt. 

Nyhetsformidler 

Dermed kunne Kjærstad og redaksjonen for  alvor 
ta fatt på det viktige samfunnsmandatet som 
 ligger til grunn for enhver lokal TV-redaksjon; 
å formidle nyheter av stort og smått. Dette ar-
beidet gjøres i dag av en redaksjon på rundt 15 
personer som tidvis produserer saker med stor 
gjenklangseffekt hos målgruppen. Et slikt eksem-
pel kom i forbindelse med legionellasmitten for 
noen år siden:
- Da satte vi opp direktesending til alle  beboerne 
med fylkeslegen og annen ekspertise i studio. 
Samtidig etablerte vi et telefonnummer slik at 
folk kunne ringe inn spørsmål på direkten. På 
forhånd gikk naboutvalgene ut i sine områder 
og varslet folk om et viktig innslag på lokal-TV. 
Det ble i sum en kanonsending. Både bra TV, 
opplysende informasjon, og folk fikk svar på sine 
spørsmål.

Kulturbærer

I tillegg til å informere om viktige hendelser har 
TV-kanalen en funksjon som kulturbærer. Kjær-
stad fremhever særlig TV-bingoen:
-Den er det mange som er glad i. Folk samles 
gjerne i stua, kanskje kommer det familiemed-
lemmer på onsdagsbesøk, og så er det kaffe og 
kaker og sosialt. En av de første medarbeiderne 
våre var Petter Hokstad som hadde jobbet med 
bingo for idretten i mange år. Han var en viktig 
mann i prosessen med å få i gang TV-Bingoen, 
han var fast programleder og ble ofte kalt bingo-
kongen. Dette var på høsten 1999 og det ble en 
skikkelig suksess. En gang fortalte ei eldre dame 
på rundt 80 år at dette med bingoen var det beste 
vi hadde funnet på. Hver bingokveld kom nem-
lig de tre døtrene hennes hjem, og sammen koste 

Lokal entusiasme 

For å få opp kunnskapen om og interessen for 
tv-kanalen var Kjærstad aktiv opp mot lokale 
medspillere. Det ble gjort avtale med biblioteket 
om opptak fra eventyrstund, noe som ga flere 
 seere og stor entusiasme: 
-Barna gikk hjem og fortalte at nå kom de på 
RIK’en som er en forkortelse for Risvollan Info 
Kanal og man oppnådde da en gjenkjennelses-
effekt, samtidig som folk sannsynligvis erfarte at 
lokal-TV hadde noe for seg. 

Derfra gikk det stadig framover. Kjærstad fikk et 
lite honorar for redaktørjobben noe han brukte 
som en del av rekrutteringsprosessen i arbeidet 
med å bygge opp en redaksjon:
-Det lille honoraret som nok mest var av symbolsk 
verdi ble lagt i en redaksjonskasse og så fordelt 
etter innsats. Fordelingen var det redaksjonsklub-
ben som stod for. Etter hvert fikk vi en økning i 
honoraret, men fortsatt fordeles  honoraret etter 
det opprinnelige prinsippet. Den som engasjerer 
seg mest, får mest og så blir det gradert nedover 
avhengig av bidrag. 

Konsesjon i -98 

I 1998 fikk borettslaget, som det første i landet, 
innvilget konsesjon for sending av lokal-TV i 
 kabelnettet. Veien fram til konsesjonen bød rik-
tignok på enkelte utfordringer: 
- Etter at jeg startet som redaktør ble det  opprettet 
kontakt med nærkringkastingsnemda, og bo-
rettslaget ble gjort oppmerksom på at vi måtte ha 
konsesjon for TV-sendinger siden vi hadde mer 
enn 100 husstander. Konsesjonssøknaden ble 
sendt i 1996, men det viste seg at det ikke fantes 
regelverk for borettslag opp mot slik konsesjon, 
og det hele måtte derfor gjennom en egen utred-
ning. Fram til endelig behandling fikk vi, etter 
søknad, heldigvis dispensasjon fra dette kravet og 
kunne drive prøvesendinger, før vi i april 1998 
fikk innvilget konsesjonen. 
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den yngste som har klart dette gjennom tidene,»1 

og av scoringsrekorder kan nevnes 30 mål på 18 
kamper, samt 6 av målene i RBKs 7-2 seier over 
Vålerenga i 1968.2 Odd Iversen bodde i flere i år i 
Høyblokka, og Kjærstad forteller at siden Iversen 
bodde i 7. etasje, og han selv i 9. etasje møttes de 
titt og ofte:
-Odd var en kjernekar på mange måter. Han 
 jobbet litt for oss som sportsreporter og med 
programmer som Tippehjørnet. Før noen av oss, 
kanskje også inkludert ham selv visste at han var 
syk, gjennomførte vi et fire timer langt  intervju 
hvor han fortalte oppriktig om oppveksten. 
Hvordan han øvde på fotball i gata, og det kom 
fram historier som folk sikkert kan bli  overrasket 
over. Hvordan vi eventuelt skal publisere det 
 materialet får vi komme tilbake til.

Og når man snakker om TVRisvollan kommer 
man ikke utenom de frivillige:
-De frivillige medarbeiderne kan ikke roses godt 
nok, og de utgjorde samlet på det meste 3 årsverk 
for TV-stasjonen, hvor noen har bidratt i minst 

de seg med god oppdekning og hyggelig lag. En 
annen gang ble også jeg invitert og det kan jeg si 
deg – det så ut som et konditori der inne, med 
så vel snitter som kaker. Det er sånne opplevelser 
som varmer et redaktørhjerte, og som gir energi-
påfyll til videre arbeid. De siste årene har bingo 
hatt varierende popularitet og det har vært hardt 
noen ganger å holde det gående, men nå i vårt 
22 år med sammenhengende TV-Bingo, ser det 
lysere ut. 

Sportsreporter Odd Iversen

Gjennom tidene har det vært mange bidragsy-
tere til TVRisvollan, men det flere kanskje ikke 
vet er at den nasjonale fotballhelten Odd Iversen 
er en av flere som har bidratt til god lokal-TV. 
I sin aktive karriere var han en målsulten spiss 
som scoret en rekke spektakulære mål for blant 
andre Rosenborg Ballklubb. Allerede i en alder av 
10 år markerte den unge gutten fra Møllenberg 
seg ved å gjennomføre kravene til fotballforbun-
dets ferdighetsmerke, gullballen, og er «dermed 
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SPORTSREPORTER IVERSEN: Odd Iversen bodde i Høyblokka og hadde flere opptredener som sports-
reporter for TVRisvollan, her sammen med Anders Stolsmo i 2002. 
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Verdt å nevne er at siden 2001 har TVRisvollan 
hatt en bemannet 50 prosent stilling. I denne 
stillingen startet Geir Iversen som allerede var fri-
villig medarbeider i redaksjonen. Iversen hadde 
denne stillingen i 5 år, for så å bli avløst av nåvær-
ende redaktør Kjell Kjærstad.

18 år. Dette er folk som har brukt en vesentlig del 
av sin fritid på å lage TV. Ingen har vært eks perter, 
men ved felles opplæring har man gjort jobben 
og vel så det. Her har vært journalister fra aviser 
og NRK som ikke fatter at en lokal TV- stasjon 
som oss kan produsere slike  sendinger som gjøres 
med green screen med helt vanlige folk. 

GULL VERDT: -De frivilliges bidrag er gull verdt, sier redaktør Kjell Kjærstad, nummer fire i første rekke fra 
venstre. 1. rekke fra venstre Olav Jensen, Roald Bolme, Carl-Espen Jacobsen, Kjell Kjærstad, Bente Karlsen, og 
Ståle Langolf. 2. rekke fra venstre Odd Sverre Woldvik, Morten Selven, Knut Victor Eklund, Håkon Ebbesen, 
og Robert Haugen.
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FAKTA – TVRisvollan

-1991 Informasjonstjeneste med blant annet en Amiga 2000. Redaktør er Torstein Hatmyr.
-1996 Skifter navn til Risvollan Informasjonskanal, populært kalt RIK’en. 
-Kjell Kjærstad er ny redaktør og innehar fortsatt stillingen.
-1998 Endrer navn til TVRisvollan. Får som første borettslag i landet konsesjon for lokalfjernsyn i kabelnettet.
-TV-Bingo siden 1999.
-Sender i dag på to kanaler til borettslaget i kabelnettet, 348 & 349.
-Sender regionale nyheter på Telenor T-We kanal 126 og Get kanal nummer 232.
-Har egne sider på Facebook og Instagram, samt egen nettside på www.tvrisvollan.no
-Livestream uten reklameavbrudd.
-Youtubekanal www.youtube.com/tvrisvollan

(Kilder: RBL, redaksjonen TVRisvollan).
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-Jeg har bodd i borettslaget i flere perioder. Først 
fra 1972 til 1984 i Utleirtunet, i Blaklihøgda fra 
1990-1994, og deretter i Marie Sørdals veg. In-
formasjonen om husleiefritaket ble forklart med 
at det ikke var planlagt store rehabiliteringsopp-
gaver og at økonomien var god. Det var også 
innbetalt mer varmeleie enn nødvendig. Jeg 
hadde heldigvis romslig økonomi så for meg ble 
 pengene en flott førjulsbonus som nok både gikk 
til julegaveinnkjøp og kanskje litt til sparing. Jeg 
kan derimot tenke meg at det kom ekstra godt 
med for de av familiene som hadde det trangere 
økonomisk. Vi har aldri sluppet å betale husleie 
etter dette, men det har skjedd noen ganger at vi 
har fått tilbake på varmeleia. 

Fikk flere tusen i julegave
I 1992 vanket det en helt unik overraskelse på andelseierne.

Av Mads Arind Holmvik

Som følge av at borettslaget hadde brukt mindre 
penger enn budsjettert bestemte styret i 1992 at 
alle andelseierne skulle få betalingsfri desember. I 
praksis utgjorde dette en sum på «mellom 2.000 
og 3.250 kroner pr husstand,»1 og andelseierne 
slapp å betale både husleie og utgifter til opp-
varming. 

-Ikke skjedd før 

En av dem som husker dette godt er Astrid Hen-
riette Øian, som bor i Marie Sørdals veg 16 C: 
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Post i bolig 

Det som også kan nevnes er at Astrid jobbet på 
det første postkontoret som ble etablert i tilknyt-
ning til borettslaget, som hva lokalisering angår 
hadde sin egen variant av dagens post i butikk: 
-Postkontoret var da i en leilighet i Utleirtunet 
7 og så vidt jeg husker åpnet det i mars 1972. 
Da tidens postkontor var ikke som i dag. På den 
 tiden kom folk med sine utbetalingskort og 
 hentet lønn og pensjon i rene penger, man betalte 
regninger der, mange hadde konto i Postbanken 
for innskudd eller uttak, det ble kjøpt frimerker 
av frimerkesamlere og ikke minst – postkontoret 
var et sosialt møtested for de som ønsket å slå av 
en prat om løst og fast. I 1974 var de nye lokalene 
klare og postkontoret flyttet inn i Høyblokka.

Dette har aldri 
skjedd før.

POST I LEILIGHET: Før Høyblokka kom var 
postkontoret i tilknytning til borettslaget plassert i 
en 2-romsleilighet på Utleirtunet.2
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Roar Skaaraaen er den personen som i flest antall år
har vært daglig leder i Risvollan Borettslag.

Styrte skuta i 22 år

at selskapet han opprinnelig jobbet i ble nedlagt, 
slik at han dermed var ledig på jobbmarkedet.

Før han tok på seg jobben, som han skulle trives 
så godt i, hadde han noe kjennskap til Risvollan 
som boligområde:
-Jeg visste at borettslaget utgjorde en av de  store 
drabantbyene som ble utbygd i Trondheim på 
begynnelsen av 1970-tallet, og jeg hadde kunn-
skap om at borettslaget var frittstående som følge 

Av Mads Arind Holmvik

Roar Skaaraaen ble født året 1946 og er i 2021 
inne i sitt 75. leveår. Han startet formelt i jobben 
som daglig leder i Risvollan Borettslag 1.1.1992, 
og oppgir selv at han søkte jobben på grunn av 
direkte relevant teoretisk og praktisk erfaring. 
Han hadde blant annet jobbet som styreleder i et 
av borettslagene i Saupstad-området, i tillegg til 

MYE TRIVSEL: -Jeg har trivdes godt i mine år som daglig leder i borettslaget, sier Roar Skaaraaen. 
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på midten av 1990-tallet tok initiativ til å inngå 
samarbeid med SmartCall om leveranse av tele-
foni-, TV- og bredbåndtjenester. Dette ga rime-
ligere tjenester til beboerne i Risvollan Borettslag 
og var  starten på oppmykingen av monopolet 
som Telenor og Canal Digital hadde hatt på dette 
området i Trondheim.

Tillit og trivsel

Når det gjelder måten han opptrådte på i hver-
dagen, i dialog og i samarbeid med kollegene, var 
det med en tanke i hodet, det skulle være trivelig 
å gå på jobb:
-Jeg la vekt på at mine medarbeidere skulle opp-
leve at de hadde tillit, at de var delaktige i be-
slutninger som angikk dem, og at det skulle være 
hyggelig å omgås. Etter min mening hadde vi et 
godt sosialt arbeidsmiljø med en jovial omgangs-
tone, og slik jeg erfarte det fikk flere mulighet til å 
bidra positivt til dette. Ikke minst er jeg fornøyd 
med at vi fikk gjort slutt på upstairs – downstairs 
-syndromet som hersket mellom vaktmester-
staben og kontorpersonalet da jeg tiltrådte. Alt i 
alt tror jeg at vi etter hvert fikk en godt  motivert 
arbeidsstokk som var svært fornøyd med arbeids-
plassen. Det kan også nevnes at det i min tid 
ble gjennomført omfattende rehabiliterings- og 
bygge prosjekter, og i disse prosjektene ble teknisk 
sjef vist stor tillit og hadde en relativt fri rolle i 
gjennomføringen når planene var vedtatt. Min 
rolle var i hovedsak å medvirke til at styret ble 
forelagt et godt beslutningsgrunnlag, og at man 
oppnådde kontroll gjennom god rapportering.

På spørsmål om hva han tenker kan være gode 
ting å ha med seg om man ser for seg en jobb 
som daglig leder, avslutter Skaaraaen med følgen-
de svar:
- Jeg har ikke tro på enkeltstående egenskaper, 
men at man har et sett av egenskaper som bidrar 
til å utvikle organisasjonen i en ønsket retning. 
Like viktig er også fravær av uønskede  egenskaper.

av fristillingen etter konkursen i boligbyggelaget 
Ungdommens Egen Heim i 1976.

Samhandling og samspill

Han husker fortsatt hvordan det var å starte i 
 jobben, og forteller gjerne om sin første store ut-
fordring:
-Det var å bidra som best jeg kunne til god sam-
handling mellom administrasjonen og styret. 
Over tid tror jeg vi kom fram til en god rolle-
forståelse hvor blant andre daglig leder kunne 
opptre utad og representere borettslaget på en 
troverdig måte. Jeg tror omverden, herunder of-
fentlige og private aktører og samarbeidspartnere, 
etter hvert fikk et inntrykk av Risvollan Boretts-
lag som en profesjonell og tillitvekkende aktør 
og samtidig som en attraktiv samarbeidspartner 
og oppdragsgiver. Bedret samhandling innebar 
også bedre rapportering og utarbeiding av gode 
beslutningsunderlag. Da jeg tiltrådte var det et 
meget stort behov for å få orden på regnskaps-
systemet og økonomirapporteringen. Jeg tror 
 styret etter hvert ble meget tilfreds med den delen 
av det  løpende samarbeidet.

God kommunikasjon

-Jeg er også fornøyd med at  kommunikasjonen 
med beboerne ble bedre. Ikke minst har TVRis-
vollan bidratt vesentlig, og det må sies at redak-
sjonen har hatt stor frihet i så måte. I tillegg vil 
jeg fremheve at mange beboere, og da i særdeles-
het den eldre garde, har vært godt fornøyd med 
måten de er blitt tatt imot i skranken hvor det 
var rom for både et velkommen og en  trivelig 
passiar. Den formelle kommunikasjonen med 
 andelseierne valgte jeg også å legge stor vekt 
på, slik at saksframlegg til generalforsamlingene 
skulle gi god informasjon og være nyttige som 
beslutningsgrunnlag. Jeg tror denne samhand-
lingen har bidratt til å styrke inntrykket av et 
bra og gjensidig samarbeid i borettslagets ledelse 
blant beboerne. I tillegg er jeg fornøyd med at jeg 
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om å imøtekomme beboeres ønsker, samtidig 
som man er varsom med hva man sier og gjør, 
siden ting kan slå feil ut. Man kan for eksempel 
ikke tillate seg å ta en avgjørelse fordi man den 
ene gangen ønsker å være ekstra raus, siden det 
da vil kunne skape en presedens for senere og lik-
nende scenarioer. Min erfaring er at i det lange 
løp lønner det seg å opptre ryddig, bestemt og 
rettferdig. Like viktig er det å unngå forskjells-
behandling. Man skal være like forutsigbar og 
rakrygget i møte med minstepensjonist Hansen, 
som i møte med styremedlem Olsen. Klarer man 
ikke det, men blir for ettergivende, kan man fort 
kunne havne mellom barken og veden, og det er 
ikke et gunstig sted å være.

Av Mads Arind Holmvik

Fra 1990 til 2006 var Leif Grøset teknisk sjef i 
Risvollan Borettslag. På spørsmål om hva han 
tenker skal til for å utføre en slik jobb blir han 
litt ettertenksom før han reflektert svarer at det i 
tillegg til fagkompetanse krever en del klokskap 
knyttet opp mot ulike problemstillinger:

Ryddig og rettferdig

-Dette gjelder både det formelt juridiske, og det 
å inneha eller å skaffe seg kunnskap om hvordan 
man tolker og løser ulike situasjoner. Det  handler 

Leif Grøset var teknisk sjef i 16 år.

Tak på teknikken

GODE MINNER: -Tida i Risvollan Borettslag har gitt meg mange gode minner, sier tidligere teknisk sjef, Leif 
Grøset. 
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Glassfiberløsning

De nye balkongene som ble valgt var av glassfiber 
ikke ulikt det som benyttes i skrog på båter.

-Vi registrerte tidlig i prosessen at produsenten 
ikke leverte i henhold til spesifikasjonene, som 
gikk på form, overflatefinish og avrenning. I  stedet 
for avrenning samlet det seg vann i  bal k ongen, 
og noen sa litt spøkefullt at det var som et bas-
seng, selv om det neppe var snakk om mer enn 
et par centimeters dybde. Min første jobb i bo-
rettslaget ble dermed å dokumentere avvik på 
spesifika sjonene til balkongene etter hvert som 
de ankom, slik at ting var på stell opp mot rekla-
masjonsretten. Få av glassfiberbalkongene var 
helt i henhold til spesifikasjonene, så  omfattende 
var avviket. Som et resultat av kontrollen ble  flere 
balkonger vraket allerede ved mottakelsen og 
produsenten iverksatte utbedringer på de med 
mindre feil. Det ble deretter innledet forhand-
linger med leverandøren og oppnådd enighet om 
at prosjektet skulle avsluttes etter at F-feltet var 
ferdigstilt.

Balkong-komite

Dermed stod borettslaget uten et reelt balkong-
alternativ og en egen balkongkomite med repre-
sentanter fra styret og hvert felt, samt Grøset som 
sekretær, ble opprettet. Målet var å gå inn i mark-
edet og å se på nye løsninger. Man kommuni-
serte med aktuelle leverandører og veide fordeler 
mot ulemper. Det kom også inn ønsker om større 
balk onger:
-Noen syntes at 1,50 meters dybde var for smalt 
og ville heller ha 2 meter eller mer. Dette ville 
derimot gitt mindre lys inn for naboen under, 
slik at løsningen ble en moderat økning til 1,70 
meters dybde.
Denne gangen ble det ble valgt en alumini-
ums-løsning og det er de balkongene som fortsatt 
står i borettslaget i dag. Grøset forteller om nøye 
vurderinger, blant annet med tanke på brann-
sikkerheten:

Salt i betongen

Noe før Grøset kom inn i borettslagets rekker 
stod man overfor en skikkelig utfordring. Enkelte 
deler av betongbalkongene, som alle leilighetene 
var utstyrt med, viste tegn til slitasje, noe som 
igjen skyldtes at saltet som var tilsatt betongen 
for å fremskynde herdingsprosessen, nå hadde 
begynt å gi rust på armeringsjernet. I praksis ble 
dermed bæreevnen svekket.

Grøsets inntreden passet derfor borettslaget godt. 
Han hadde erfaring med ledelse av større byg-
ningsprosjekter oppført i armert betong:
-Jeg vil presisere at ingen av balkongene hadde 
rast, og at borettslaget hadde ivaretatt sikkerheten 
godt med ekstern vurdering av skadene og kjøpt 
inn stålstøtter til understøttelse av balkongene 
der det ble vurdert å være behov. Man vurderte 
nok situasjonen der og da som litt ille, med stål-
støtter rundt om i borettslaget som minnet mer 
om en byggeplass enn et boligområde.

Omfattende prosess

Slik Grøset husker det ble det først bestemt at 
bare de dårligste balkongene skulle byttes ut, 
resten skulle man beholde, men i løpet av noen få 
år erfarte man at også de bra balkongene var blitt 
dårlige. Dermed stod man overfor et dilemma. 
Skulle borettslaget fortsette med kontinuerlig 
vedlikehold eller gå for en mer varig løsning?
-Et alternativ var katodisk beskyttelse som er en 
metode brukt for å beskytte metaller mot korro-
sjon ved hjelp av strøm. Dette var blant annet 
gjort i et boligområde på Kattem med hell, men 
heller ikke dette ble ansett som noen varig løs-
ning. Etter noe diskusjon valgte borettslaget å gå 
for nye balkonger. Den beslutningen var for øvrig 
tatt før jeg kom, og det hadde nok vært en lang 
prosess. Da jeg startet som teknisk sjef var man 
allerede godt i gang med å skifte ut balkonger i 
F-feltet.
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Vi så at mange av problemene vi hadde slitt med i 
årevis, gulvtrekk, dårlig isolasjon, utette vinduer, 
og punkterte ruter med mer kunne sammenfattes 
i et stort rehabiliteringsprosjekt. Ved å samordne 
det med balkongprosjektet ville det også gi  s tore 
besparelser med blant annet felles rigg og ikke 
minst kortere byggetid som igjen ville gi færre 
ulemper for beboerne. Dermed hadde vi et om-
fattende rehabiliteringsprosjekt foran oss. Bare 
i antall vinduer, ytterdører og balkongdører var 
det snakk om cirka 14.500 (Høyblokka er unn-
tatt dette). Om vi slår sammen balkongprosjektet 
og rehabiliteringsprosjektet vil jeg anslå at vi fikk 
en total prosjektkostnad på om lag 135 millioner 
kroner. Det var kjent at uteområdet som omfattet 
trappehus, boder, tørkestativ og gjerder også var 
i dårlig stand, men det var enighet om at  dette 
skulle tas etter at balkong- og rehabiliterings-
prosjektet var ferdigstilt.

Framsynt finansiering

Så kan man spørre seg hvordan et borettslag var 
i stand til å finansiere et såpass stort prosjekt? 
 Grøset forteller at en del ble lånefinansiert med 
gode lånebetingelser, fordi man ble ansett som en 
attraktiv låntaker og sikker betaler:
-Dessuten var vi framsynte ved at en del av pro-
sjektmidlene ble hentet inn fra en husleieøkning 
før balkongprosjektet for å være i forkant av for-
ventede utgifter. Nå viste det seg jo at dette pro-
sjektet ble utsatt på grunn av nevnte glassfiberut-
fordringer, og dermed fikk man opparbeidet seg 
en del penger på bok. Penger som sammen med 
låneopptaket gjorde det mulig å samkjøre både 
rehabiliterings- og balkongprosjektet.

Grøset forteller at bygge-markedet akkurat da 
lå nede og at man opplevde stor interesse fra 
 bransjen for å om mulig få en del av rehabilite-
ringskaka:
-Vi var klar over dette, og en viss bekymring 
hadde vi nok til at noen kunne bli fristet til å 
legge inn for lave anbud for å vinne anbudskon-
kurranser. En konkurs for en av leverandørene 

-Aluminium kan være en utfordring med hensyn 
til brannmotstand og valgt løsning ble fremlagt 
og vurdert av brannvesenet for å ivareta  beboernes 
sikkerhet med rømningsvei ved brann. Etter min 
tid har det vært en brann i D-feltet hvor svakheten 
med brannmotstanden til aluminium ble tydelig. 
Folk kom seg ut, men da brannvesenet skulle gå 
inn hadde metallet mistet såpass med bæreevne at 
brannvesenet foretrakk å bruke egne stiger for å 
fullføre slukningsarbeidet. Etter  denne erfaringen 
fikk D-feltet et litt annet konsept, med en annen 
type balkongløsning. 

Energisparing

Et annet stort prosjekt i Grøsets periode var 
 knyttet til oppvarming:
-Fra gammelt av har borettslaget vært raus med 
varmen. Man hadde jo et eget forbrennings-
anlegg for avfall, det første i Trondheim, og der-
som avfallsvarme ikke var nok, kompenserte man 
med varme fra en oljekjel. På denne tiden var 
olje prisen svært lav, rundt 6 øre literen ble det 
fortalt, så da spilte det ikke så stor rolle om det 
ble litt ekstra varmeproduksjon. Når så innkjøps-
prisen økte, måtte også varmeandelen i husleia 
økes, noe som i sin tur rettet oppmerksomheten 
mot bedre energistyring og dermed kostnads-
reduksjon.

I dette arbeidet administrerte Grøset en kartleg-
ging av borettslagets boligmasse, og ved hjelp av 
måleinstrumenter ble det avdekket byggetek niske 
svakheter:
-Noen av leilighetene var trekkfulle og endeleilig-
heter var dårligere isolert enn andre. Dette kom 
tydelig fram når temperaturen på vannet fra 
hoved sentralen ble redusert. Når det ikke hjalp å 
skru opp varmen fikk vi etter hvert respons fra de 
leilighetene som det i ettertid viste seg var trekk-
fulle og dårlig isolert. Vi satte også ut måleinstru-
menter som dokumenterte manglene. Dermed 
startet rehabiliteringsprosessen, og det var ingen 
liten jobb. 
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videt til også å omfatte rehabiliteringsprosjektet 
siden det løste så mange problemstillinger vi ikke 
hadde fått bukt med uten det. 

Turbulent tid

Grøset minnes også en annen sak som bød på ut-
fordringer:
-Det var i forbindelse med fargevalg på husene. 
Jeg tror aldri jeg har fått så mye kjeft noen gang. 
Det var tydelig at dette satte sterke følelser i sving, 
og fargevalgene engasjerte noe enormt. Vi fant 
vel tidlig ut at borettslaget ikke kunne ha samme 
farge i alle feltene, og i løpet av prosessen kom det 
ulike forslag fra andelseierne. Det mest ekstreme 
var vel at alle måtte få velge sin favorittfarge. For-
slaget ble imidlertid raskt forkastet for selv om 
alle i utgangspunktet fikk ønsket sitt innfridd så 
ville vel neppe noen synes at sluttresultatet ble 
bra. Så vi endte opp med hovedfarger for hvert 
felt med mulighet for nyanser, et arbeid som ble 
gjort i samråd med de opprinnelige arkitektene, 
Brantenberg, Brantenberg og Hiortøy. Noe av 
den samme prosessen ble gjennomført med hen-
syn til farge på boder og gjerder, med en liknende 
grad av temperatur og engasjement, men også der 
kom man i mål og ble enige. Av farger på boder 
og gjerder husker jeg at burgunderrød falt i smak 
hos mange. 

Grøset har også noen tanker rundt infrastruk-
turen slik den opprinnelig ble ordnet:
-Trafikkløsningen i borettslaget er god og opp-
rinnelig planlagt slik at garasje- og parkerings-
plasser ligger utenfor boligområdet. Kjøreveiene 
inne i borettslaget er derfor tiltenkt nødvendig 
tilbringer tjeneste og utrykningskjøretøyer. Dess-
verre ble kjøreveiene bygd litt for smale og både 
renholdsverket og utrykningskjøretøyene og spe-
sielt brannvesenet har ønsket seg bredere veier. 
Ved prosjekteringen på slutten av 1960-tallet 
var det heller ikke så lett å fange opp fremtidens 
behov for garasje- og parkeringsplasser, men bo-
rettslaget har imidlertid fulgt godt opp med ny-
bygging av dette. 

underveis ville vært svært uheldig for prosjektet. 
Heldigvis gikk denne prosessen bra, og rehabili-
teringen, som ble gjennomført i flere byggetrinn, 
fikk dermed start høsten 1993 og ferdigstillelse 
i 1998. Balkongprosjektet er etter mitt syn det 
desidert største enkeltløftet som Risvollan Bo-
rettslag har gjort. Og på borettslagets vegne er jeg 
veldig fornøyd med at balkongprosjektet ble ut-

SNART BALKONG: Klargjøring for de nye 
 balk ongene var en omfattende jobb, her fra et sted i 
borettslaget året 1989. 
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Gratis internringing

Slik Grøset minnes det var Risvollan Borettslag 
tidlig ute med å få kabel-TV til alle beboerne via 
Telenor Avidi, som var et datterselskap av Tele-
verket. Telenor Avidi skiftet for øvrig navn til 
 Canal Digital i 20041:

-Telefon var monopolet til Televerket og  beboerne 
hadde telefoni-avtale og telefonabonnement dir-
ekte med dem, samt at internett via modem også 
gikk over telefonnettet. Selv om Televerket etter 
hvert senket prisene var det relativt dyrt å  ringe 
og tilsvarende for bruk av internettilkobling. Da 
utviklingen gikk mot avvikling av  monopolet til 
Televerket kom vi i kontakt med en  leverandør 
som het SmartCall som kunne garantere rimelig-
ere telefontjenester, gratis internringing og i til-
legg bredbånd via fiber. SmartCall sin forretnings-
filosofi gikk ut på at de gikk inn i store borettslag, 
blant annet i Oslo, og at de så kom i gang med 
relativt små utbyggingskostnader og fikk mange 
kunder via kollektive avtaler. Slik var det jo også 
hos oss. Hele borettslaget måtte signere avtale 
med dem. Vi takket ja, sa opp kontrakten med 
Televerket, og SmartCall kjøpte Televerket sine 
kabler i 2001. SmartCall leverte på alt de lovet 
oss, bortsett fra dette med fiber. De fant vel ut at 
det ikke ble så gullkanta likevel å tilby all  denne 
rabatten, slik at de i stedet leverte bredbånds-
internett via det eksisterende kabelsystemet. 

Verdt å nevne er at i 2004 hadde SmartCall en 
omsetning på 58 millioner kroner, og samtidig 
«et regnskapsmessig underskudd på 10,6 mil-
lioner kroner.»2 Som følge av det store under-
skuddet ble selskapet i mai 2005 solgt til firmaet 
UPC, og SmartCall hadde på dette tidspunktet 
«22.800 TV-kunder, 3.800 bredbåndskunder og 
8.500 telefonikunder.»2 UPC Norge ble i sin tur i 
tidsrommet 2005-2006 videresolgt for så å skifte 
navn til Get, og «i juli 2018 ble Get kjøpt av Telia 
for 21 milliarder kroner.»3 Get var i mange år bo-
rettslagets leverandør av bredbånd og kabel-TV, 
for så å bli avløst av Telenor og Canal Digital. 
Det kan også nevnes at Canal Digital ordnet 
 fiberkabler for hele borettslaget i 2019.

Rehabilitering av fasader i 
perioden 1993–1998:

Oktober 1993 - September 1994 Felt H.
August 1994 - Oktober 1994 Felt E.
September 1994 - Juni 1995 Felt B.
Mai 1995 - Februar 1996 Felt D.
Januar 1996 - September 1996 Felt G.
September 1996 - Januar 1997 Felt A.
Desember 1996 - April 1997 Felt C.
April 1997- Mars 1998 Felt F.

(Kilder: Risvollan Borettslag og teknisk sjef Laila Pedersen).
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Celebert besøk

Til stede på markeringen i Storstua 11. mai 
var blant andre kommunens varaordfører Arne 
 Garnes, alle ansatte i borettslaget, styremedlem-
mer, ledere i NU, medlemmer av representant-
skapet, og samarbeidspartnere fra næringslivet. 
Bjørn A Braun åpnet arrangementet som for-
mann i jubileumskomiteen, etterfulgt av fløyte-
spillende Ingunn Storrø og Silje Hveem som 
trakterte sine instrumenter på eksemplarisk vis. 
Deretter reflekterte arkitekt Tore Brantenberg 
over arbeid og planer knyttet til Risvollan Bo-
rettslag, før varaordfører Garnes kommuniserte 

Av Mads Arind Holmvik

Jubileet ble i 1995 markert både 11. mai og 7. 
oktober.4 I mai var det flagging i borettslaget, i 
tillegg til ulike aktiviteter. Den offisielle  åpningen 
kom etter at en ærbødig forsamling først var 
 samlet i Storstua på Risvollan Senter i anledning 
hedersbemerkninger til de som muliggjorde eta-
bleringen av Risvollan Borettslag. I oktober var 
det fokus på ulike aktiviteter og sosialt samspill i 
borettslaget.4

Da Risvollan Borettslag feiret 25 år ble dette behørig markert.

SJEKKET BLODTRYKKET: Doktor Holte sjekket blodtrykket på de som ønsket det, og på bildet er det 
fru Grøtte som kontrolleres. 
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Storslagen jubileumsfeiring
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at slik kommunen anså det, framstod Risvollan 
Borettslag som en veldrevet organisasjon. Dette 
ble etterfulgt av blomsterutdeling til blant andre 
styreleder Håkon Melsæter Worren, og andre som 
fortjente en heder, før tiden var kommet for den 
offisielle åpningen hvor varaordfører Garnes fra 
en provisorisk sceneanordning erklærte at nå var 
jubileet startet. Åpningen ble behørig akkompag-
nert av musikanter fra Bispehaugen ungdoms-
korps, Steindal skolekorps og Utleira skolekorps. 
Ute på plassen var det også grillmat å få kjøpt, et 
salg som Utleira IL tok hånd om.

Jubileumsmarsj

Et viktig arrangement på 25-årsdagen var jubi-
leumsmarsjen. Denne ble avholdt i tråd med 
reglene til Norges Folkesportsforbund2 og en av 
kreftene bak planleggingen var C-feltets Jan Halv-
orsen, som da var aktivt medlem av Trondheim 
Turmarsjforening. Turmarsjen var totalt på 2,5 
km og ruta «gikk gjennom alle feltene»2 i boretts-
laget. Det ble også merket en 10-kilometers løype 
som i sin tur ble kategorisert som en IVV-marsj. 
Forkortelsen stod for Internasjonale Volksport 
Verbund. Arrangementet samlet totalt 572 ut-
øvere, fordelt på 275 personer fra borettslaget, 
samt 297 eksterne deltakere. Inne i målområdet 
var det servering av drikke, salg av vafler, samt 

at den som ville kunne få sjekket blodtrykket av 
helsepersonell.2 Det ble også solgt t-skjorter og 
pins med jubileumsinnslag.3 På kveldstid ble det 
igjen et musikalsk innslag, men denne gangen i 
form av sang og toner fra bandet med det kling-
ende navnet Branok.

Fellesskapsfølelse

Daværende styreleder i Risvollan Borettslag, 
 Håkon Melsæter Worren, argumenterte i et Ris-
lappen-innlegg, for at jubileumsmarkeringen 
 ville kunne gagne fellesskapet:
-Noen er kanskje litt skeptiske til pengebruken, 
men i praksis er det ikke snakk om mange  kronene 
fra hver enkelt andelshaver om man ser stort på 
det. Med arrangementet ønsker vi å styrke felles-
skapsfølelsen, og vise fordelene vi har ved at så 
mange bor sammen. Dessuten vil vi synliggjøre 
det gode miljøet i landets største borettslag, som 
i jubileumsdagene rustes opp til topp standard, 
samtidig som vi har trygg økonomi. Jeg synes vi 
skal unne hverandre å stoppe opp litt, se tilbake 
og gi hverandre honnør for det som er blitt bra.5

Worren fokuserte også på viktigheten av å hedre de 
som stod bak utbyggingen av Risvollan Borettslag, 
og da i særdeleshet arkitektene Brantenberg, Cold 
og Hiortøy, samt Trondheim kommune.5

PYNTET FOR STORDAG: Mange tok fram finstasen på borettslagets 25-årsdag. Ifølge Rislappen ser vi fra 
venstre vaktmesterne Dahle, Frank og Ofstad, sammen med tidligere rengjøringshjelp Solveig Markussen. 
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klubb. Når så barna slapp til, var det med stor 
dyktighet. Ikke ett eneste fall ble rapportert, men 
i noen bakker ble det for bratt, og der måtte noen 
hoppe av sykkelen og gå opp. Fotballturneringen i 
Stordalen hadde på sin side et morsomt kriterium 
for deltakelse, det spillende laget måtte til enhver 
tid være 250 år. Finalen ble spilt mellom B- og 
E-feltet, hvor førstnevnte lag vant. Her skal det 
sies at tidlig i turneringen ble det klart at B-feltet 
egentlig lå an til å bli disket for regelbrudd siden 
det mønstrede laget ikke til enhver tid var 250 
år i kampen de vant mot A-feltet, men B-feltets 
lag fikk likevel fortsette under tvil. Derfor var 
det blant enkelte litt uavklart rundt hvem som 
 moralsk sett stakk av med finaleseieren. Navnene 
på fotballagene kan også nevnes. Felt A het Aste-
rix, felt B var Dreamteam, felt C var Ghetto C, 
felt D var Deltagjengen, felt E var Litjfeltkamera-
tene, felt F var F-files, og de to H-feltslagene var 
Riskrem og Nederlaget.6

I Stordalen var det dessuten satt opp et stort 
sirkus telt hvor man kunne få seg mat og drikke, 
blant annet stod nykokt rømmegrøt på menyen. 
Det å få ri på hest eller ponni stod også tyde-
lig høyt i kurs, og denne aktiviteten foregikk ved 
Sollia barnehage. De som ikke ønsket å ri, kunne 
ta en tur med hest og vogn i stedet. Det var i til-
legg under holdning i form av en egen barnehalv-

Innholdsrik oktober-markering

7. oktober 1995 ble jubileet igjen markert,4 og 
også da startet det hele med et samstemt musik-
korps som marsjerte gjennom feltene, før det var 
duket for ulike aktiviteter. I C-feltet ble det ar-
rangert rebusløp for barn, mens det i  Stordalen 
var uhøytidelig fotballaktivitet, i tillegg til et eget 
sykkelritt i terrenget ved fotballbanen.  Cilje G. 
Fredriksen fikk beste poengsum i rebusløpet og 
Stian Kulseth hadde det beste svaret med tanke 
på hvor mange M som var i et glass. Hva sykkel-
løpet angår så hadde dette flere klasser, og i 
 klassen 5 år vant Torkil Reppe Berg. I klassen 6 
år vant Alexander Sivertsen. I klassen 7 år vant 
Georg Stefaniou, på andre kom Lasse Sundet og 
på tredjeplass Erik Stadsvik. I klassen 8 år vant 
Stefan Danielsen, nummer to ble Eivind Halmøy 
Volden, og nummer tre ble Christoffer Weiseth. I 
klassen 9 år vant Kent Bredal, mens i klassen 10 
år vant Tone Rørstad foran Linda Hansen og Siri 
Anita Foss Verås. I klassen 11-12 år vant Emil 
Vollan Johansen, og klassen 15-16 år vant Tor 
 Einar Osnes. 8

Sykkel og fotball

Før barna slapp til som terrengsyklister ble løypa 
testkjørt av 6 syklister fra Trondheim Velociped-

FEIRET I BUNAD: Unni Guttormsen (t.v.) og Evy 
Halvorsen, som jobbet på administrasjonskontoret, 
hadde for anledningen ikledd seg flotte nordlands-
bunader.

VAFFELPRESSA GIKK: Det ble god omsetning for 
vaffelstekerne, her representert ved Inger og Fredrik.
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time på biblioteket inne på Risvollan Senter, hvor 
barna fikk besøk av syngende og musikkspil lende 
klovner som sørget for mye moro og trivelig 
stemning.4 

Verdt å nevne er at selveste ordfører Marvin Wi-
seth skrev rosende ord om Risvollan Borettslag i 
jubileumsåret, noe som ble publisert med både 
navn og bilde i Rislappen.7

TUNGT OPP BAKKEN: Borettslagets unge gutter 
gjorde en god innsats under sykkelløpet, men det ble 
nok litt tungt for mange opp bakkene. 

GUTTA FULGTE ETTER: Etter proffene kom syv av borettslagets lokale gutter.

PROFFER VISTE VEI: Først var det de proffe gutta som viste hvordan det skulle gjøres.
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TELT I STORDALEN: I Stordalen var det satt opp telt med mulighet for kjøp av både mat og drikke. 

FLOTT FLØYTESPILL: Ingunn Storrø (t.v.) og 
Silje Hveem tryllet fram samstemte fløytetoner. 

SEKKELØP: En skikkelig slager blant publikum var sekkeløpet. 
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DREAMTEAM: Her ser vi fire av spillerne til B-feltet. Spillerne er på Rislappens bilde ikke navngitt, men 
laglisten inneholdt navnene Geir Ove Rosvold, Odd Einar Landsem, Tom Arill Vanvik, Rune Lillesveen, Helge 
R. og Arve Hammer, Roger Hagen og Erik Gevoll.

LITJFELTKAMERATENE: Laget fra E-feltet het Litjfeltkameratene og bestod ifølge Rislappen av Geir 
 Albrigtsen, Asbjørn og Jørn Ryggvik, Edgar Trøen, Odd Hansen, Stein Birkeland, og Fernando Rivero. 
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Ettersyn og vedlikehold

I 2000 var vaktmesterne i gang med ettersyn og 
vedlikehold av borettslagets radiatorer i Blakli-
høgda, og før dette var det blitt gjort tilsvarende 
arbeid i feltene A, C, F, G, H1-7 og H12-20. Det 
ble anslått at det ville gå med cirka 2 år før alle de 
om lag 8.500 radiatorene i borettslaget hadde fått 
ettersyn eller vedlikehold.4

Positiv til bilvaskeplass

På høsten 2000 gikk det ut melding til alle nabo-
utvalgene med tanke på eventuell interesse for 
tilrettelegging av bilvaskeplasser i de respektive 
 feltene, og av de fire naboutvalgene som hadde 
svart var tre naboutvalg positive til en slik etable-
ring.5

Ramponerte juletrelys

Flere meldinger om ramponering av juletrelys 
kom inn til Boservice i 2000, noe som ble opp-
fattet som leit, samtidig som det påførte boretts-
laget unødige ekstrautgifter. Folk i E-feltet mente 
å ha observert «en guttegjeng i forbindelse med 
hærverket på eget juletre»6 og man var rimelig 
sikker på at dette var utført av lokale helter. 

Fikk 600.000 kroner

I 2001 ble det informert om at borettslaget var 
tildelt den nette sum av 600.000 kroner i  statlige 
tilskuddsmidler i forbindelse med en «revitali-
seringsprosess av området mellom D, G, H og 
F-feltet.» 7 Pengene ble vurdert som «god drahjelp 

To nye vaktmestere

Ved tusenårsskiftet ble det informert om at bo-
rettslaget nå hadde ansatt to nye vaktmestre. Etter 
at erfarne Gudmund Aas ble pensjonist i 1992 
og ikke ble erstattet merket man over tid en viss 
ressursknapphet i organisasjonen.  Løsningen 
ble dermed å ansette to nye vaktmestere åtte år 
 senere. Man ville også prøve å få til en mulig 
erfaringsdeling og kunnskapsoverlevering fra er-
farne til nye fagfolk. Dette da det allerede året 
etter, i 2001, var trolig at nok en erfaren vakt-
mester ville gå inn i pensjonistenes rekker. Hvem 
 dette var går ikke fram i artikkelen. Iallfall var 
de nye vaktmesterne Rune Revdahl og Benny F. 
 Knudsen. Rune  hadde tidligere jobbet som bas 
og forskalingssnekker hos Selmer, mens Benny 
som for øvrig bodde i borettslaget, hadde erfaring 
som montør hos Guin Ventilasjon.1 

Info-medarbeider

I styremøtet av 10. februar 2000 «ble redaksjons-
medlemmet Geir Iversen engasjert som informa-
sjonsmedarbeider i borettslaget.»2 I tillegg ble 
klart at nåværende TVR-redaktør Kjell Kjærstad, 
hadde «sagt seg villig til å fortsette som redaktør.»2

Bedre brøyteskjær

Fra vaktmesterkontoret kom det melding om at 
man nå hadde gått til anskaffelse av et nytt og 
bedre brøyteskjær med fordeler som breddejuste-
ring, samt «bedre atkomst og brøyting av stikk-
veiene.»3 Dermed var det over og ut for «det 
 gamle snøskjæret til Valmet-traktoren.»3 

Hverdagsnytt fra Rislappen 2000 til 2009
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klokken 06:00 leverte han om lag 360  aviser. 
 Solem leverte aviser til feltene A, B, D, E, F og til 
Høyblokka. I all hovedsak var det Adresse avisen 
som ble levert, men det var ifølge Solem «også 
noen eksemplarer av Nationen, Vårt Land og 
Dagens Næringsliv.»9 I tillegg var Odd en aktiv 
syklist, og han hadde blant annet gjennomført 
sykkelritt som den store styrkeprøven Trondheim 
– Oslo, Jotunheimen rundt, og Birkebeineren, i 
tillegg til at han også drev med snowboard, sur-
fing og modellfly.9

Odd Iversen

Våren 2002 startet TVRisvollan med et helt nytt 
konsept kalt Tippehjørnet. Programmet bestod 
av tippetips til søndagskupongen, konkur ranser 
med premier og ulike sportsinnslag. Program-
ledere var RBK-legenden Odd Iversen, og Ris-
vollan-beboerne Bård Sundberg og Anders 
 Stolsmo.10

Vant konkurranse

I april 2002 fikk borettslaget en gledelig melding 
fra landets kultur- og kirkedepartement. Ris-
vollan Borettslag hadde vunnet konkurransen 
Aktivt Møtested hvis formål var å lage det  beste 
forslaget til aktivitetsanlegg for barn og unge. 
Førstepremien var på 20.000 kroner som ble 
overført til borettslaget, og konkret gikk vinner-
bidraget ut på å konstruere et flerbruksvennlig og 
fleksibelt tilbygg i tilknytning til Ristunet.11

Ebbesen med på 
laget

1.juli 2002 ble 
nåvær ende vakt-
mester  Håkon Ebbe-
sen ansatt i boretts-
laget. Anledningen 
ble markert med 
både bilde og tekst i 
Rislappen.12

for å iverksette flere av de aktuelle prosjektene i 
Stordalen.»7

Utfordringer i Høyblokka

I 2001 ble det skrevet om utfordringer med 
innendørs ansamling av ungdom i alderen 10 
til 15 år i Høyblokka på Risvollansenteret. En 
og en var ungdommene snille og greie, men når 
flere kom til og gruppen ble større hendte det 
seg at det ble utført betydelig skadeverk.  Dette 
 kunne man se i form av tagging, tilgrising av 
vegger, trapper og heiser, søppel flytende utover, 
nedrevne ledninger og bryterdeksler, samt at det 
også hadde «vært tent på flere ganger.»8 Flere av 
beboerne var som følge av dette betenkt over 
hvordan  dette kunne påvirke borettslagets om-
dømme, i tillegg til at ungdommenes  destruktive 
handlinger  gjorde at særlig de eldre beboerne i 
Høyblokka rett og slett følte seg utrygge når de 
gikk ut fra leiligheten for hverdagslige gjøre-
mål. Skadeverket påførte borettslaget flere tusen 
kroner i årlige vedlikeholdsutgifter, og det ble i 
tillegg nevnt at man i Høyblokka hadde funnet 
«tomme pillepakninger til et spesielt stoff som 
er brukt til å ruse seg. For ikke lenge siden ble 
det også funnet to blodige sprøyter utenfor en av 
 butikkene i senteret.»8

Aktivt avisbud

Odd Solem var i 2001 omtalt som et av to avis-
bud som leverte aviser i borettslaget. I løpet av en 
arbeidsdag som varte fra klokken 02:00 til  cirka 
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Avsluttet etter 24 år

Vaktmester Rolf Jenssen ble ansatt i Risvollan 
Borettslag 5. juni 1978 og etter 24 år i jobben 
gikk han av med pensjon den 15. august 2002. 
Dette ble markert med en trivelig markering hvor 
en tydelig rørt Jenssen fikk både gaver og takk-
nemlige ord.13

Aktivitetsdag på senteret

30.november 2002 var det aktivitetsdag på Ris-
vollan Senter og i den anledning kom den  kjente 
trøndergruppa Too Far Gone og opptrådte, et 
band som særlig er kjent for hiten, Zetorn. På 
 biblioteket sørget tryllekunstneren Carrera for 
å underholde barna, og senere på dagen ble det 
eventyrstund på samme sted. I tilknytning til 
senteret var det også opptreden fra Utleira skole-
korps, senterbutikkene hadde åpent og mange 
hadde spesialtilbud for akkurat denne dagen, i 
tillegg til at butikken Orkideen «markerte flyt-
tingen opp til 1. etg med ny-åpning,  overraskelser 
og gode tilbud.»14 Utleira IL kunne på sin side 
friste med kaffe og kaker, noe mange av  de be-
søkende visste å sette pris på.14

Bekymringsfullt bomiljø

Det var i 2003 flere som var bekymret for bo-
miljøet i Høyblokka. Både naboutvalget,  styret 
og administrasjonen, mente at mye kunne 
 bedres. En del av utfordringen var knyttet til at 
 kommunen hadde rundt «70 % av andelene og 
derfor er vi veldig følsom overfor kommunens 
policy når det gjelder tildeling av leiligheter.»15 
Det var blant annet registrert både omsetning 
og bruk av narkotika, politiet hadde spaning 
og  aksjoner mot enkeltleiligheter i Høyblokka, 
samt at det ble nevnt at «enkelte av beboerne i 
de  kommunale  leilighetene opptrer truende.»15 I 
tillegg  hadde man erfart at ungdommer fra andre 
bydeler trakk til miljøet rundt Høyblokka noe 
som  heller ikke var en ønsket utvikling. I et møte 
om temaet  mellom representanter fra nabout-
valget i Høyblokka, styret og administrasjonen 
ble man  enige om å rette et krav til kommunen 
som  kunne  bidra til at bomiljøet ble bedret.15

Capri på plass

I 2003 kom restaurant Capri til Risvollan og en 
av de ansvarlige uttalte at han hadde et håp om 
at restauranten skulle slå an: «Vi håper at folk i 
området vil bruke oss, vi lover god mat og god 
service.»17 Det var også tilrettelagt slik at det 
 meste av menyen til Capri var gjort tilgjengelig 
«på tekst-tv hos TVRisvollan.»17 
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Over 50 kontakter

I 2003 flyttet TVRisvollan inn i lokalene hvor 
butikken Orkideen tidligere hadde hatt sin 
base, og den nye TV-redaksjonen ble pusset opp 
på dugnad. Blant annet ble det bygget et kon-
trollrom «og bare her ble det installert over 50 
kontakter.»16 Det ble også ryddet, malt, og lagt 
nytt gulv og til og med laget et eget studio med 
 scene og lyssetting.16 På bildene ser vi før og etter- 
oppussingsbilder av henholdsvis lokalet mot 
 parkeringsplassen og av lagerrommet. 

Mer enn 30 på dugnad

Det snakkes stadig vekk om at dugnadsånden 
var bedre før, men dette før er ikke alltid like 
 tydelig hva årstall angår. Ser vi tilbake til året 
2003 får vi derimot et klart tall på hva som var 
godt  oppmøte, for da F-feltet en aprildag  samme 
år  gjennomførte sin dugnad møtte det  nemlig 
over 30 beboere til innsats. På programmet stod 
 raking, kosting og rydding og som en ekstra 
 bonus  ventet både loddtrekning, kaffe og brus. 
To heldige  vinnere fra loddtrekningen fikk dess-
uten hvert sitt gavekort på en stor pizza fra en 
lokal restaurant.18

Mye trivsel

Da 79 år gamle Asbjørg Wulvik fikk i 2003 en 
hederlig omtale i Rislappen hvor hun fortalte om 
sin erfaring som beboer i Høyblokka. Hun hadde 
bodd i borettslaget i 16 år og nå stod jula for tur. 
Hun skulle ikke gjøre så mye, men understreket 
at hun trivdes godt i borettslaget, og særlig med 
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stemme over. Til slutt vant kanalpakke E med 
et overveldende stemmeflertall, men Rislappen- 
artikkelen gir ingen info om hvilke kanaler dette 
innebar.23

Farvel til helsestasjonen

Risvollan helsestasjon ble ifølge Brønnøysund-
registeret avsluttet 5. april 2018. Etter dette 
ble helse stasjonen samlokalisert med Sunn-
land Helse stasjon i nye Nidarvoll Helsestasjon i 
Klæbu veien 194.24

Avtale med EiendomsMegler1

1.januar 2005 inngikk borettslaget en avtale med 
EiendomsMegler1 Midt-Norge som  følge av 
en prosess som inkluderte tilbud fra flere ulike 
meg lerfirmaer. Noe av årsaken til at EMI fikk 
tilslaget var firmaets tilbud om  reklamesponsing 
av TVRisvollan pålydende 120.000 kroner i 
året. Firmaet tilbød dessuten å  tilgjengeliggjøre 
ressurser for «videreutvikling av borettslagets 
web-side.»25 EM1 Midt-Norge hadde på dette 
tidspunktet 76 ansatte, hvorav syv av meglerne 
hadde spesifikt ansvar for regionens borettslags-
boliger. Firmaet selv uttalte at de så fram «til et 
spennende og innholdsrikt samarbeid med bebo-
erne i Risvollan Borettslag,»25 et samarbeid som 
ville innebære en prisfordel til de av andelseierne 
som skulle selge sin bolig.25

50.000 til beplantning

I 2005 hadde styret avsatt 50.000 kroner «til 
oppgradering og stell av eksisterende beplantning 
på friarealene.»26 Arbeidet skulle planlegges av en 
pensjonert anleggsgartner i samarbeid med admi-
nistrasjonen, og for at resultatet skulle bli så bra 
som mulig var anleggsgartneren avhengig av at 
folk i de ulike feltene stilte opp med dugnadsinn-
sats for fellesskapets beste.26

å bo i Høyblokka hvor alt var tilgjengelig. Eller 
nesten alt. Hun skulle gjerne sett at det var en 
klesbutikk på senteret, for som hun sa; «jeg må jo 
til byen for å handle klær.»19

Solgt for over 1 mill.

Da en 5-romsleilighet i Blaklihøgda i 2003 ble 
solgt for 1.670.000 kroner ble dette omtalt som 
en rekordpris til Risvollan å være.20 Daglig og fag-
lig leder av Postbanken Eiendomsmegling, Einar 
Døsen uttalte i den forbindelse om Risvollan at 
«området er kjent som barnevennlig. Avstanden 
til byen er akkurat passe og tidligere negative 
 karakteristikker som Risvollanrampen er i ferd 
med å dø hen.»20

Kun ett flagg for Mette Marit

Da kronprinsesse Mette Marit hadde bursdag 
19. august 2003 tok Rislappen en tur rundt i 
borettslaget for å dokumentere flaggheisingen i 
de ulike feltene. Fangsten ble derimot så som så. 
Kun ett flagg fant Rislappen på sin ferd, og avisas 
ut sendte benyttet anledningen til å be om et litt 
større antall flaggheisinger ved neste korsvei, som 
ble oppgitt til å være 25. desember.21

Ikke selvvalg

For 18 år siden var det for andelseierne ikke snakk 
om å selv sette sammen kanalpakken for TV. Den 
jobben ble utført av TVR som følge av et mandat 
gitt av borettslagets styre, og det var i så måtte 
dannet et eget kanalutvalg som  skulle se nærmere 
på saken. Dette bestod av Petter Hokstad og Geir 
Iversen fra TVR, Roger Hagen fra styret, og Geir 
Hellan fra Smartcall. Denne kvartetten  skulle 
jobbe for et kanaltilbud innenfor 195 kroner 
 måneden. Da prosessen var i mål satt man igjen 
med fire ulike kanalpakker med ulikt innhold og 
pris. I praksis var det da snakk om alt fra 16-22 
kanaler og priser fra 163-187 kroner måneden.22 
Kanalutvalget fant til slutt fram til 6 pakkeløs-
ninger som andelseierne i borettslaget kunne 
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til så vel Ajax, som PSV Eindhoven og Glasgow 
Rangers, men takket nei fordi han «var litt redd 
for profflivet. I hvert fall det å reise ut alene.»30 
Og Eldar Hansen, tidligere fotballpresident og 
RBK-formann har uttalt at dersom en spiller 
med Odd Iversens talent hadde dukket opp i dag, 
ville overgangsprisen raskt blitt i nærheten av 500 
millioner kroner.30 I ettertid skal Odd Iversen ha 
sagt at han burde takket ja til Ajax-tilbudet siden 
«de tok godt vare både på talentene og stjernene 
sine i den klubben.»30

FYSAK-satsing på Risvollan

I 2005 kunne Astri Heidi Vaskinn informere Ris-
lappens lesere om at FYSAK Trondheim hadde 
valgt seg ut Risvollan Borettslag som satsingsom-
råde. Dette innebar en tilrettelegging for fysisk 
aktivitet i borettslaget. I den forbindelse hadde 
51 personer i borettslaget fylt ut et skjema med 
forslag til ulike aktiviteter som kunne være aktu-
elle å starte opp med. Blant disse var ulike former 
for dans, gåturer, løpeturer, parsell for grønnsaker 
i Stordalen, yoga, spinning og bordtennis. Deri-
mot var det ikke det helt store oppmøtet da FY-
SAK den 24. november skulle avholde infomøte 
for naboutvalgene i Storstua. Kun to personer 
møtte, noe Vaskinn mente var litt dumt i og med 
at man hadde engasjert personell fra Idrettens 
Studieforbund i Sør-Trøndelag Idrettskrets til å 
lede møtet. I tillegg til dette informerte Vaskinn 
om en koselig form for trim inn mot juletider. 
Dette bestod i å besøke ulike trær med status som 
juletrær ved forhåndsbestemte turmål, hvor man 
ved ankomst kunne plukke med seg en gave som 
hang der fra før og så henge opp en ny gave som 
man selv hadde tatt med seg. Det nærmeste treet 
for folk på Risvollan stod i så måte ved Tømmer-
holtdammen i Estenstadmarka.31

Ny teknisk sjef

Laila Pedersen var i 2006 nyansatt som teknisk 
sjef i borettslaget, og i forbindelse med dette ble 
hun intervjuet i Rislappen. Laila kunne fortelle 

Fotokonkurranse på D-feltet

En fotokonkurranse på D-feltet engasjerte 
 ungene i nabolaget, og flere sendte inn bilder til 
bedømming, noen av dem ble premiert og utstilt 
på biblioteket på Risvollansenteret. De tre  beste 
fotografene var i Rislappen omtalt med fullt 
navn, med unntak av førsteplassen. Vinneren 
ble i så måte Embla, etterfulgt av Andrea Norn-
berg på andreplass og Ellen Hansen Hagestuen 
på tredjeplass. Det var også premier og Embla 
fikk et kamera til en verdi av 700 kroner, mens 
 Andrea og Ellen fikk hvert sitt engangskamera og 
innrammede bilde.27

Temperatur på generalforsamling

22. juni 2005 hadde borettslaget en ekstraordi-
nær generalforsamling som var noe utenom det 
vanlige, i lokalene til Frimurerlogen i Trondheim. 
En av sakene var mistillit mot det sittende styret, 
en sak som endte med et rungende flertall mot 
forslaget – styret ble dermed sittende. Samtidig 
kom det visstnok også et mistillitsforslag mot to 
navngitte personer, et forslag som fikk tilslutning 
fra generalforsamlingen og «både avstemnings-
resultatet og applausen etter innleggene fortalte 
med all ønskelig tydelighet»28 at nevnte personer 
ikke hadde «tillit i generalforsamlinga.»28 Hele 
den ekstraordinære generalforsamlingen ble for 
øvrig filmet av TVRisvollan og senere vist i opp-
tak på internkanalen.28

Odd Iversen på Capri

5. november 2005 feiret norsk fotballs kanskje 
beste angrepsspiller Odd Iversen 60-år med sel-
skap på Capri Restaurant på Risvollan Senter. 
60 gjester stod på gjestelista og blant flere  kjære 
og kjente deltok også en annen RBK-legende, 
 sønnen Steffen Iversen.29 Det hevdes om Odd 
Iversen at han var så god at den belgiske topp-
klubben Anderlecht hadde han som førstevalg, 
og Johan Cruyff som andrevalg.30 Det som deri-
mot er tilfelle er at han fikk tilbud om overgang 
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AS Risvollan Senter.»35 Til selve oppdraget med å 
finne kjøper brukte borettslaget DnB Nor Nær-
ingsmegling, og hva salgssum angår ble denne av-
talt til 38 millioner kroner som skulle betales i to 
trinn. Ved kontraktsinngåelse skulle det betales 
16 millioner kroner, de resterende 22 millioner 
kronene skulle betales når godkjent regulerings-
plan forelå, senest «to år etter avtaleinngåelse.»35 
Endelig godkjenning måtte gjøres av andelseierne 
på en egen ekstraordinær generalforsamling, og 
resultatet på 66 stemmer for og 7 imot, ga styret 
fullmakt til å gjennomføre salget.36 Selve overta-
kelsen skulle «finne sted 1.8.2007.»37

Garasje for kjøretøy – ikke for skrot

I 2007 som nå kunne det være en utfordring med 
rot og lagring av personlige eiendeler i garasjene 
i stedet for i bodene – som var og er tilrettelagt 
for lagring av personlige eiendeler. Andelseierne 
ble av Boservice oppfordret til å ikke sette fra seg 
dekk eller andre gjenstander på sin parkerings-
plass eller andre steder inne i garasjen, da  formålet 
med garasjen var og er – parkering av kjøretøy.38 I 
en senere utgave av Rislappen ble noe av det sam-
me budskapet gjentatt samt at man heller ikke 
ønsket at det stod bilvrak eller biler uten registre-
ringsskilt inne i garasjene.39

Fotball-legende med ball-auksjon

I forbindelse med en innsamlingsaksjon til inn-
tekt for Hoeggen menighet ble det i 2007  samlet 
inn 160.000 kroner. En del av pengene kom inn 
via auksjon og auksjonarius var ingen ringere enn 
fotballveteranen Odd Iversen, mer kjent som 
 Rosenborg Ballklubbs storscorer og en av landets 
aller beste angrepsspillere gjennom tidene. En 
fotballtrøye og en ball donert av nettopp RBK 
med signaturer fra flere kjente fotballspillere ble 
solgt for henholdsvis 16.250 kroner og 10.000 
kroner. Kunstneren Bjørn Bjørneboe fikk solgt 
10 litografier med en snittpris på om lag 4.500 
kroner, mens en opptreden av det TVRisvollan- 
baserte dansebandet Breeze Band innkasserte 

at hun opprinnelig er fra Hallingdal, og at hun 
i fem år før hun kom til Risvollan hadde vært 
teknisk sjef og brannsjef i Træna kommune hvor 
«hun jobbet med alle fagområdene som vann, vei, 
kloakk, brann, renhold og bygg.»32 Laila kunne 
også fortelle at hun drev med jakt, fiske og likte 
å gå på ski, samt at hun så fram til turer i marka 
i Trondheim.32

Salg av senteret

På en ekstraordinær generalforsamling 25. sep-
tember 2006 stemte et stort flertall for salg av 
Risvollan senter.33 Hva salgspris angikk ble det av 
Nylander Næringsmegling og EiendomsMegler1 
Næringsmegling anslått en markedspris på mel-
lom 30 og 40 millioner kroner, og man hadde et 
håp om «at det meste skal være klart ved nyttårs-
skiftet.»33

Benker og butikker

En enquête med 7 tilfeldige personer om hva man 
kunne tenkt seg i og utenfor Risvollan- senteret ga 
svar som; en skobutikk, lavprisbutikker, et mang-
fold av butikker, benker utenfor, og en musikk-
forretning.34

Gikk for Rema

Etter et styremøte 22. mars 2007 gikk boretts-
laget inn for at Rema Eiendom Nord AS skulle 
få «kjøpe de næringsseksjonene som i dag eies av 
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det ikke vært for to små detaljer: «Jeg hadde be-
stemt meg for at jeg skulle klare 10 på rad og det 
gjorde jeg, men så den 11 gangen var det så kaldt 
over fjellet at jeg brøt, den store motivasjonen var 
vel ikke til stede så lufta gikk ut av ballongen. 
Så gikk jeg glipp av en p.g.a. et slektsstevne.»41 
På spørsmål om hvor han hentet motivasjonen 
fra svarte han at han første gang ble utfordret 
av en studiekamerat: «Og i forbindelse med et 
samlivsbrudd brukte jeg syklingen for å få fokus 
på andre ting. Jeg ser det som svært viktig å holde 
seg i god form. Det gir en god livskvalitet.»41 Det 
ble også nevnt at Skaaraaen hadde syklet siden 
1984 og var medlem av Trondhjems Velociped-
klub.41

Kirken feiret 10-årsdag

I 2007 omtalte Rislappen et 10-årsjubileum for 
Hoeggen kirke og samtidig med markeringen 
ble det gjort stas på Hoeggen menighet som på 
samme tidspunkt feiret sin 30-årsdag. Dette fore-
gikk i det som ble kalt en jubileumsuke fra 15-
21. oktober. I nevnte Rislappen-artikkel var det 
også med en historisk tidslinje relevant for  kirka, 
der gikk det fram at det «meste av  området som i 
dag sogner til Hoeggen menighet, hørte  tidligere 

2.500 kroner.40 Bakgrunnen for aksjonen var at 
norske myndigheter reduserte «sin støtte til Ho-
eggen menighet med vel kr 80.000.»40 Innsam-
lingsaksjonen fikk også nasjonal omtale av både 
Adresseavisen og av NRK, og ble av sistnevnte 
omtalt som «Norges minste TV-aksjon.»40 På det 
ene bildet ser vi Odd Iversen og Kjell Kjærstad 
foran fotballtrøya som var klargjort for auksjon, 
på det andre bildet ser vi noen av de som bidro 
i forbindelse med arrangementet: Fra venstre 
 aksjonsleder Morten Selven, styreleder i RBK 
Terje Svendsen, administrerende direktør i RBK 
Nils Skutle, samt Oddrun Bølset og Skule Sørmo 
fra aksjonskomiteen. 

Spreking

At borettslaget hadde en ekstra sprek daglig leder 
kom for dagen i 2007 da Roar Skaaraaen fortalte 
at han hadde syklet den store styrkeprøven, som 
går fra Trondheim til Oslo, hele 22 ganger. En av-
stand som er på om lag 50 mil – en vei, noe som 
skulle tilsi en totalt tilbakelagt distanse på 1100 
mil. Samtidig måtte han komme med en erkjen-
nelse om at tallet kunne vært enda høyere, hadde 
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Blomster til jubilanter

Både kontormedarbeider Unni Guttormsen og 
vaktmester Bersvein Ofstad «ble på  borettslagets 
julebord tildelt en oppmerksomhet i anledning 
at begge har vært ansatt i borettslaget i 25 år.»44 
Oppmerksomheten bestod blant annet i  flotte 
blomsterbuketter. Bersvein pensjonerte seg for 
øvrig to år senere etter 27 år i jobben, og den 
daværende styrelederen i borettslaget, Egil Burke-
land, håpet på vegne av styret at Bersvein fikk 
«mange gode og flotte år som pensjonist.»45  Sam-
tidig ønsket Burkeland å «si tusen takk for en 
kjempeflott arbeidsinnsats gjennom alle disse 27 
årene på Risvollan.»45

Håpet på klarsignal

Mange ildsjeler har lagt ned mang en dugnads-
time i prosessen med å få til dagens flotte idretts-
anlegg på Utleira, et anlegg som hele bydelen 
kan være stolt av, men før det ble noe av var det 
både oppturer og skuffelser. Et forhåpningsfullt 
innlegg stod å lese i 2008 hvor det ble vist til at 
kommunen nå hadde vedtatt å legge et «forslag 
til reguleringsplan for idrettspark og flerbrukshall 
på Utleira til offentlig ettersyn»46 med hørings-
frist satt til januar året etter. Man så på dette som 
en viktig milepæl inn mot en framtidig realise-
ring av idrettsanlegget.46

til Strinda prestegjeld, men ble skilt ut som 
egen  menighet 1.juli 1977. På første halvdel av 
1990-tallet ble så Nardosletta utskilt fra  Tempe 
og lagt til Hoeggen. Menigheten ble opprettet 
omtrent samtidig med en annen menighet i byen, 
Kolstad, og sistnevnte ble prioritert med hensyn 
til bygging av kirke. I de 20 årene som gikk fra 
menigheten ble dannet til den nye kirka kunne 
innvies, ble  gudstjenestene først holdt på Utleira 
skole, så på Hoeggen skole etter at den stod fer-
dig i 1982, og de siste ti årene fra 1987 i en egen 
brakkekirke på det som nå er kirkens parkerings-
plass.» 42 Interimkirken ble tatt i bruk 30.august 
1987, mens innvielsen av Hoeggen  kirke sam-
menfalt med Trondheim bys 1000-årsmarkering.42 
På bildet ser du noe av interimkirken.

Egen ungdomsredaksjon

For 14 år siden hadde TVR i en periode sin 
egen ungdomsredaksjon. Dette var 6 jenter som 
egentlig bare skulle stille til et seiersintervju etter 
at de vant en konkurranse kalt Stjerner på Ut-
leira.  Etter intervjuet på TVR ble de spurt om 
de  ønsket å bidra i redaksjonsarbeidet, og dette 
takket de sporenstreks ja til. De bidro deretter 
til programmet Ungdomshjørnet med ulikt inn-
hold og reportasjer.43 I Rislappen-artikkelen var 
 jentene avbildet, men kun navngitt med fornavn. 
På bildet ser vi jentene med kamera, notatblokk 
og mikrofon og de er fra venstre Frida, Lisa 
 Marie, Elisabeth, Tora Marie, Ingrid og Maria.43
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 barne- og julesendinger trivdes hun også som 
 artist. «Hun elsket å opptre med gitaren sin og 
hun  spilte også inn en CD sammen med sin mor. 
Der deltok hun med melodien Over the Rain-
bow som også ble spilt i hennes begravelse.»49 Ar-
tikkelen ble avsluttet med at «vi savner Elin for 
den gode vennen og kollegaen hun var. Vi ønsker 
alt godt for hennes familie og lyser fred over Elins 
minne.»49

Inngikk avtale med TROPO

I midten av mars 2009 inngikk Risvollan Bo-
rettslag en samarbeidsavtale med Trondheim 
Private Omsorgstjenester AS (TROPO) for leve-
ranse av helse og omsorgstjenester til beboere i 
borettslaget. Avtalen innebar «fordelaktige priser, 
samt økonomisk tilskudd til TVRisvollan som 
godtgjørelse for rett til profilering av tjenestene 
gjennom borettslagets media.»50 TROPO ble eta-
blert av Grethe Enlid i 2007, og erfarte såpass 
stor vekst i oppdragsmengden at bedriften eks-
panderte fra noen få ansatte i oppstartsåret til 
25 ansatte i 2009. Dette tallet inkluderte  faste 
ansatte og  vikarer, og av fagfolk var det både 
syke pleiere, helsefagarbeidere,  pleiemedhjelpere, 
ergotera peuter og andre omsorgspersoner. 
 Tjenestetilbudet for øvrig favnet bredt, fra hjem-
mehjelp, husmorvikar, og hjemmesykepleie til 
husvask og matlaging, samt at de kunne bistå 
som følge i forbindelse med legetimer.50

Minibanken nedlagt

I sin tid var det en minibank på Risvollan senteret, 
men i 2008 informerte Rislappen om at den nå 
var nedlagt. Begrunnelsen fra Sparebank1 var «at 
den ikke var lønnsom»47 og i artikkelen gikk det 
fram at dette ville kunne bli en ulempe for de 
i bydelen som var avhengig av en slik tjeneste. 
Som et løsningsalternativ foreslo artikkelforfat-
teren å bytte til Postbanken, siden denne hadde 
en avtale med dagligvarebutikken på senteret, og 
dermed fikk man banktjenester tilgjengelig i hele 
åpningstiden. 47

TVRisvollan digitalisert

I 2009 kunne du se TVR digitalt på kanal 199 
via dekoderen til Get. Etter hvert skulle man til-
rettelegge for at også en tekst-TV tjeneste i regi av 
TVR skulle bli tilgjengelig digitalt.48

Minnetekst om Elin Langaas

I 2009 var det skrevet et minneord om TVR- 
redaksjonsmedarbeideren Elin Kristine Langaas. 
Hun ble «rammet av brystkreft og slet med dette 
i flere år, men Elin var ukuelig og gav ikke opp, 
hun hadde to barn og mann og ville ikke gi opp 
sin familie.»49 I redaksjonen var hun kjent som 
en energisk, godhjertet, og omsorgsfull person 
med mye overskudd. I tillegg til at hun bidro i 
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Styrelederperiode: 1996–2001.

Tre egenskaper som kan være viktige 
for en styreleder: 
-Kunnskap om lov om borettslag og dets 
 vedtekter, erfaring fra organisasjonsliv og erfaring 
fra ledelse, samt at det er viktig med en evne til 
å opptre samlende - noe som forutsetter evne til 
både muntlig og skriftlig kommunikasjon basert 
på en helhetlig tilnærming, 

-Hva er du mest fornøyd med i 
din styrelederperiode? 
-Det kan nevnes flere ting, som at vi stimulerte til 
gode bomiljø-tiltak, eksempelvis  Risvollandagene, 
og samarbeidet med kommunen om drift av Ris-
tunet. Dette var da en fritidsklubb for ungdom 
hvor borettslaget hadde en aktiv rolle. Ristunet 
var et attraktivt sted for ungdom i borettslaget å 

møtes. Styret erfarte at dette bidro til samhold, 
tilhørighet og identitetsskaping, som igjen  gjorde 
at en god del av ungdommene valgte rusfrie alter-
nativer i stedet for å søke ned til sentrum i helg-
ene. I åpningstiden var det kommunalt ansatte 
som var der, jeg tror dette var en bra greie. Vi la 
dessuten til rette for at TVRisvollan fikk økono-
miske midler til sin virksomhet, samt over takelse 
av kommunens eierandel i aksjeselskapet Ris-
vollan Senter AS. Da kommunen valgte å  selge 
sin andel til borettslaget fikk vi full råderett over 
 senteret. I min periode fullførte vi dessuten et 
meget omfattende rehabiliteringsprosjekt som 
var påbegynt i Worrens styrelederperiode. Siden 
borettslaget eide en omfattende bygningsmasse, 
ble også størrelsen på prosjektet økonomisk sett 
stort.

4 raske med styreleder Per Ketil Riisem (58)
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ville i  grunnen vært rart om det ikke var slik. Alt 
i alt er dette en periode jeg ofte tenker tilbake på 
med mye læring. 

-Hva tenker du om framtida til borettslaget? 
-Jeg vurderer fremtiden for borettslaget som 
spennende med et stort mulighetsrom. Man har 
et nærområde i stor utvikling. Se bare til Akka 
Bakka, nytt helse- og velferdssenter, idrettsan-
legget på Utleira, et senterområde med et stort 
potensiale innenfor næringsutvikling, tjenestetil-
bud, nye leiligheter og boformer. I området er det 
god plass og mange åpne områder som det nok 
er ulike synspunkt om hvordan skal forvaltes. 
 Mulighetene er iallfall mange; man kan beholde 
det slik det er i dag, man kan bygge nye blokker 
eller fortette på andre måter. Selv om mange vil 
hevde at det er eksempler på mislykket fortetting 
i byen vår, mener jeg Risvollan borettslag har et 
potensial til å gjøre dette på en god måte i tråd 
med de kvalitetene som kjennetegner boretts-
laget, og med et arkitektonisk uttrykk som fører 
linjene videre fra opprinnelsen på 70-tallet.

-Hva var dine største utfordringer? 
-En utfordring var strukturen, som for så vidt 
fortsatt også gjelder i dag slik jeg forstår det. 
 Styret bestod av beboere eller lekfolk, og kunne 
slik sett noen ganger få et preg av å være uerfarent 
eller uprofesjonelt. På samme tid erfarte jeg at vi 
hadde en profesjonell administrasjon som  styret 
hadde arbeidsgiveransvar for. Som det eneste bo-
rettslag i landet hadde vi i tillegg til revisor, også 
et representantskap som var  generalforsamlingens 
kontrollorgan overfor styret. Noen  ganger kunne 
det forekomme uklarheter knyttet til rollefor-
deling. En slik organisering stilte derfor krav til 
rolleforståelse og integritet til både styret og styre-
leder. En annen utfordring var at vi var et ganske 
stort styre på 10 personer med en representant 
fra hvert felt. Det kunne noen ganger være krev-
ende siden noen følte et sterkt eierskap i å repre-
sentere sitt felt mer enn å tenke på helheten. 
Samtidig var det en viktig jobb vi utførte, hvor 
vi årlig forvaltet budsjetter i størrelsesorden 38-
40 millioner kroner. Det kunne også være noen 
utfordringer knyttet til  interessemotsetninger i 
et borettslag med anslagsvis 3.500 personer, det 

TREFFSTED: -Ristunet var et populært møtested for ungdom, sier tidligere styreleder, Per Ketil Riisem.
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år strevde med å finne en arrangementskomite, 
og at de som hadde hatt ansvaret ønsket at andre 
skulle ta stafettpinnen videre. Når så ikke skjedde 
tok man en pause, og kom så ikke i gang igjen.

For enhver smak

I 1998 hadde Risvolldagan et variert innhold, noe 
som skulle tilsi noe for enhver smak.5 Dette gjen-
tok seg året etter hvor arrangementet  startet med 
barnedisko for de yngste barna i Storstua tidlig 
fredagskvelden, mens ungdommene slo seg løs 
senere samme kveld. 55 barn og 30 ungdommer 
deltok på denne aktiviteten, og musikken var det 
innleid DJ som stod for. Resten av  arrangementet 

Av Mads Arind Holmvik 

Risvollan Borettslags eget trivselsarrangement, 
Risvolldagan, var i flere år et populært innslag i 
lokalmiljøet. Med Rislappen som kilde kan man 
fastslå at dette ble arrangert så langt tilbake som 
i 19961, og at arrangementet vanligvis gikk av 
stabelen på våren.2 Enkelte år ble arrangementet 
ikke gjennomført, slik som i 1997,3 i 2002,4 og 
i 2007,13 samtidig som året 2009 virker å være 
det siste med Risvolldagan, om man støtter seg 
til manglende omtaler i senere utgaver av Rislap-
pen. Tidligere styreleder Egil Burkeland har ut-
talt at en mulig forklaring er at man etter nevnte 

Populært årlig arrangement
I flere år var det vanlig med egne Risvollandager.

FIKK KUNSTVERK: I etterkant av Risvolldagan 2000 fikk Risvollan Borettslag oversendt dette kunstverket i 
gave fra Trondheim kommune. Kunstneren var Håkon Bleken. 
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hadde ulike innslag hvor et av høydepunktene 
trolig var stjerner i sikte, som var et konsept hvor 
lokal barn og ungdom sang og opptrådte på en 
måte som skulle likne mest mulig på sine idoler. 
Det var også pilkast, salgsboder, ansiktsmaling, 
teater, musikk fra Utleira skolekorps, samt fot-
ballturnering i Stordalen hvor laget fra B-feltet 

vant. I tillegg til dette var det karaoke for ung-
dom på Ristunet, og senere på kvelden ble det 
voksenfest i Storstua med levende musikk fra 
Trio Bravo. Risvolldagan ble avsluttet med en 
turmarsj inn i Estenstadmarka hvor om lag 50 
barn og voksne deltok.6 
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STJERNER I SIKTE: Sang og dans med stjerner i 
sikte var et populært innslag. 

RISKREMEN VANT: Fotballturneringen Risvoll-
dagan 2000 ble  vunnet av laget Riskremen fra felt 
H1-15. 

PUBLIKUMSTEKKE: Artisten Petter Wavold loset 
publikum gjennom deler av arrangementet. 

BLOMSTER FRA LEDERN: Styreleder Per K. 
 Riisem overrakte blomster til en strålende fornøyd 
Anne Kathrine Slungård, som på denne tiden var 
ordfører i Trondheim kommune. 
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Innholdsrik dag

Konferansier for Risvolldagan 2000 var  ingen 
 ringere enn den lokale og folkekjære  artisten, 
 Petter Wavold, som blant annet fremførte  slageren 
«Æ lengte hjæm.» Uten mat og drikke duger 
 helten ikke, og følgelig var vaffelpressa til Ut-
leira IL svært populær, i tillegg til at det nok gikk 
med mang en kaffekopp. Også dette året høstet 
stjerner i sikte stor applaus, i tillegg til at mange 
viste stort engasjement under fotballturneringen 
i Stordalen hvor laget Riskremen fra felt H1-15 
stakk av med seieren. Som tidligere var det også 
dette året en egen turmarsj, samt voksen dans på 
lørdagskvelden i en for anledningen nyoppusset 
Storstue.7 Oppussingen ble gjort på dugnad og 
man ordnet da både nytt brystningspanel og nye 

Åpnet av ordføreren

Ved tusenårsskiftet sammenfalt Risvolldagan 
med borettslagets 30-årsdag, og da var det ingen 
ringere enn byens egen ordfører, Anne Kathrine 
Slungård, som åpnet feiringen. Selv om den offi-
sielle åpningen ble gjort lørdag, var Risvolldagan 
i gang allerede dagen før med barne-diskotek, 
samt tramponlinehopping på Ristunet. Da lør-
dagen ankom og med det ordføreren, snakket 
hun varmt om det gode samarbeidet mellom 
kommunen og borettslaget, i tillegg til at hun 
verdsatte det Risvollan Borettslag hadde fått til.7 
Ordføreren sendte også en gave til borettslaget 
etter arrangementet, på vegne av Trondheim 
kommune, i form av et kunstverk malt av Trond-
heimskunstneren Håkon Bleken.8

CELEBERT BESØK: Ordfører i Trondheim kommune Anne Kathrine Slungård var en av flere som gjestet 
Risvolldagan 2000. 
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Faste innslag

Også i de neste årene etter 30-årsmarkeringen, 
fortsatte Risvolldagan å engasjere. I 2004 bød 
 arrangementet på flere av de faste innslagene i til-
legg til besøk fra brannvesenet10, mens året  etter 
bød Risvolldagan på blant annet hester, magi-
show, orienteringsløp og fotballturnering.11  Etter 
Risvolldagan i 2006 sa daværende styreleder Egil 
Burkeland at arrangementet gikk knirkefritt, 
været var strålende og at arrangementskomiteen 
hadde gjort en kjempejobb, samtidig som «det 
var synd at det ikke ble noe av fotballturner-
ingen. Her må vi beboere skjerpe oss og prøve 
å komme sterkere tilbake neste år.»12 I 2007 ble 
det ikke noe arrangement, men i 2008 var man 
igjen i gang. Selv om været smilte fra øre til øre, 
gjenspeilet ikke dette seg i oppmøtet. En mulig 
forklaring var at samtidige lokale arrangementer 
bidro til lavere oppslutning hva besøk angikk. 
Innholdsmessig var det også dette året mye å 
 velge i, blant annet selvforsvarsoppvisning, trylle-
show, salgsboder, direktesending fra TVR og en 
vellykket kveldsfest i Storstua.13 Året etter var det 
igjen duket for Risvolldagan med blant annet 
hesteridning, danseoppvisning, og hudpleiekurs 
for å nevne noe.14 Etter 2009 kan det virke som 
om Risvolldagan gikk inn i historien, men for de 
som husker tilbake, vil nok dette lokale arrange-
mentet fortsatt kunne vekke mange gode minner.

farger.9 Selv om arrangementet i sin helhet var å 
anse som en suksess, var det et lite skår i gleden. 
Et annonsert innslag med hesteridning ble ikke 
noe av, og flere av de minste barna gikk nok der-
for noe skuffet hjem.7

Ny suksess

Risvolldagan ble av mange ansett som en årlig 
suksesshistorie og 2003 var intet unntak, selv om 
arrangementet dette året ble avholdt etter som-
meren i stedet for på våren. Som seg hør og bør 
var det først ungdomsarrangement på Ristunet 
fredagen, mens hoveddelen ble gjennomført den 
påfølgende helga på parkeringsplassen utenfor 
senteret. Her var det montert boder og scene, 
og selv om været ikke spilte helt på lag i starten, 
endte man opp med sol og flott høstvær. Stjerner 
i sikte ga gjenklang hos publikum også dette året, 
i tillegg til at det av annet innhold kan nevnes 
livekonkurranser i regi av TVR med smakfulle 
premier, Jiu Jitsu-oppvisning, magishow, samt at 
fotball-legenden Odd Iversen hadde med seg en 
signert Rosenborgtrøye for utlodning.  Pengene 
fra utlodningen var på forhånd annonsert til 
barne avdelingen ved St. Olavs hospital, og etter 
endt loddsalg kunne man overføre 2.000 kroner 
til sykehusavdelingen. Lørdagskvelden bød på 
dans og livemusikk, en fest som etter rapportene 
gikk rolig for seg, og på siste dag av arrangementet 
stod en fem kilometer lang turmarsj på  plakaten. 
 Marsjen som var rutet gjennom borettslaget 
 samlet om lag 70 deltakere og etter fullført mål-
gang ventet  vafler, kaffe og saft i Storstua.2
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Da Byavisa trodde TVRisvollan hadde
eksklusive Iversrettigheter

Via misforståelser ble det i 2004 skapt et inntrykk av at TVRisvollan hadde enerett på bilder 
og TV-overføring fra Steffen Iversens London-bryllup.
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GIFTET SEG I ENGLAND: Da Steffen Iversen giftet seg med Anna Crane var det Se & Hør, og ikke 
TVRisvollan, som hadde fotorettighetene. 
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Kjærstad husker at han avfeide det hele som en 
stor misforståelse:
-De hevdet at det var jeg som redaktør som var 
kilden til denne misforståelsen, men jeg  hverken 
visste at Steffen skulle gifte seg eller hadde uttalt 
meg om noen senderettigheter for et bryllup i 
London. Og for å være helt ærlig, selv om  Steffen 
Iversen selvfølgelig er en trivelig person og var en 
svært dyktig fotballspiller, så var jeg nok  egentlig 
ikke så veldig interessert i det bryllupet heller. 
Samtidig burde jo alle skjønne og kanskje særlig 
andre avismedier at vi i TVRisvollan hverken da 
eller senere ville hatt noe i nærheten av et  budsjett 
som skulle kunne tilsi at å dekke et bryllup i 
 London ville være realistisk gjennomførbart.

Gratisreklame

Enden på visa ble slik Kjærstad husker det at 
Steffen Iversen med familie kontaktet Byavisa og 
sa akkurat hva de mente om oppslaget. Derimot 
kom det ingen beklagelse til Kjærstad og TVR:
-De (Byavisa) la vel egentlig skylda på meg. Det 
eneste jeg hadde uttalt var at dersom vi fikk til-
sendt eller tilgang på bilder eller video fra bryl-
lupet så kunne vi vurdere å sende noe av det, 
så her var det nok fjæra som ble til fem høns. I 
sum kan vi likevel si at TVRisvollan kom greit 
ut av det. Vi hadde vårt på det tørre, vi beholdt 
vår journalistiske integritet da som nå, og som 
en ekstra bonus – hele seansen ga oss mye gratis-
reklame.

Verdt å nevne er at Byavisa var «ei gratis annonse-
avis»3 med base i Trondheim. Avisen ble avviklet 
i mai 2016, blant annet på grunn av «langvarig 
driftsunderskudd og betydelig fall i annonseom-
setningen.»4

Av Mads Arind Holmvik

-Dette stemte ikke i det hele tatt, sier redaktør 
Kjell Kjærstad.
Bakgrunnen for det hele var at Steffen  Iversen 
skulle gifte seg med sin Anna Crane. Paret 
 hadde funnet tonen mens fotballikonet Steffen 
 Iversen var profesjonell fotballspiller i Premier 
League-klubben Tottenham Hotspur, samtidig 
som Anna Crane hadde en begynnende karriere 
som popartist med gruppa Masai i tospann med 
Sharon Amos1. 

Herskapelig

En del av bryllupsarrangementet var lagt til et 
herskapshus i området Leicestershire et stykke 
utenfor London, og selskapet skulle vare i tre 
dager, hvor blant annet en intern golfturnering 
med Iversen selv og gjestene var noe av det som 
stod på programmet.2 Det vordende ekteparet 
ønsket i stedet for gaver at gjestene skulle donere 
pengegaver til St. Olavs Hospital i Trondheim, 
samt til et lokalt London-sykehus. Og enerettig-
hetene på bilder fra bryllupet var det Se & Hør 
som fikk.

-Et lite sjokk

Overraskelsen var derfor stor for TVRisvollan- 
redaktør Kjell Kjærstad da han leste oppslaget i 
Byavisa som hevdet at det var TVRisvollan som 
hadde fått eksklusive fotorettigheter til bryllupet:
-Du kan tro jeg nærmest satte kaffen i vrang-
strupen, minnes Kjærstad. 

-Ikke bare hevdet Byavisa at vi i TVRisvollan 
hadde fått enerett på bildene. De hevdet også at 
vi skulle reise nedover og sende TV-bilder med 
direkteoverføring fra bryllupet som beboerne på 
Risvollan så kunne følge med på. 
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men heller dele motløsheten «med noen du har 
tiltro til.»1 Videre oppfordret han medmennesker 
som hadde overskudd til å ta seg «tid til å vise om-
sorg for noen i nabolaget du vet  trenger nettopp 
det. La oss løfte fram håpet og vise  solidaritet.»1 

Dette var et viktig budskap fra  Reknes, og trolig 
noe som også kan relateres inn mot  utfordringer 
i dagens samfunn. Reknes gikk av som prest i 
2007,2  og kort tid etterpå bidro han med god 
innsats i forbindelse med aksjon Hoeggen som 
totalt brakte inn 160.000 kroner. 

Av Mads Arind Holmvik

Reknes som da var sokneprest i Hoeggen kirke 
hadde i noen Rislappen-utgaver på starten av 
2000-tallet en spalte han kalte «Hei – hvordan 
står det til?» og nærmere juletider i 2005 reflek-
terte han rundt adventstid og tematikken rundt 
dette. I tillegg til det religiøse aspektet ønsket han 
å strekke ut en hånd til dem som kanskje ikke 
hadde det så bra. Blant annet skrev han at om 
man var motløs, så skulle man ikke miste motet, 

SOKNEPREST I HOEGGEN: Asbjørn Reknes hadde i noen Rislappen-utgaver en egen spalte.
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Sokneprest med motivasjonsprat
I noen utgaver av Rislappen kom sokneprest Asbjørn Reknes 

med betraktninger om aktuelle tema.
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Bensinstasjonen lå på det som i dag er kjent 
som bensinstasjonstomta, og ble etablert rundt 
1980 under firmanavnet Risvollan Trafikksenter 
AS,1 mens selve bensinstasjonen var kjent som 
 Hydro Texaco Risvollan. Driften varte i nesten 
30 år før det ble kroken på døra i 2009,2 samtidig 
som  driften rent formelt ble avviklet 19.  oktober 
2010.3 Selv om det var slutt for den betjente delen 
var det i en periode selvbetjent bensin stasjon på 
stedet.

Av Mads Arind Holmvik

-Det var både bensinstasjon, kiosk og verksted. 
Dessuten var det tydelig at plassen var et popu-
lært treffsted for ungdom, særlig i helgene. I en 
periode ble det også solgt bingoblokker på stasjo-
nen, sier Jensen.

SLIK ER TOMTA I DAG: I dag er det lite som minner om det yrende folkelivet som var ved bensinstasjonen 
i helgene. Her ser vi et dronefoto fra 2020 med bensinstasjonstomta oppe til venstre i bildet. 

I 2009 var det slutt for bensinstasjonen
Olav Jensen i G-feltet husker stasjonen godt.
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kroner. Per minnes at han syntes dette var en ri-
melig måte å komme seg inn i boligmarkedet på, 
og da han spurte utbygger om årsaken til den ri-
melige prisen fikk han til svar at «jo det var det at 
det var gjort så lite innvendig – og det var det jo, 
det var bare hvite vegger.» 2 Selv om Per presiserer 
at borettslaget har vært et bra sted å bo er han 
ærlig på at ikke alt var bra hele tiden: «Det var jo 
en del bråk oppå senteret her til å begynne med, 
ikke så lite heller. Vi hørte nesten ingenting av 
det som skjedde, det måtte vi nesten lese i  avisa, 
men de som bodde i nr.13 hadde mye støy.»2 Han 
snakket også om hvordan omtale i lokalpressen 
påvirket områdets omdømme: «Adressa var ikke 
bra med oss, en ting som hadde skjedd andre 
 steder ville forsvunnet i en notis inne i avisa, men 
så fort det var noe på Risvollan så ble det slått 
opp på førstesiden. Når så dette ble lest så kom 
det ungdom fra distriktet rundt og det gjorde 
ikke saken bedre.»2 På spørsmål om hvordan han 
hadde det nå (2010) var svaret tydelig: «I dag er 
det veldig bra, veldig bra! Vi har trivdes kolossalt 
godt! Det har vært en bra plass for barna å vokse 
opp,»2 samtidig var det en ting han også gjerne 
ville trekke frem: «Det har vært mye vanninn-
trenging i kjelleren, unntatt i vår, men som sagt. 
Det er bra å være her.»2

Fra problem til trivsel

I 2010 fortalte redaktør Kjell Kjærstad om sin er-
faring med å bo i Høyblokka. Han flyttet inn i en 
leilighet i 7. etasje sammen med kona og sviger-
mor og har bodd der siden. Slik Kjærstad forteller 
det var Høyblokka i utgangspunktet et flott sted å 
bo, med bo-løsninger tilpasset blant andre funk-
sjonshemmede og mange tjenester i samme bygg. 
Han tenkte da blant annet på apotek, lege senter, 
butikk, med mer. Samtidig var han tydelig på at 
Høyblokka etter hvert fikk et  dårlig rykte som var 
nært knyttet til flere av byggets kommunale lei-
ligheter: «Trondheim kommune var andelseier av 
ca. 45 leiligheter og fravek det som var hensikten 
nemlig å huse eldre og funksjonshemmede. Plut-
selig var det masse unge folk og rusmisbrukere 
som hadde tatt over. Dette tok heldigvis boretts-
laget fatt i for noen år siden og nå er det ca. 20 
leiligheter hvor kommunen er  andelseier. Miljøet 
er totalt forandret. De som bor her i kommunale 
leiligheter er det ikke mye å si på og de glir godt 
inn i fellesskapet.»1

Et bra sted å vokse opp

En som var helt sikker på at Risvollan Borettslag 
har vært et bra sted å bo var Per Markussen i Ut-
leirtunet 11A, som i 2010 ble intervjuet i Rislap-
pen. Han flyttet til borettslaget i 1971 med kone 
og etter hvert tre barn og i jakten på en romsli-
gere bolig dukket Risvollan Borettslag opp som 
et godt alternativ. Familien fant en frittliggende 
5-romsleilighet «med lite trafikk, sandkasse rett 
nedenfor vinduet slik at kona lett kunne følge 
med»2 og kjøpesummen kom totalt på 38.500 

Hverdagsnytt fra Rislappen 2010 til 2020
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14 senterplasser

I 2010 var 14 av parkeringsplassene utenfor Ris-
vollan Senter reservert noen beboere i Ada Arn-
finsens vei nr.1. Dette var beboere som midler-
tidig ikke hadde noen garasjeplass i påvente av at 
garasjerehabiliteringen skulle bli ferdig, og der-
med hadde de i stedet sin faste parkeringsplass 
utenfor senteret. Håpet var at ting skulle være 
tilbake til normalen innen jul.9

Jordkabel for høyspent

I løpet av høsten 2010 ble et høyspent-trekk i til-
knytning til borettslaget lagt i jordkabel.  Dette 
«var spennet fra brakka til Statnett og opp til 
krysset Blaklivegen – Ada Arnfinsens vei som ut-
byggerne av Utleir»10 var med og finansierte.

Innbrudd i fellesgarasjer

Flere andelseiere opplevde i 2010 innbrudd i 
felles garasjer hvor ulike gjenstander var blitt 
 stjålet fra parkerte biler, i tillegg til at det var 
«gjort flere innbruddsforsøk og det har vært gjort 
hærverk på motorsykler/ scootere som har vært 
parkert i garasjene.»3 Oppfordringen var i så måte 
å forsikre seg om at man forlot bil og garasje låst, 
at bilen var tømt for verdisaker og at portåpneren 
ikke lå synlig i bilen. Samtidig var det også en god 
ide å sikre seg at porten ble lukket i forbindelse 
med inn- og utkjøring, samt sjekke at det ikke var 
uvedkommende inne i garasjeanleggene.3

Feiret 40 år

19. juni 2010 feiret Risvollan Borettslag 40 år, 
markeringen foregikk i Stordalen hvor det var 
satt opp telt, og det var lagt opp til en rekke 
 aktiviteter. Her kan nevnes sang og musikk, lys-
bildeshow, tryllemagi, fiskedam for barn, dart-
konkurranse, blodtrykkssjekk med LHL, salgs-
boder, mat og drikke og fotballaktiviteter med 
Utleira IL. På kvelden var det fest i et storteltet i 
Stordalen hvor Risvollans eget Breeze Band spilte 
opp til dans.4

Ny nettleverandør

Leverandøren av internett og kabel-TV i boretts-
laget var i 2010 Loqal. Loqal var «et trøndersk 
firma med hovedkontor på Rosten i Fokus banks 
tidligere lokaler,»5 som overtok etter Get.6  Etter 
at ting var i orden ble det blant annet sagt at 
«TV-signalet har vel aldri vært bedre og du får 
enorm fart på bredbåndet om du ønsker det.»6 
Firmaet Loqal ble i 2013 solgt fra  TrønderEnergi 
til GET, og Loqal  hadde da om lag 26.000  kunder 
som GET overtok i forbind else med  kjøpet.7 Av 
inntekt omsatte Loqal året før salget «for 162 
millioner kroner og genererte et driftsresultat før 
avskrivninger på 55 millioner.»8 På bildet ser vi 
antydning til kø i forbindelse med uthenting av 
utstyr fra den nye leverandøren. (F
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Innredning påvirker radiatorvarmen

I forbindelse med tilbakemeldinger fra beboere 
i 2012 som mente temperaturen på radiatoren 
gjerne kunne heves hadde teknisk avdeling en 
info tekst i Rislappen om nettopp radiatorvarmen. 
Et moment var «bygningsmessige endringer i for-
hold til det som var opprinnelig.»13 Dette da «fjer-
ning av vegger og/eller dører fører til at det blir 
et større areal som må oppvarmes.»13 Til svarende 
ville «reduksjon av oppvarmet volum»13 redusere 
oppvarmingsbehovet. Det ble også påpekt at en 
sofa plassert foran radiatoren «kunne føre til at 
luften ikke vil sirkulere fritt rundt radiatoren. For 
å oppnå maksimal effekt, er radiatoren avhengig 
av stråling fritt ut i rommet. Dette gjelder også 
dersom radiatoren er tildekket av store og tykke 
gardiner. Alt dette vil i større eller mindre grad 
kunne påvirke varmen i leiligheten.»13 Det ble 
også vist til et styrevedtak fra 17. desember 1998 
«om at alle leilighetene på Risvollan skal oppnå 
en innetemperatur på cirka 22 C.»13

Midlertidig og ferdig p-plass 

I 2012 ble det informert om at den  midlertidige 
parkeringsplassen, som ble anlagt ved fotball-
plassen til E-feltet, var ment for de som hadde 
«garasjeplass i F14,»14 og at det ikke var tillatt 
med parkering der av tilhengere for bil, båt eller 
liknende uten borettslagets godkjenning. Det ble 
presisert at «når arbeidene på F14 er ferdigstilt, 
vil den midlertidige parkeringsplassen tilbake-
føres til plen/grøntområde.»14 20. juni samme år 

Garasjer til E-feltet

«I ekstraordinær generalforsamling 11. april 
2011 ble det vedtatt å bygge et garasjebygg på 
E-feltet»11 med 49 stemmer for og 4 stemmer 
imot. Prosjektets totalkostnad var på om lag 11,5 
millioner kroner inkludert moms.11 

Bildumping på senteret

I en periode erfarte man at parkeringsplassen 
utenfor Risvollan senter ble brukt som oppbe-
varingsplass for uregistrerte biler. Da Rislappen 
gjennomførte en rekognosering fant man fire 
 slike biler stående parkert, i tillegg til at det stod 
«en rekke biler med skilt og opptar plassene,  biler 
som ikke har vært i bruk på flere måneder.»12 
Det ble også gjort undersøkelser som avdekket 
at eierne av sistnevnte biler ikke hadde tilknyt-
ning til borettslaget, men likevel altså tok opp 
parkeringsplasser, i tillegg til at folk som  pendlet 
eller tok fleskbussen satte fra seg bilen utenfor 
 senteret. Verdt å nevne er at etter at TVRisvollan 
laget et nyhetsinnslag om saken «ble 3 av bilene 
 fjernet.»12
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at de kan benyttes til eventuelt gjennomgang/ 
annen bruk.»18

Vandrer i verdensklasse

Jorun Gundersen ble i 2012 omtalt i forbindelse 
med sin spreke hobby; å gå turmarsj. Hun hadde 
på dette tidspunktet gått en strekning tilsvarende 
«en og en halv ganger rundt jordkloden.»19 Da 

gikk det fram at det kombinerte parkeringshuset 
med bilgarasje og boder i E-feltet nå var klart til 
bruk, og at man i tillegg til parkeringsplasser for 
bil også hadde fire egne plasser for motorsykler.15

Eget anlegg for Utleira IL

I september 2012 åpnet baneanlegget til Ut-
leira IL, samtidig som idrettslaget markerte sin 
40- årsdag, og «i forbindelse med dette jubileet 
ga Risvollan Borettslag en gave på kr. 100.000 
til Utleira IL.»16 Det kan også nevnes at «firmaet 
som hadde levert kunstgresset påstod at det var 
samme typen som Barcelona har på sin trenings-
bane.»17

Byggeforbud i bygningspassasjer

I 2012 kunne man lese at styret i borettslaget, 
på bakgrunn av en uønsket praksis hos enkelte 
beboere, hadde fattet et vedtak som forbød byg-
ging eller stenging av de smale passasjene mellom 
bygninger. Dette da disse passasjene tjener nytten 
som branngater, «samt at de kan gi atkomst fram 
til en gangveg, være passasje for klipping av om-
råder på baksiden,»18 og liknende. Det ble også 
informert om at borettslaget kom til å «tilskrive 
de beboerne dette gjelder for, og vi setter da en 
frist for når områdene kan være åpnet igjen, slik 
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i Blaklihøgda: «Der ble resultatet at 74 leiligheter 
ble uten varme ved -15 C ute, og det sier seg selv 
at dette er noe vi ikke ønsker. Derfor ber vi om 
at de beboerne som trenger å få utført rørlegger-
tjenester på varmeanlegget må utføre dette på 
dagtid, og samtidig underretter borettslaget slik 
at vi kan få etterfylt anlegget det er utført arbeid 
på.»21

Skadeverk i borettslaget

I 2013 hadde noen fullstendig ødelagt et bord-
tennisbord som stod i Stordalen. Det ble under-
streket fra borettslaget at «en slik adferd kan vi 
klare oss meget godt foruten. Det verste er at 
dette går utover alle jevnaldrende som forhåpent-
ligvis ville ha stor glede av å spille bord tennis i 
Stordalen. Pris for nytt bord er mellom 30.000– 
40.000.- kroner.»22 Samme år var det liknende 
hendelser knyttet til ødelagte bommer som skulle 
forebygge bilkjøring inn til tunene,23 samt at også 
bordtennisbordet utenfor Ristunet ble smadret, i 
tillegg til at en nyplantet hekk i C-feltet ble meldt 
stjålet.24 Borettslaget benyttet derfor anledningen 
til å komme med følgende oppfordring: 
«Vi ber foreldre, foresatte og andre voksne ta opp 
dette med sine respektive og håpefulle ungdom-
mer, og/eller si i fra dersom dere vet om eller ser 
 slike hendelser. Kostbare ting er ødelagt, og sak-
ene kan hende blir politianmeldt. Det er ikke all-
tid selve kostnadene til det som er ødelagt som er 
det viktigste, men like fullt at det vi har forsøkt å 
få til for å gjøre det hyggelig, nyttig eller under-
holdende blir ødelagt.»24

Ikke radon på Risvollan

Da spørsmålet om radongass på Risvollan var 
kommet opp, antok man at dette skyldtes at 
noen ønsket «å selge målinger til beboerne på 
Risvollan.»25 Dermed gikk borettslaget ut med 
oppklarende informasjon hvor det ble vist til at 
da Trondheim kommune «hadde barnehage bak 
senteret (Risvollan barnehage), foretok kom-
munen målinger i denne barnehagen,»25 og det 

dette ble skrevet hadde Jorunn «gått over 3.000 
turmarsjer og tilbakelagt over 70.000 kilo meter. 
Allerede i 1995 fikk hun pris som den første 
turmarsjer som hadde gått en samlet distanse 
tilsvarende en gang rundt ekvator»19 og Jorunn 
hadde da «gått marsjer i over 30 land.»19 Hun sa 
avslutningsvis at turmarsj var absolutt å anbefale 
og siden dette «er godt for kroppen, både psy-
kisk og fysisk.»19 På bildet ser vi Morten Selven 
og  Jorunn Gundersen i friskt driv. 

Rosenborg mot Molde

At fotball kan engasjere og sette følelser i sving 
vet nok de som har vært på Lerkendal eller på de 
lokale baner i Trondheim og omegn, og så kan 
også sies om problematikken som ble tatt opp i 
Rislappen i 2012. Det hadde seg nemlig slik at 
en andelseier et sted i borettslaget hadde hengt 
opp et Moldeflagg for å vise sympati med sin fa-
vorittklubb, noe som hadde falt flere av RBK-til-
hengerne tungt for brystet. Rivaliseringen mel-
lom Molde og Rosenborg ballklubb er jo en kjent 
sak og det var tydelig at dette ikke var noe unn-
tak, for reaksjonen mot denne Moldesupporteren 
ble blant annet «eggkasting mot flagget og leilig-
heten.»20 Rislappen oppfordret i samme tekst til å 
jobbe for «et godt miljø i borettslaget, ta vare på 
naboen, og skulle vi være uenige så la oss disku-
tere og snakke om det.»20

Kalde leiligheter

I 2013 kunne man lese at administrasjonen 
 hadde en beskjed til andelseiere vedrørende ar-
beider som ble utført på radiatorene. Budskapet 
var at dette alltid måtte avtales med borettslaget 
og at en sånn type arbeid alltid måtte utføres på 
dagtid. Årsaken var enkel. Med arbeid på radiato-
rene ville det være behov for å etterfylle vann, for 
de som utførte slikt arbeid hadde nemlig «ikke 
tilgang til å etterfylle varmeanlegget etter utførte 
arbeider. Resultatet av det er at mange kan miste 
varmen i leilighetene sine.»21 Det ble i så måte 
vist til at noe slikt skjedde i midten av desember 
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sering på en del av det området som tidligere til-
hørte Tomset-gården.27 På det første bildet ser vi 
at arbeidet er i gang med Tomset terrasse, og på 
det andre bildet ser vi byggeprosessen for Utleir-
toppen. 

Ny daglig leder

Fra 1. mars 2014 var Henriette Hoelseter Kvam 
ny daglig leder i borettslaget.28 I en overgangs-
periode jobbet både Skaaraaen og Kvam inntil 
førstnevnte gikk av med pensjon.29

Helsestasjonen til Høyblokka

I 2013 flyttet helsestasjonen fra området Ris-
vollvegen/ Asbjørn Øverås veg til 4. etasje i 
 Høyblokka. I den forbindelse skulle Trondheim 

viste seg da at «de målte verdier lå langt under 
kravet.»25 Videre ble det presisert at på bakgrunn 
av dette så man ikke noen «grunn til at vi må få 
utført flere målinger. Dette fordi radon finnes lite 
i leire, som det jo er mye av på Risvollan.»25 Inn-
legget ble avsluttet med at «vi anser dermed saken 
som ikke aktuell på Risvollan, selv om selgere til 
ulike tider, så også nå, gjør framstøt overfor bo-
rettslaget og beboerne.»25

Vurderte avfallssug

På et tidspunkt vurderte borettslaget avfallssug 
som fremtidig renovasjonsløsning. Dette ble for-
klart som en «løsning hvor søppel samles opp i rør 
under bakken og suges inn til et sentralt mottak. 
I praksis vil det si at all søppel forflyttes fra der 
hvor vi kaster søppelet, til et stort mottak hvor 
det går rett i containere. Dette er en sak vi  jobber 
med sammen med Trondheim kommune, og vil 
legge fram på en generalforsamling  senere.»26 Det 
ble også nevnt at man hadde sett på avfallssug- 
anlegg på Ranheim. 26

Nye naboer

At Risvollan-området ble ansett som et attraktivt 
sted å bo fikk man en bekreftelse på med nyheten 
om nye boliger mellom Blakliveien og Tomset. 
Her skulle det bygges 143 leiligheter i det fram-
tidige Utleirtoppen. I tillegg kom det rundt 150 
leiligheter til Tomset terrasse som skulle få plas-
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Tilhenger til utlån

I 2014 ble det informert om at borettslaget dis-
ponerte en tilhenger som andelseiere kunne låne 
gratis mot et depositum på 500 kroner. Hengeren 
hadde kjennetegn 1099 EBECO og en kapasitet 
på inntil 640 kilo.35

Kongens fortjenestemedalje til Bolme

Roald Bolme hadde i mange år vært frivillig 
medarbeider i TVRisvollan da han den 3. feb-
ruar 2015 fikk Kongens fortjenestemedalje for 
sin frivillighetsinnsats. Utmerkelsen ble over-
rakt av fungerende fylkesmann i en seremoni på 
Britannia hotell.36 I sin yrkeskarriere var Bolme 
«typograf i Adresseavisen i 35 år,» og han hadde 
også i ti år av sitt liv vært leder for Trondhjems 
skøiteklub.36

Utleirahallen åpnet

19. september 2015 åpnet Utleirahallen med et 
innholdsrikt arrangement. Til å åpne det hele 
hadde selveste ordfører Rita Ottervik tatt turen, 
og av innhold utover ordførertalen var det  ulike 
aktiviteter i tillegg til korpsmusikk fra Utleira 
skolekorps. Tribunene var tidvis fulle av et entu-
siastisk publikum, og utenom  aktivitetsområdet 
var det både kaffe og kaker å få kjøpt. I den 
forbindelse kan det nevnes at særlig kakene til 
 Stubban Vel var populære.37

Besøksdag på Administrasjonsbygget

I 2015 ble andelseierne i borettslaget informert 
om en framtidig besøksdag i det nye adminis-
trasjonsbygget. Denne skulle foregå 20.  januar 
2016, og alle beboere ble invitert til å ta det 
nye administrasjonsbygget i nærmere øyesyn. 
I forbindelse med åpningen ville det bli servert 
både kaffe og kaker.38 Om flyttingen til den nye 
loka sjonen ble det blant annet skrevet at «1. des-
ember overtok Risvollan Borettslag sitt nye bygg 
som inneholder administrasjon, verksted, møte- 

kommune fjerne brakkeriggen som stod på tomta 
som kommunen hadde leid av borettslaget. 30

Nyansettelser i administrasjonen

I 2014 kom det to nye fjes inn i administrasjonen. 
Den ene var Bjørn Kristiansen som skulle jobbe 
som «prosjektingeniør for en periode beregnet 
til 5 år, eller frem til prosjektet er ferdigstilt. 
Han vil ha hovedansvaret for prosjektet med 
rehabilitering av fellesgarasjene, hvor 18 garasjer 
gjenstår. I tillegg vil han ha ansvar for en del 
ENØK-oppgaver for borettslaget.»31 Den andre 
var Erlend Hoff som skulle erstatte økonomi-
konsulent Nils A. Larsen. Hoff ville få oppgaver 
knyttet til «regnskapsføring for borettslaget, blant 
annet ha ansvar for boligadministrasjonen.»31 
I tillegg til utdanning her hjemme hadde Hoff 
også tatt «et år i USA ved universitet i Denver.»32 
Han hadde i tillegg vært aktiv langrennsløper 
med bronsemedalje i NM 50 kilometer i 2009 
på  Røros som karrierens høydepunkt. Da  klokket 
han inn 1,7 sekunder bak sølvvinner Anders 
Aukland og 15,4 sekunder bak gullvinner Frode 
Andresen.33

På Facebook

I 2014 kom Risvollan borettslag med egen nett-
side på Facebook, hvor en tanke var å kunne 
formidle nyttig informasjon på en oppdatert og 
relevant måte.34
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Heder til Worren

Styreleder Egil Burkeland viet i 2018 en stor del 
av sin spalteplass til å rose Håkon Worren for 
hans 25 år lange innsats for borettslaget, og han 
skrev blant annet at «Håkon M. Worren har så å 
si sammenhengende hatt tillitsverv i borettslaget, 
og har gjennom disse årene vært med å ta mange 
viktige beslutninger som har hatt stor betydning 
for borettslaget. Håkon har vært styreleder i flere 
perioder, han har vært ordfører i representant-
skapet før han kom inn i styret igjen. De siste 
13 årene har han vært nestleder i styret, så han 
har hatt mange viktige posisjoner som tillitsvalgt 
her.»42 Styrelederen skrev også at han på vegne av 
borettslaget var takknemlig for at Worren  hadde 
vært villig til å stå på i 25 år for borettslagets 
 beste, samt at han personlig ville «rette en stor 
takk for at han valgte å være nestleder og en god 
diskusjonspartner gjennom de siste 13 årene.»42

Flere hundre på Utleira-løpet

15. juni 2019 samlet Utleira-løpet mer enn 600 
deltakere i ulike aldersgrupper som «sprang rundt 
i forskjellige løyper i bydelen.»43 På dagtid gjestet 
maskoten til Trondheim Brannvesen, Bjørnis, ar-
rangementet, mens det på kveldstid var «bankett 
og dans med en del kjente artister, og hallen var 
utmerket til dette.»43  At de frammøtte likte opp-
legget, var tydelig og en av dem uttrykte entusi-
asmen slik: «Dette er bare magisk.»43

og velferdsrom samt TVRisvollan»39 og at «bo-
rettslagets nye bygg ligger langs Risvollvegen og 
 Asbjørn Øverås veg, og har fått adressen Asbjørn 
Øverås veg 1.»39

Sommertur for B-feltet

I regi av naboutvalget i B-feltet ble det i 2017 
gjennomført en minnerik sommertur for bebo-
erne. Med buss gikk ferden fra Trondheim til 
Råkvåg, Verrabotn og Skarnsundbrua. Det ble 
også tid til en stopp på et gartneri på veien, hvor 
mange «benyttet anledningen til å handle litt av 
fristelsene,»40 samt en middagsstopp i Straumen 
før en fornøyd gruppe Risvollan-beboere satte 
kursen hjemover.40 På bildet ser vi noen av dem 
som var med på turen. 

Garasjerehabilitering

I 2017 kunne man lese om progresjonen i reha-
biliteringen av garasjene i borettslaget, og man 
hadde nå kommet «godt i gang på B-feltet.»41 

 Daværende styreleder Egil Burkeland uttalte i 
den forbindelse at dette var et prosjekt som  hadde 
pågått over flere år og det skulle «bli godt å bli 
ferdig med det, både for oss i styret, men også for 
andelseierne som blir berørt av det. Vi må gi ros 
for tålmodigheten fra dere som blir berørt av det, 
for det tar litt tid fra de begynner til de er ferdige 
med en rekke. Resultatene i garasjene og rundt 
husene blir meget bra.»41
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doter fra en del av Trondheimshistorien som kan-
skje ikke var kjent for folk flest.44

Smartoblat i C-feltet

Som del av en prøveordning ble det på C-feltet i 
2019 igangsatt parkering via SmartOblat.  Målet 
var å forebygge feilparkering av biler eller at kjøre-
tøy som ikke hadde tilhørighet til boretts laget tok 
opp borettslagets parkeringsplasser. Siden boretts-
laget hadde «inngått avtale med Trondheim Park-
ering AS om drifting av ordningen,»45 innebar 
dette at alt det praktiske, deriblant bøtelegging 
ble ivaretatt av parkeringsselskapet. Ifølge Rislap-
pens utsendte tok det «ikke lang tid før det ble 
fritt for fremmedparkering»45 i C-feltet etter at 
det nye systemet ble implementert.

Innlevering av Get-utstyr

I 2019 var tiden kommet for innlevering av de-
koder og eventuelt annet fra Get i forbindelse 
med overgangen til ny leverandør av internett og 
TV. Fristen var satt til 15. januar 2020 og  kunne 
 gjøres på flere ulike måter. Enten ved å levere 
 dette hos Get nede på Brattørkaia, man kunne 
bruke mottatt returslipp fra Get eller «levere det 
inn på felles oppsamlingsdag i borettslagets ad-
ministrasjonsbygg 14. og 15. januar 2020.»46

Minner fra Trondheim

I forbindelse med en kulturkafe på Risvold i ad-
ministrasjonsbygget i 2019 skulle byhistoriker 
Terje Torberg Vevik Bratberg gjeste borettslaget 
og fortelle om innholdet i sin siste bok. Det ville 
også bli plass til morsomme og spennende anek-
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Julegrantenning

I slutten av november 2019 var Rislappen i B- 
feltet og dokumenterte julegrantenningen. Det 
ble rapportert om bra oppmøte og at man der-
med fikk til en fin ramme rundt starten av ad-
ventstiden. Med på markeringen var også selveste 
julenissen, som ble akkompagnert av glade musi-
kanter fra Utleira skolekorps. Arrangementet var 
i regi av B-feltets Naboutvalg som i samme ar-
tikkel benyttet anledningen til å ønske «en riktig 
god jul til alle beboere, ansatte i borettslaget og 
TVRisvollan.»49

Jubileumsbok

I 2020 ble arbeidet med en jubileumsbok i an-
ledning borettslagets 50-årsjubileum annonsert. 
Mads Arind Holmvik, medlem av Norsk Journa-
listlag og beboer i E-feltet, var «engasjert av styret 
i borettslaget til å skrive en beretning om boretts-
lagets historie gjennom 50 år.»50

Frisbeegolf i skuddet

Våren 2020 var det mange som fikk øynene opp 
for frisbee-golf løypa som går gjennom boretts-
laget. Mang en ettermiddag og kveld kunne be-
boere nær frisbee-løypa observere både store og 
små som testet frisbee-ferdighetene på de ulike 
postene. Da Rislappens utsendte var ute i løypa 

Montering av elbil-lader

I 2019 kunne borettslaget informere om at det 
nå var klart for at de andelseierne som ønsket det 
selv kunne bestille og kjøpe ladestasjon for elbil. 
Borettslaget hadde på sin side gjort infrastruktu-
ren klar noe som da muliggjorde at hver enkelt 
kunne gå til innkjøp av egen ladestasjon. Man 
anbefalte i den forbindelse NTE sin ladestasjon 
av merket Zapteck, siden den blant annet kunne 
«snakke» med borettslagets energiovervåkings-
system, «i tillegg til at den fordeler ladingen på en 
smart måte.»47 Det ble samtidig informert om at 
gamle «ordninger for lading av el/hybrid-bil ikke 
vil fungere  lenger når ny ordning er etablert, dvs 
at alle tidligere ordninger opphører.»47 I  samme 
artikkel ble det nevnt at det ville bli «montert 
en felles stikkontakt inne i garasjen, som samt-
lige med tilgang til fellesgarasjen kan bruke,»47 
men den skulle «ikke benyttes til lading av elbil/
hybridbil.»47 I en senere utgave av Rislappen ble 
det informert om at etableringen av nevnte infra-
struktur var gjort «i alle våre 24 fellesgarasjer, 
samt i parkeringshuset (på E-feltet),»48 i tillegg til 
at det også var montert utvendige lademuligheter 
på utvalgte steder i alle feltene fra A til H.48
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i prat med folk. Det kan hende de er nysgjerrige 
på sykkelen eller kanskje de også kjører sykkel 
selv. Det er jo i grunnen en bonuseffekt med å 
kjøre sykkel. Iallfall slik jeg ser det.»52

Jubileumsmarsj

11. mai 2020 var det jubileumsmarkering i bo-
rettslaget. Med start fra Utleira skole startet et 
innholdsrikt opptog bestående av Utleira skole-
korps, beboere fra borettslaget og ansatte i admi-
nistrasjonen, som deltok med jubileumspyntede 
kjøretøy. Sistnevnte dannet baktroppen i det som 
fortonet seg om en slags 17. mai-kortesje der 
man spilte, marsjerte og forsiktig kjørte gjennom 

var det Mari Langaas som ble intervjuet. Selv om 
hun bodde på Nardo syntes hun frisbee-golf var 
såpass gøy at hun mer enn gjerne tok turen opp 
til Risvollan, og slik hun vurderte det passet løypa 
godt for nybegynnere.51 

På to hjul

Våren 2020 kunne man lese om «Roger Kvam, 
arbeidsleder i borettslaget,»52 som så fram til 
sommerkjøring med sin Honda CB 650. Kvam 
fremhevet særlig frihetsfølelsen man får ved å 
 kjøre motorsykkel: «Du får en helt egen nærhet 
til omgivelsene. Jeg vil sammenlikne det med å gå 
en flott tur i naturen hvor du er i nuet og  tømmer 
hodet for slagg, noe som gjør at man føler seg 
opplagt etter en tur. Når det er fint vær blir du 
lykkelig av å kjøre motorsykkel, det er deilig å 
kjenne på kreftene i en slik farkost. Og det er 
befriende hvor lett det er å kjøre forbi ved mye 
 trafikk etter landevegen. Dessuten er motorsyk-
kelen veldig fleksibel i bytrafikk. Det er heller 
 aldri vanskelig å finne en parkeringsplass. Og selv 
om du som regel kjører alene blir du veldig sosial 
av å kjøre motorsykkel. Stanser du på en bensin-
stasjon eller ved en rasteplass er det lett å komme 
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de ulike feltene av borettslaget. Langs ruta kom 
folk ut med viftende flagg og det var helt tydelig 
at dette var noe mange hadde fått med seg. Etter 

å ha gått gjennom det meste av borettslaget endte 
turen igjen på Utleira skole, og mange uttrykte at 
dette var et godt initiativ fra arrangørene.53 
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mange retninger. Og de mange prioriteringene 
et styre må gjøre, som noen ganger, på grunn 
av  ulike årsaker, går på bekostning av ting man 
egentlig kunne tenkt seg gjennomført. 

-Hva tenker du om framtida til borettslaget? 
-Den ser lys ut, borettslaget er godt drevet og vi 
har i motsetning til sammenliknbare borettslag 
investert i og gjennomført flere oppgraderinger til 
gagn for boligmasse og beboere. Videre er flere av 
leilighetene store, slik blant andre barnefamilier 
etterspør. Jeg vil hevde at både en 3-roms, 4-roms 
og 5-roms hos oss vil kunne være romsligere enn 
tilsvarende leiligheter i nyere borettslag. Og sist, 
men ikke minst, vi er del av en bydel i utvikling.

-Tre egenskaper som kan være viktige 
for en styreleder: 
-Være veldig engasjert i borettslagets boområde 
og bydelen for øvrig, samarbeidsvillig, tålmodig 
og tolerant. 

-Hva er du mest fornøyd med? 
-At vi har fått oppgradert uteområdene i boretts-
laget til dagens standard, fornyingen i adminis-
trasjonen og salget av sentereiendommen. 

-Hva var en av utfordringene i 
din styrelederperiode? 
-Å videreformidle styrevedtaksinnhold til bebo-
erne, siden vi erfarte at disse kunne bli tolket i 
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Egil Burkeland (52)
Styrelederperiode: 2001–2019.

4 raske med styrelederne Burkeland og Hagestuen
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-Hva er du mest fornøyd med i 
din styrelederperiode?
-Nå er jo min styrelederperiode så langt ganske 
kort, men om jeg skal trekke frem noe så synes 
jeg vi har fått et godt samarbeid i styret, med an-
satte og øvrige tillitsvalgte. Vi jobber også godt 
med å finne en bedre form på informasjon og 
kommunikasjon med naboutvalg, kontaktutvalg 
og beboere. Vi lagde i 2019 en ny mål- og tiltaks-
plan hvor noe av innholdet er økt beboermed-
virkning og bedret kommunikasjon. Dette er noe 
som vil bli prioritert fremover

-Hva har vært utfordrende?
-Det som er mest utfordrende er å balansere 
åpenhet og dialog opp mot personvern og taus-

-Tre egenskaper som kan være viktig 
for en styreleder:
-Jeg vil spesielt fremheve eierskap til vervet. Med 
det mener jeg et eierskap til boområdet, beboere, 
tillitsvalgte og ansatte. Det er viktig at styreleder 
bor i borettslaget og vil det beste for fellesskapet. 
Det er også viktig å være åpen for innspill, og 
å lytte til hva beboere, tillitsvalgte og ansatte er 
opptatt av. Jeg lærte en gang av en god leder jeg 
hadde at du skal lytte til de som er nye. Det nye 
beboere er opptatt av mener jeg er viktig å få frem.  
Jeg tenker at en styreleder må være modig og 
tørre å ta upopulære avgjørelser i samarbeid med 
resten av styret og øvrige organer. Det er 1113 
leiligheter her og det er naturlig at det er forskjel-
lige meninger om hva som er riktig og ikke. 
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Roger Hagestuen (57)
Styrelederperiode: 2019 – innehar vervet i dag.
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hetsbelagt informasjon. Som styreleder får man 
innsyn i mye som man ikke kan informere om 
eller diskutere åpent. Det er også utfordrende å 
prioritere innenfor budsjettrammene vi har. Vi er 
50 år og da kommer det en del store påkostninger 
etter hvert. Da må vi velge bort noe for å holde 
fellesutgiftene våre på et akseptabelt nivå. 

-Hva tenker du om framtida til borettslaget?
-Risvollan borettslag er landets største. Vi har 
hatt gode tillitsvalgte og ansatte gjennom  årene, 
og vi har et boområde og en bygningsmasse 
som er godt vedlikeholdt. Borettslaget fremstår 

i dag som et av de bedre borettslagene i byen og 
landet for øvrig. Vi har etter hvert fått et godt 
 omdømme. Jeg tenker at vi skal legge vekt på 
de kvalitetene borettslaget har med store grønt-
arealer rundt oss, med fine leiligheter med bra 
størrelse og et trive lig bomiljø. Jeg vil også trekke 
frem at vi som bor her må ta godt vare på alle de 
flotte naboene, alle tillitsvalgte som legger ned en 
betydelig jobb for fellesskapet og ikke minst de 
flinke ansatte vi har. De jobber og står på for at vi 
alle skal ha et godt og trygt bomiljø. Jeg tenker at 
vi har store muligheter til å bli 100 år også om vi 
tar vare på alt dette.

(F
ot

o:
 M

ad
s A

rin
d 

H
ol

m
vi

k)
.

STORE GRØNTOMRÅDER: - Jeg tenker at vi skal legge vekt på de kvalitetene borettslaget har med store 
grøntarealer rundt oss, sier Hagestuen. 

Jeg tenker at vi skal legge vekt på de 
kvalitetene borettslaget har med store 
grøntarealer rundt oss.
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og til en viss grad administrasjonen. Der var det 
til tider dårlig stemning og en dårlig tone. Dette 
gikk greit da alle definerte sine oppgaver og vi 
ble enige om at vi hadde et felles mål. Jeg må 
 b erømme representantskapet på den tiden for at 
vi klarte å få dialog i stedet for offentlig krangling 
som det til tider var en del av. Etter dette har for-
holdet til representantskapet alltid vært godt og 
avklart, og de har bidratt til at vi i alle mine peri-
oder har hatt en god tone, selv om vi ikke alltid 
var enige om sak. Det samme gjelder adminis-
trasjonen. De har i alle mine år vært absolutt til 
stede når det har vært behov, og de gjør en formi-

Av Egil Burkeland

Det var en kort tenkepause før jeg sa ja til dette 
siden jeg selv syntes jeg var veldig ung, 31 år, til å 
påta meg dette vervet. Samtidig var jeg vel såpass 
uenig i en del ting som ble gjort, så da var det 
bare å hoppe i det og ta utfordringen. 

Bedre samarbeid

Det første som var å ta tak i, var å bedre sam-
arbeidsklimaet mellom styret, representantskapet 

Min tid som styreleder i Risvollan Borettslag
Jeg kom inn i styret i 2001 og etter et halvt år ble jeg valgt som nestleder og konstituert

styreleder da både styreleder og nestleder flyttet fra Borettslaget.
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LANG FARTSTID: Egil Burkeland ledet borettslaget gjennom 18 innholdsrike år.
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beboerne så ryktes det fort rundt omkring at Ris-
vollan har attraktive uteområder. Derfor var det 
også viktig å gi de bidrag som vi mente vi kunne 
gjøre både til Utleirahallen, fotballbanen, skole-
korpset med flere. Det er den sosiale infrastruk-
turen som har vært stabil i bydelen gjennom alle 
år og bydelen skal være stolt av at vi har  aktive 
samarbeidspartnere innenfor idrett og korps, 
med mer. Det skaper tilhørighet og samhold 
i bydelen. Når vi nå snakker om uteområdene, 
har vel det også vært den saken som har vært den 
mest belastende for styret i mine perioder. 

Åpen for utvikling

Det var da vi kom til fortetting og bygging av 
ung- og seniorboliger i 2006. Der inngikk vi en 
intensjonsavtale med et par eiendomsutviklere 
som skulle se på mulighetene for fortetting i enk-
elte områder av borettslaget. Før vi rakk å gå ut 
med saken kom det spørsmål fra en beboer om 
denne saken og jeg svarte på vegne av  styret  veldig 
dårlig på det spørsmålet. Resultatet ble mye støy. 
Flere som i mange år hadde hatt lyst til å skifte ut 
styret, øynet en mulighet til å klare det med del-
vise usannheter og mange merkelige  påstander. 
Det var utvilsomt at det var  generalforsamlingen 
i borettslaget som eventuelt skulle vedta en ut-
bygging, og det som skulle i gang var en mulig-
hetsstudie av enkelte områder. Noen fremstilte 
det som at styret hadde planer om å bygge 8 eta-
sjer høye blokker rundt omkring, noe som var 
bare tull, samt en del andre merkelige påstander. 
Uansett, saken oppsto som følge av et dårlig svar 
fra undertegnede og det var det bare å legge seg 
flat for. Styret kom styrket ut av det som  skjedde 
den gang, og de som ønsket å «kuppe» styret gikk 

dabel jobb hver dag for oss som bor i borettslaget 
for at vi skal ha det så bra som mulig innenfor de 
rammer de er gitt. Så en stor takk til alle som har 
vært der i mine år som styreleder i borettslaget.

Hva har vi gjort i disse årene

Et av de første prosjektene jeg ønsket å komme i 
mål med, var salg av Risvollan Senter AS. Dette 
hadde vi vært deleier av gjennom mange år, og vi 
kjøpte ut kommunen som var den andre eieren. 
Da satt vi med 100 prosent eierskap. Behovet for 
rehabilitering var enormt og jeg med flere var vel 
av den oppfatning av at det var ikke borettslagets 
oppgave å drive et kjøpesenter. Eiendommen ble 
etter hvert solgt til Rema Eiendom Nord og de 
skulle videreutvikle dette. Man har sett diverse 
utkast til tegninger og skisser over planer, men 
det er ikke gjort så mye som man kunne håpe 
på. I og med at vi solgte eiendommen hvor bo-
rettslagets kontorer var lokalisert, var det naturlig 
å tenke på et nytt kontorbygg. Det kommer jeg 
tilbake til.

Attraktive uteområder

Neste prosjekt var uteområdene på Risvollan. Bo-
rettslaget har store fellesområder og det var viktig 
å forvalte disse på en god måte. Det er boretts-
lagets styre sin viktigste oppgave å  forvalte bebo-
ernes verdier på en best mulig måte. Derigjen-
nom også å få attraktive uteområder, som igjen 
bidrar til at andre finner bydelen attraktiv og 
ønsker å bo her. Vi har brukt mye ressurser på å 
 oppgradere og bygge ut fellesområdene med tur-
stier,  aktivitetstun på flere felt og flere  kommer. 
Dette er god bruk av penger. Skap aktivitet blant 
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nådd. Da flyttet administrasjonen inn i boretts-
lagets fine nye administrasjonsbygg i Asbjørn 
Øverås veg. Et fantastisk bygg som har vært 
nomi nert til flere priser. Et praktisk og effektivt 
bygg for de ansatte, som har gode muligheter for 
utleie av storstue til bryllup, konfirmasjon, fest 
og liknende og et bygg med eget TV-studio for 
TV Risvollan. Det er et bygg som har gitt boretts-
laget et meget godt utgangspunkt for frem tiden 
og som vi alle skal være veldig stolt av, både de 
som jobber der til vanlig og vi beboere som eier 
bygget. 

Mye bra 

Det er mye som har skjedd gjennom disse 18- 19 
årene, men mest stolt er jeg over å ha fått  gleden 
av å være tillitsvalgt så mange år i et så flott bo-
rettslag. Jeg er stolt over å møte beboere som for-
teller meg om hvor flott det er å bo på  Risvollan, 
enten de er nyinnflyttet eller har bodd her i 
 mange år. Jeg er stolt over å ha fått være styre-
leder med så mange forskjellige flotte folk både i 
styret, representantskap, naboutvalg og beboere. 
Jeg er stolt over å ha fått være med på å forme en 
super administrasjon for fremtiden, jeg er stolt 
over den jobben dere beboere har gitt meg, styret 
og administrasjonen muligheten til å gjøre, jeg er 
stolt over å ha vært med på å legge rammer for 
utvikling av TVRisvollan, jeg er kjempestolt over 
å ha fått lov til å være styreleder i Risvollan Bo-
rettslag i mange år. Jeg vil bruke anledningen til å 
takke dere alle for et godt samarbeid i disse årene 
og jeg ønsker dere alle alt godt for en lys fremtid 
i Risvollan Borettslag.

hjem med uforrettet sak nok en gang. Dette er 
et eksempel på en sak som aldri må  stoppes i bo-
rettslaget. «Alle ønsker seniorboliger, men ikke 
foran meg.» Risvollan som bydel må hele tiden se 
etter muligheter for å skaffe sine beboere attrak-
tive boliger. Man må ikke sovne hen i den tro at 
bydelen blir sånn som den alltid har vært til evig 
tid. Så har vi bygd et nytt garasjebygg på E-feltet. 
Et kostbart prosjekt som var nødvendig på grunn 
av de gamle garasjenes tilstand. Det ble et stort 
bygg, men da var det også et voldsomt press på 
å bygge ut flere parkeringsplasser i hele boretts-
laget. Hadde det blitt bygd i 2019, ville det nok 
vært vurdert andre muligheter som for eksempel 
å grave ned garasjene og bygge boliger oppå. 

I min styrelederperiode ble omtrent hele admi-
nistrasjonen skiftet ut på grunn av at ansatte ble 
pensjonister, noen falt ifra som følge av sykdom 
eller dødsfall og noen skiftet jobb. I denne fasen 
forsvant mye kompetanse om borettslaget, og 
alle skulle erstattes. Det er aldri enkelt å vite på 
forhånd om man lykkes med slike ansettelser, og 
det er kostbart å bomme. Når jeg nå ser tilbake 
på disse ansettelsene vi gjorde disse årene, må jeg 
innrømme at vi var heldige. Så å si alle er ansatt 
hos oss fortsatt og det skal vi være glade for. Vi 
har i mange år hatt en veldrevet administrasjon, 
de er fremoverlent og ser på muligheter, så en stor 
takk til dem for et utmerket samarbeid gjennom 
alle disse årene. 

Fremtidsrettet 

Når vi snakker om administrasjonen, så vi i flere 
år på muligheten for å bygge et nytt administra-
sjonsbygg, og for et par år siden var det målet 
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Natt til 3. Desember 2014 var ingen gledens dag for beboerne i Asbjørn Øverås veg.

BRANNSKADDE BALKONGER: Etter brannen ble de ødelagte balkongene løftet ned. 

Av Mads Arind Holmvik

Kvelden i forveien hadde forløpt som vanlig. Folk 
hadde spist kveldsmat, ryddet og stelt litt i hjem-
met og gjort alt klart for neste dag. Noen hadde 
lagt seg tidlig, andre litt seinere, men ingen av de 
berørte i Asbjørn Øverås veg hadde den ringeste 
anelse om katastrofen som skulle inntreffe, kun 
timer etter midnatt.

Flammehav

Plutselig var det noen som kjente røyklukt og så 
flammer, samtidig som andre våknet av  høylytte 
rop fra naboer om at «det breinj, det breinj,» mens 
atter andre våknet av intens dunking på dører og 
vinduer. Susan Burkeland i Asbjørn Øverås veg 
15H, tidligere leder for naboutvalget i D-feltet 

og nåværende styremedlem i Risvollan Boretts-
lag, husker natta godt:
- Jeg og mannen min Øyvind våknet brått av rop 
fra naboer, og ut av vinduet så vi en leilighet i 
full fyr. Øyvind ringte straks brannvesenet, mens 
jeg tok min telefon og ringte hun som bodde i 
den leiligheten som brant, men det svarte ikke. 
 Senere viste det seg at hun og familien hadde 
kommet seg helskinnet ut, heldigvis. Så var det 
på med klær så raskt man kunne og ut å vekke 
naboene. Mange hjalp til. Vi dundret på dørene 
og noen ringte vi. Folk våknet og kom seg ut, 
samtidig virket det som en evighet før brannves-
enet kom. Det tok sikkert ikke så lang tid, men 
det føltes sånn. Etter hvert var det mange som 
sto ute og frøs så jeg fikk sendt noen inn til meg. 
Tross skader på hus og inventar gikk det heldigvis 
bra med naboene.
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Da D-feltet stod i flammer
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Dramatisk 

To av dem som ble brutalt vekket var Veronika 
Helland og Håvard Jensen i Asbjørn Øverås veg 
14C. Kvelden i forveien hadde med ett unntak 
vært som andre kvelder. Det var stille og rolig 
utendørs, men dagen i forveien var trist på grunn 
av et nylig dødsbudskap. Derfor gikk de tidlig 
til sengs, og Veronika falt i dyp søvn, som alltid, 
men ikke Håvard. Han sov litt lettere. Likevel sov 
begge to da det cirka halv tre på natta startet en 
voldsom dundring på ytterdøra. Da var det bare 
å få på seg på klær i hui og hast og komme seg 
opp trappa:
-Vi hadde ingen formening om hva det var, i et 
øyeblikk tenkte jeg på innbruddstyver, forteller 
Veronika. Da de åpnet døra, ble de møtt av en 
voldsom vind og en regnskur av flammende glør 
med begynnende tett røyk, samtidig som politi-
mannen like utenfor ga klar beskjed:
-Kom dere ut, det brenner! Da måtte de reagere:
-Håvard sprang ned og henta telefonen og det 
mest nødvendige, mens jeg løp ut omtrent i bare 
nettoen, sier Veronika. Selv sier Håvard at han 
tross alvoret registrerte at det akkurat da ikke 
brant i deres leilighet, og at han derfor tok  sjansen 
på en ekstra tur inn i boligen:
-Jeg har sjelden forsert trappa opp og ned så 
kjapt. I sånne situasjoner rekker du ikke tenke 
noe særlig. Du handler på instinkt. Det var ikke 
snakk om å bruke tid på å vurdere om man  skulle 
ta med det eller det familiebildet eller utvalgte 
 eiendeler. Det er en tanke man har i hodet, og 
det er overlevelse.

Kaldt

Akkurat der og da kjente de på en frykt begge to. 
En frykt for at hele husrekka skulle ta fyr med de 
konsekvensene dette kunne få. Og da det  verste av 
adrenalinet hadde lagt seg, kjente de på en  annen 
følelse. Kulde. Da oppdaget de at det fortsatt var 
vinter og kaldt ute. Og at de absolutt ikke var 
kledd for en vinterdag. Veronika erindrer at hun 
stod barbeint til en nabo kom med et par crox, og 

at hun frøs veldig helt til en ambulanse arbeider 
ga henne et pledd hun kunne pakke rundt seg. 
Som førstehånds vitne beskriver Veronika en an-
spent stemning:
-Folk stod skrekkslagne og kikket fortvilet på at 
livene deres nesten bokstavelig talt gikk opp i 
røyk. Og noen mistet jo alt de eide, men det var 
ingen som skrek eller ropte. Folk bare stod der og 
observerte og kanskje snakket litt stille sammen. 
Andre naboer strømmet til og tilbød hjelp, klær 
og trøst. Da ble det veldig tydelig at nestekjærlig-
heten står sterkt på Risvollan. 

Samtidig skryter begge av måten ambulanse, 
 politi og brannvesen opptrådte:
-De hadde fullstendig kontroll, vi ble ordentlig 
imponert over profesjonaliteten. De visste hvem 
som gikk ut fra alle leilighetene, de visste om 
noen var bortreist, og de var tydelige i kommu-
nikasjonen med oss beboere. Du og du skal til 
Royal Garden (mottakshotellet), du og du skal til 
sykehuset for sjekk, kunne de si. Dette tror vi at 
folk oppfattet som trygt oppi alt det utrygge og 
utrivelige.

Hotell og hospital

Totalt 44 personer ble evakuert fra D-feltet og 
ned til Royal Garden, som var kommunens krise-
hotell, og både transport og innlosjering ble 
 dekket av kommunen. 11 personer måtte først 
innom St. Olavs hospital for sjekk, hovedsakelig 
på grunn av mistanke om røykskader, og blant 
disse var Veronika og Håvard:
-Politiet rekvirerte taxi ned til sykehuset, og etter 
en sjekk ble vi friskmeldte, for så å ta en ny taxi til 
Royal Garden. Der var stemningen naturlig nok 
trykket, samtidig som vi alle var lettet over at det 
hadde gått så bra tross alt. Ingen liv gikk tapt og 
ingen fikk skader, så vidt vi vet.

Den natta sov de dårlig, men morgenen etter 
fikk de vite at leiligheten hadde berget, trolig på 
grunn av en brannmur inne i veggen. Dermed 
fikk de allerede neste dag hentet sine egne klær. 
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Andre var ikke like heldige, men de fikk til gjen-
gjeld klær fra gavmilde byfolk, andre igjen måtte 
leie bolig over flere måneder, mens de ventet på 
restaureringen av de brannskadde leilighetene. 
Vel hjemme merket Veronika og Håvard antyd-
ning til røyklukt, men denne forsvant etter at 
brannvesenet fikk satt inn en filtreringsboks som 
stod og gikk en ukes tid, og dermed kunne de 
flytte inn igjen ganske kort tid etter den skrem-
mende opplevelsen:
-Jeg tror folk gikk rundt i en slags sjokktilstand 
i flere dager etterpå. Selv merket jeg at jeg ble 
 ekstra var på dunkelyder, særlig i starten. Det 
gikk seg heldigvis til, og nå er det egentlig som 
før, sier Veronika.

Hun får støtte av Håvard:
-For oss har det alltid vært trivelig å bo på Risvol-
lan. Selv om vi gjerne skulle vært erfaringen med 
brannen foruten, er ikke trivselen blitt noe dår-
ligere av den grunn. Dessuten er samholdet oss 
naboene imellom sterkt. Det kom jo blant annet 
fram i forbindelse med brannen.

Flere branner

I tillegg til brannen i D-feltet gikk brannalarmen 
på nytt knappe halvtimen senere, rundt klokken 3 

på natta. Da brant det i en brakkerigg til hørende 
Sunnland skole, som huset undervisningsrom for 
flere fag. Bygningen brant ned til grunnen, og for 
å unngå en potensiell katastrofe ble 8  personer 
fra en nærliggende omsorgsbolig evakuert til 
Royal Garden.1 Dermed kom det totale antallet 
brann-evakuerte denne natta opp i 52 personer. 
Det kan også nevnes at det natt til 25. september 
var et branntilløp i en vegg på Hoeggen kirke, 
som brannvesenet fikk slukket før den gjorde 
særlig skade,2 samt at det natt til 21. november 
brant i ski-bua ved Steinan skitrekk. Ski-bua ble 
helt ødelagt av brannen.3 Etter brannen i D-feltet 
skrev administrasjonen at fire leiligheter ble to-
talskadde, samt at flere andre leiligheter ville være 
ubeboelige i påvente av klargjøring som følge av 
brannskader. Det ble presisert at selve bygninge-
ne var forsikret av borettslaget, men ikke innboet. 
Dette måtte den enkelte beboer koste selv.4

I etterkant av brannene i D-feltet og ved Sunn-
land  skole ble en mann pågrepet av politiet, mis-
tenkt for ildspåsettelse, men mannen ble senere 
løslatt «fordi politiet mente det ikke var skjellig 
grunn til å mistenke ham for å ha påsatt de to 
brannene. Ingen har heller senere blitt pågrepet 
for de to brannene.»5

GA ETTER: På grunn av intens varme måtte noen 
av balkongene gi tapt, samtidig ser vi brannvesenets 
iherdige kamp for å stagge flammene. 

FULLROSER MANNSKAPENE: Veronika Helland 
og Håvard Jensen er full av lovord om måten brann-
vesen, politi og ambulansepersonell opptrådte da det 
var alvor i D-feltet i 2014. 
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HELTEMODG INNSATS: Brannvesenets mannskaper gjorde sitt beste for å slukke brannen.

DRAMATISK: Før brannvesenet fikk kontroll så det dramatisk ut, flammeskjæret sees tydelig innenifra det 
ene vinduet. 
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Morsomt og sosialt på Ristunet
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-Vi drar hit for å møte folk og ha det 
gøy sammen med andre, sier fra venstre 

Jonas Bergan, Ine Lindbak Jensen og 
Lea Pedersen.

Av Mads Arind Holmvik

Et samarbeid mellom Risvollan Borettslag og 
kommunen gir et godt tilbud for lokal ungdom. 
Med god utsikt over borettslaget, i Asbjørn 
Øverås veg 22, ligger Ristunet fritidsklubb. Ris-
tunet er eid av borettslaget, samtidig som Trond-
heim kommune ved Kulturenheten leier huset i 
forbindelse med drift av ungdomsklubben. Ris-
tunet åpnet 8. februar 1997 som et all-aktivitets-
hus, og ved åpningsdagen stod det følgende å lese 
i Adresseavisen: «Alle beboerne i Risvollan-om-
rådet inviteres i dag til åpningen av det nye all-
aktivitetshuset, som har fått navnet Ristunet. 
Treffstedet er et resultat av et samarbeidsprosjekt 
mellom Trondheim kommune, Nardo distrikt 
avd. oppvekst og Risvollan borettslag.»1

10-18 år 

Ungdomsklubben gir i dag et tilbud for ungdom 
i alderen 10-18 år som sokner til Risvollan, Othi-
lienborg, og Nardo, samt aksen opp til Moholt, 
Berg og Tyholt, men brukes stort sett av unge fra 
de mest nærliggende bydelene. Ristunet er også 
tilgjengelig for utleie på lørdager og søndager i 
forbindelse med bursdager, konfirmasjon eller 
andre selskapeligheter. Teknisk sjef i  borettslaget, 
Laila Pedersen, sier at Ristunet i den senere tid 
har gjennomgått en oppgradering med nyere 
innredning, nytt og bedre elektrisk anlegg, noen 
nye vinduer, samt maling innvendig og utvendig. 

-Best i byen 

Leder for aktivitetstilbudet på Ristunet, avde-
lingsleder i Kulturenheten i Trondheim kommu-
ne, Trine Arntzen er storfornøyd med fasilitetene: 
-Her har vi den beste beliggenheten i byen, 
på toppen av Risvollan, samtidig som vi har 
 flotte fasiliteter tilpasset og utformet for ulike 
ungdomsaktiviteter. Tilbudet er åpent hele uka, 
unntatt onsdager og i helgene. 
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MYE Å VELGE I: Avdelingsleder Trine Arntzen forteller om et rikt aktivitetstilbud, deriblant eget gaming-rom. 

At Ristunet er populært vitner det jevne besøks-
tallet om. Arntzen anslår at det for hver åpnings-
kveld er et snitt på 40 ungdommer, og at det to-
tale besøket for en uke er et sted mellom 60 og 
200 ungdommer: 
-Vi voksne som jobber her møter ungdommene 
på deres premisser innenfor rammer av trygghet, 
forutsigbarhet og forståelse. Hva voksentetthet 
angår er vi alltid tre voksne til stede, men noen 
ganger er vi også fem. Dette er et HMS-tiltak som 
skal bidra til trygghet og trivsel for både store og 
små. Noen ganger kan jobben være utfordrende, 
men stort sett har man en følelse av å bidra til 
noe meningsfullt, som i sin tur gir ekstra energi i 
utførelsen av jobben.

Ungdommene Jonas Bergan, Ine Lindbak Jensen 
og Lea Pedersen er enige i Arntzens fremstilling:
-Med Ristunet har vi et kjempebra tilbud. Her 

kan vi treffe folk, lytte til musikk, spille biljard 
og ha det morsomt sammen med andre, er gjen-
nomgangstonen fra den unge trioen.

Attraktive aktiviteter

Og aktivitetstilbudet er av det varierte slaget:
-Vi har bandrom, diskotek med DJ-muligheter, 
filmrom, gamingrom med bilstol og storskjerm, 
biljardbord, musikkstudio, støyisolert bandbinge 
med musikkutstyr, samt eget rom med utstyr for 
film, foto og redigering. Vi har formingsrom med 
alt fra symaskiner til fargestifter, og eget kjøkken 
hvor ungdom og ansatte lager gratis mat,  inspirert 
fra ulike land og verdensdeler. Dette er et til-
bud som er åpent for alle ungdommer innenfor 
alders sjiktet, men erfaringsmessig kan det være 
slik at ungdom utenfor organisert idrett har litt 
ekstra fritid som det kan være fint å bruke til noe 
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POPULÆR PARKOUR: Utenfor Ristunet står et parkouranlegg som tidvis er mye brukt. 
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fornuftig. Her kommer Ristunet inn. Dessuten 
er våre aktiviteter gratis. I tillegg til dette gjen-
nomfører vi egne turer eller arrangementer, for 
eksempel LAN-party eller utflukter til Laser X 
eller Rush, sier Arntzen.

Trondheim kommune er en viktig bidragsyt-
er til Ristunet, og bidro for noen år siden blant 

annet med å søke inn 600.000 kroner til byg-
ging av parkour-anlegg og en lysbesatt sti som 
går fra Ristunet og inn i Stordalen. Ristunet har 
for øvrig et godt samarbeid med Hoeggen ung-
domsskole, samt med barne- og familietjenesten 
i  kommunen. Det kan også nevnes at Risvollan 
Borettslag dekker 50 prosent av driftsutgiftene 
ved Ristunet.
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gode muligheter for fin mosjon. Og selvfølgelig 
kan man ta flere runder om man ønsker det. Er 
det styrketrening som står på programmet kan 
man benytte seg av de ulike aktivitetstunene med 
utendørs styrkeapparater på A- og H-feltet. De 
ulike apparatene er ment å fange opp de store 
muskelgruppene, og her kan nevnes så vel romas-
kin som apparater for armstyrke. Dette passer 
både for dem som vil gjøre litt alternativ trening, 
for de som vil avslutte med en styrkeøkt etter 
joggeturen og for foreldre som vil forbrenne litt 
energi, mens barna leker seg. 

Borettslaget har også et populært parkour-anlegg 
ved Ristunet. Parkour er en bevegelsesidrett med 
innslag av turn, der man har som mål å kunne kom-
me seg fra punkt A til B på den mest effektive måten: 
- Parkour krever god balanse, styrke og koordina-
sjon, noe man kan få godt utløp for i de appara-
tene som er satt opp. 

Av Mads Arind Holmvik

Det sier daglig leder i Risvollan Borettslag, Hen-
riette Hoelseter Kvam, og snakker varmt om alle 
alternativene som finnes rundt i borettslaget for 
den som ønsker å holde seg i form: 
-Fysisk aktivitet er viktig og gir bedre helse, både 
fysisk og psykisk. Derfor er jeg veldig stolt over 
at borettslaget kan tilby såpass mange trenings-
muligheter. Her bør det kunne være noe for alle 
og enhver. 

Løping i Stordalen 

Om det er jogging som står på planen er det en 
utmerket løype i Stordalen: 
-Den er rundt 600 meter lang og tilpasset de 
fleste aldersgrupper ved at du like gjerne kan gå 
som løpe. Terrenget varierer i høydemeter, med 

-For den som vil trene utendørs er det mye å velge i.
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Mange mosjonsmuligheter 
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Frisbee-golf 

Videre har borettslaget en bane for frisbeegolf 
med 18 hull fordelt på 9 kurver og sporten har 
som navnet lyder enkelte likhetstrekk med golf:
-I stedet for ball bruker man frisbee og målet er 
å treffe kurven med færrest mulig kast. I golf kan 
utstyrsbehovet være omfattende, mens i frisbee-
golf holder det lenge med en vanlig frisbee, du 
trenger ikke en gang noe kurs. Ønsker du å ta 
det opp et nivå kan du selvfølgelig gå til innkjøp 
av ulike frisbeer for lange, korte og mellomlange 
kast, men det er absolutt ikke nødvendig. 

Tennis og minigolf 

Listen over mulige aktiviteter stopper ikke der. 
Går du med en liten drøm om å en gang bli en 
norsk versjon av Steffi Graf eller Boris Becker kan 
du jo alltids starte med noen slag tennis i Stor-
dalen: 
-Der er det både bane og nett klart for bruk. Der-
som det i stedet frister med litt roligere ballspill 
kan minigolfbanen på H-feltet varmt anbefales. 
Mange har vel hatt trivelige familiestunder med 
minigolf på ferie i Norge eller i utlandet, men 

som beboer i Risvollan borettslag har du mulig-
het til å trene på dette i ditt eget nabolag, helt 
gratis. Både ball, minigolfkøller og noteringsark 
er tilgjengelig i en egen kasse like ved banen. Jeg 
vil også gjerne ta med at det i flere felt er utplas-
sert bordtennisbord i betong, A, G, og H-feltet 
har basketballkurver, A- og H-feltet har volley-
ballnett, samt at det er tilrettelagt for badminton 
på H-feltet. I tillegg er det både fotballbaner og 
en cageball-bane inne på borettslagets område, 
men enkelte av banene kan være opptatt i forbin-
delse med avvikling av trening eller kamp. 

-Og om alt dette er prøvd og beboeren ønsker 
nok et alternativ? 
-Da er Estenstadmarka med alle sine flotte natur-
opplevelser, sommer som vinter svært lett til-
gjengelig både til fots, med sykkel, buss eller bil 
til nærliggende parkeringsplass. Sommerstid er 
 stiene flotte for jogging, gåturer med familien og 
bading i Tømmerholtdammen og Estenstaddam-
men. Vinterstid er det oppkjørte skiløyper som 
gjør turen opp til Estenstadhytta til en  opplevelse, 
og da smaker det nok ekstra godt med nystekte 
kanelboller når man når toppen.

FOTBALL OG TENNIS: I Stordalen, like nedenfor Ristunet, er det både kunstgressbane, cageball-bane og 
tennisbane.
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MED NATURGRESS: Ved E-feltet og tett ved Hoeggen kirke ligger en mye brukt fotballøkke med naturgress.

MINIGOLF MED MER: Minigolfbanen byr på 
givende utfordringer for så vel store som små. Det er 
også satt opp nett for volleyball og badminton.
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FLOTTE FRIOMRÅDER: Mange av friområdene 
på Risvollan har mye natur å by på, særlig sommers-
tid.
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Selve bygningen huser i tillegg til borettslagets 
administrasjon, et eget verksted, kontor for vakt-
mestere og utstyr, samt egne kontorer for TV Ris-
vollan og avisa Rislappen. Bygget har en storstue 
som har fått navnet Risvold, oppkalt etter en his-
torisk gård som var lokalisert i Asbjørn Øverås 
veg (se egen tekst), og på veggene i rommet er det 
bilder fra denne gården: 
-Rommet har en kapasitet med dekketøy for inn-
til 80 personer, og kan leies og brukes av både 
beboere og eksterne. Utleiedelen har AV-utstyr, 
samt eget industri-kjøkken. Det er også et stort 
møterom som kan leies. Rommet heter Blakli, 
også dette oppkalt etter en historisk gård (se egen 
tekst), med en kapasitet på rundt 25 personer, 
samt AV-utstyr, bord og stoler.

Av Mads Arind Holmvik

Fram til 2014 hadde borettslaget hatt kontorer i 
Høyblokka på Risvollan senter, men allerede året 
etter ble ny kontoradresse Asbjørn Øverås veg 1, 
like ved E-feltet. Det nye administrasjonsbygget 
ble bygget med såpass stor grad av presisjon og 
estetikk at det ble nominert til så vel Betong-
tavla som Byggeskikkprisen. Teknisk sjef Laila 
 Pedersen minnes spenningen hele veien: 
-Dessverre nådde vi ikke helt opp, men vi fikk 
en 2. plass og en Hederlig-omtale pris da Bygge-
skikkprisen ble utdelt. Det er vi svært stolte over.

NOMINERT TIL BYGGEPRIS: Ikke mindre enn to byggepriser ble administrasjonsbygget nominert til. 
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Prisnominert administrasjonsbygg 
I desember 2015 flyttet borettslagsadministrasjonen med vaktmesterstab, 

maskiner og utstyr inn i et flunkende nytt bygg.



228

Innholdsrik 1. etasje 

I byggets første etasje ligger verkstedet, hvor man 
har plassert en egen kontordel, samt spise- og ar-
beidsstasjoner for vaktmesterne. Der er det også 
eget sveiseverksted, snekkerverksted, malings-
rom, lagerrom, rom for trening og garderobe, 
samt flere tekniske rom. I tillegg er det vaskehall 
og garasjer til borettslagets biler og maskiner. 

Det kan også nevnes at det på en del av taket er 
blitt plantet sedumsplanter: 
-Dette er noe som kalles grønne tak, og er et til-
tak vi har fått kommunalt tilskudd for å utføre. 
Dette er ikke bare visuelt vakkert, men plantene 
med sitt jordsmonn tar opp nedbør, slik at kravet 
om montering av fordrøyningsbasseng blir min-
dre, sier Pedersen.

HEDERLIG OMTALE: Teknisk sjef Laila Pedersen 
(t.v.) og daglig leder Henriette H. Kvam (t.h.) med 
utmerkelsen fra Trondheim kommune. (F

ot
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BYGGINGEN I GANG: Her er byggeprosessen i full gang på det som etter hvert ble det nye administrasjons-
bygget. 
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SLIK SÅ DET UT FØR: Selv om mye er endret er det fortsatt mulig å kjenne seg igjen på dette bildet tatt i 
1973, like ved der administrasjonsbygget står i dag. 

HISTORISK SUS: Den ene veggen av styrerommet er dekorert med et foto fra gården Blakli. 
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ÅPENT OG LYST: I vrimlearealet er det fokus på 
romslige løsninger med god tilgang på naturlig lys. 
(Foto: Matthias Herzog).

STORSTUE MED 
UTSIKT: Risvold byr 
på så vel god plass som 
god utsikt. 
(Foto: Matthias Herzog).
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av rør og komponenter i sentralene. Her har 
ENOVA gitt oss støtte til noe av dette arbeidet. 

-Hvilke fordeler gir SD-anlegget? 
-For det første er det nytt og moderne, for det an-
dre gir det utvidete muligheter for bedre styring 
og oversikt over varmeanlegget. I tillegg har man 
mulighet for tilkobling av diverse andre aktuelle 
komponenter dersom behov og økonomi tilsier 
dette. 

Moderne rør 

Også under bakken er det ny teknologi i form 
av at snart all infrastruktur med fjernvarmerør 
er gravd ned fra hovedsentral til undersentraler, 
samtidig som man har byttet til moderne rør: 
-I praksis er det nå enklere med lekkasjesøk, 
varme tapsisolasjonen er bedre, samt at det er 
gjennomført montering av flere ventiler for å 

Av Mads Arind Holmvik

Teknisk sjef Laila Pedersen er stolt over hva bo-
rettslaget har fått til, og forteller gjerne om de 
 ulike forbedringene som har kommet: 

Oppgradering 

-Overgangen fra å brenne søppelet i egen fyrkjel 
til forbrenningsanlegget på Heimdal har nok 
bidratt til mer stabilitet knyttet til levert tempe-
ratur, samt frigjøring av borettslagets ressurser i 
forbindelse med søppelinnhenting. I tillegg til at 
man fikk forebygget de eventuelle negative side-
effektene med røyken fra eget anlegg. Videre har 
vi fått gjennomført en oppgradering av undersen-
traler med tilkobling av sd-anlegg (sentralt drifts-
kontrollanlegg) for bedre oversikt og kontroll av 
varmetilgang til leiligheter, samt bedre isolering 

Flere fremskritt i borettslaget
– Høyblokka har blant annet fått etterisolert vinduer, balkongene 

er innglasset og LED-belysning er satt inn flere steder.
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to ulike alternativer. Tak og vegger er etterisolert, 
ny taktekking er utført og ny bordkledning er 
lagt. Dessuten er samtlige ytterdører blitt skiftet 
til teakdører, og fortløpende skiftes det dører der-
som standarden tilsier det. Dessverre får vi ikke 
kjøpt teakdører lenger, slik at det visuelle kan bli 
litt ulikt ved ny dørmontering. 

Lys og luft 

-Hva er gjort med tanke på bilparkering? 
-I fellesgarasjene har man fokusert både på ny og 
forbedret ventilasjon, samt at alle fellesgarasje-
ne har fått ny LED-belysning. De er malt lyse 
og fine innvendig, og det er utført omfattende 
 arbeider med lekkasjetetting og drenering. Felles-
garasjene har fått nye porter, og gamle vegbom-
mer er skiftet ut med nye elektriske bommer. I de 
senere årene har vi ordnet flere nye parkerings-
plasser,  samtidig som eksisterende parkerings-
plasser er blitt  utvidet, slik at vi i dag har 1,51 
p-plass per leilighet. Fortsatt har borettslaget 
frittstående garasjerekker, men grunnarbeidene 
og fundamenteringen der er dårlig. På sikt bør 
disse erstattes med nye, og dette gjelder for H- 

kunne koble ut mindre områder om uhellet 
 skulle være ute. Dette i stedet for å måtte stenge 
av større områder eller hele felt. Noen strekk er 
dessuten lagt helt om.

Bedre oversikt 

Borettslaget har også investert i et nytt energi-
oppfølgingssystem (EOS) som gir kontinuerlig 
oversikt over energiforbruket på fjernvarme og på 
alle felles strømmålere i borettslaget. 

-Hva kan dette brukes til? 
-Man kan for eksempel hente ut forbruksdata 
fra en ønsket tidsperiode fra enkeltmålere til alle 
målere samlet og eventuelt sammenligne med 
samme tidsperiode fra tidligere år. Vi kan også 
få opp en ET-kurve (energi/temperaturkurve) for 
å avdekke eventuelle energiforbruksavvik.  Denne 
nye teknologien kan være til stor hjelp for å kun-
ne styre energiforbruket dersom det innføres nye 
strømtariffer, som det snakkes en del om. Jeg vil 
også nevne elbil-vedtaket som kan gjøre Risvollan 
Borettslag enda mer attraktivt som bo-område. 
Vedtaket innebærer at borettslaget forskutterer 
montering av infrastruktur, altså en klargjøring 
for montering av ladestasjon, som muliggjør at 
alle med parkeringsplass i våre 24 fellesgarasjer, 
det vil si 764 plasser, kan kjøpe og få montert 
smartladere til sin elbil eller hybridbil. Det er 
også montert utvendige ladestasjoner på noen 
felt. Disse er i hovedsak ment til bruk for de av 
våre beboere som ikke har egen garasjeplass eller 
har en el-bil som bil nummer 2. 

Bolig-bedring 

Også bygningsmassen har fått et realt oppsving. 
På 1990-tallet fikk lavhusene en oppgradering 
som innebar vindusutskifting, nye terrasser, samt 
demontering av eksisterende balkonger og mon-
tering av nye: 
-Det ble montert nye takoverbygg over inngangs-
partiene, hvor andelseierne selv fikk velge mellom 
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GODT KOLLEKTIVTILBUD: Det er nå mange 
buss avganger fra Risvollan, noe som er med på å 
gjøre borettslaget attraktivt for flere. 
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sluk og nedløp. Utvendig er fasaden malt, og det 
er satt på nye stenex-plater hvis farge er valgt 
 etter råd fra Byantikvaren. Taket er etterisolert 
og har fått ny taktekking, samt at det er montert 
ny LED-belysning i ganger, trapperom og boder. 
Branndørene i enden av gangene er også skiftet.

-Og Ristunet?
-Her er mye gjort i form av fornyet innredning, 
nytt og forbedret el-anlegg, noen nye  vinduer, 
samt innvendig og utvendig maling. Bygget 
er et populært samlingssted for lokal ungdom 
og  brukes av kommunen som ungdomsklubb. 
Kommunen har montert et eget parkour-anlegg, 
samt at det er tilrettelagt både for basketball og 
sandvolleyball. Det er også en egen musikk-con-
tainer like utenfor som muliggjør øving uten å 
forstyrre naboene.

I tillegg til dette har borettslaget fått etablert flere 
nye aktivitetstun på Risvollan:
-Dette ser vi for eksempel på felt A, D, G og H. 
Her har vi forsøkt å legge til rette for ulike aktivi-
teter på hvert tun, og det skal være noe for enhver 
alder fra 0-100 år. Vi har fått en god del støtte fra 
kommunen og fylkeskommunen til ulike tiltak 
på tunene, i tillegg til tilskudd fra NTE. 

feltet. Også de nye utvendige sportsbodene har 
fått egen utvendig og innvendig belysning, samt 
at personlige postkasser er blitt endret til felles 
postkassestativ. I alle inngangspartiene, både de 
med enkeltinnganger og de med fellesinnganger 
er gammel og dårlig asfalt blitt fjernet, og det er 
lagt belegningsstein i form av Asak miljøstein. 
Noen få har likevel fått beholde den belegnings-
steinen de hadde fra før så lenge den var brukbar. 
Noen fellesnedganger er utbedret grunnet mye 
riss og bom, samt vannlekkasjer utenfra. I tillegg 
er de fleste trappene, både frittstående trapper 
og trapper langs fellesgarasjene utbedret, samt at 
de fleste av disse har fått montert overbygg i tre. 
Dessuten har man helt siden startfasen vært opp-
tatt av boligenes farger, derfor har borettslaget i 
samråd med et arkitektkontor gitt hvert bygg en 
såkalt tre-klang i hver av de fem valgte hoved-
fargene.

Høyblokka og Ristunet

-Hva er status for Høyblokka?
-Den er rehabilitert med etterisolering rundt vin-
duer og balkongdører, nye vinduer er satt inn, 
balkongene er innglasset, samt at alle balkongene 
har fått nytt epoxy-dekke. I tillegg er det lagt nye 

FELLES POSTSTATIV: Personlige postkasser er blitt endret til felles postkassestativ, her fra E-feltet.
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-Rørene er gamle og burde vært skiftet, men på 
grunn av byggkonstruksjonen er dette vanskelig, 
for ikke å si umulig å utføre. Når det gjelder det 
vanlige rørnettet for vann- og avløp er dette stort 
sett kommunalt og utbedringer gjøres av kom-
munen, med unntak av stikkledningene. De er 
borettslagets ansvar og her må det påregnes fram-
tidige rehabiliterings-arbeider grunnet naturlig 
slitasje. Dernest begynner våre 20 undersentraler, 
samt hovedsentralen å trenge forbedringer, reha-
bilitering og utskiftninger.

Skadeforebyggende 

Videre jobbes det kontinuerlig med informa-
sjonsformidling for å redusere eventuelle for-
sikringsskader. Et eksempel er knyttet til oppus-
sing av bolig: 
-Etter gjeldende forskrifter er det i dag et krav 
om skadeforebyggende tiltak når man pusser opp 

Av Mads Arind Holmvik

I dagens samfunn har vi et annet forhold til 
energi bruk enn på 1970-tallet, derfor er man 
gjerne opptatt av utnyttelsesgrad av energi, når 
på døgnet energien brukes og hvor energien 
kommer fra. 

Energiforbruk 

Både administrasjonen og styret er i så måte opp-
tatt av individuell måling av energiforbruk: 
- Dette er noe det jobbes med og det vurderes 
 ulike alternativer og ENØK-tiltak både internt 
og i samarbeid med eksterne aktører. I forbind else 
med energitap kan det på sikt vurderes å  skifte ut 
alle vinduene, samt andre aktuelle tiltak, sier tek-
nisk sjef, Laila Pedersen. En annen utfordring er 
fjernvarmenettets rørsystem i leilighetene: 

Framtidige utfordringer
Selv om mye er bra, er det fortsatt ting som kan forbedres i borettslaget.
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Kontinuerlig vedlikehold

I tillegg er det hele tiden et vedlikehold av den 
omfattende bygningsmassen:
-Som eksempel kan nevnes at kostnader til ma-
ling på fasader, rekkverk, skillevegger og gjerder 
fører til store årlige vedlikeholdskostnader. Vi har 
også en jobb å gjøre med gjerder og skillevegger 
som på grunn av dårlig utført fundamentering 
blir stående på halv tolv eller siger. Noe liknende 
ser vi på enkelte trapper og murer ved at mye leire 
og stort jordtrykk gjør at trappene siger og murer 
bikker utover. Dette er vi oppmerksomme på og 
ettergår så langt vi kan.

-Hvilke andre forbedringsområder ser du?
-Bygningsmassen er dessverre lite tilpasset rulle-
stolbrukere på grunn av alle trappene.  Dette 
 gjelder både fram til og inne i leilighetene. 
En  løsning er å montere midlertidige ramper 
 utvendig, men dette gjelder i så fall kun de med 
leilighet på bakkeplan. Større ombygginger inn-
vendig kan være både vanskelig å få til og kost-
bart.

Smale veier

- Ellers har vi de fine grøntområdene våre med 
forskjellig type beplantning. Disse må ivaretas og 
utvikles på en tilfredsstillende måte. Her bør det 
inn både kunnskap og interesse for slikt arbeid, 
selv om flere av våre naboutvalg er flinke til å 
bistå. Flere av vinduene på boligene begynner å 
bli gamle og bør skiftes ut etter hvert – noe vi 
har svært mange av så dette blir et omfattende og 
kostbart arbeid. I tillegg kan det nevnes at  veiene 
i borettslaget både er smale og dårlig fundamen-
tert. Vi ser at veien synker, og kantsteinen kjøres 
ned og inn i plenstrukturen. Løsningen er sann-
synligvis omfattende grunnarbeider, men  siden 
de fleste av borettslagsveiene er kommunale, må 
tiltakene på de kommunale vegene utføres av 
kommunen. Selv om vi har mye bra, har vi like-
vel framtidige utfordringer. Disse må vi sette opp 
mot en sunn og forutsigbar økonomi.

hele kjøkkenet for å begrense eventuelle brann-
skader. Dette er noe vi antar at flere ikke er klar 
over. I tillegg til å spre slik informasjon, har vi i 
forbindelse med skadeforebyggende virksomhet 
utbedret mange kjøkkenavløp fra leiligheter over 
fellesgarasjer for å hindre lekkasjer. 

-Hvilke utfordringer har man i områdene rundt 
boligene? 
-Drenering av våte områder rundt boligene er et 
viktig punkt, siden dårlig drenering kan gi vann-
skader i kjellere. Særlig vil dette gjelde  innredede 
kjellere, noe leilighetene på Risvollan ikke er 
bygd for. Vi har også utfordringer med søppel-
ordningen ved at enkelte felt er utstyrt med søp-
peldunker, noen bare har containere, mens andre 
har en kombinasjonsløsning. Tidvis erfarer man 
at søppel er hensatt utenfor containere eller at 
søppeldunkene er for fulle. Dette ønsker vi for-
bedringer på, så her må det jobbes videre med 
tiltak. 

Mer trafikk 

Samtidig er det naturlig nok mer trafikk, flere 
store kjøretøy, og mer veislitasje nå enn da bo-
rettslaget ble etablert: 
- I dag har man gjerne flere biler per hushold-
ning, det er stor byggeaktivitet i områdene rundt 
Risvollan, samt at det er en utvidelse av pukkverk 
og massedeponi i området rundt Bratsberg med 
tilhørende tungtrafikk. Alt dette medfører mer 
støy, støv og en forringelse av uteområdene for de 
av våre boliger som ligger inntil de mest brukte 
trafikkårene. Støy og støv-problemer er forsøkt 
dempet med bygging av støyskjerm på et kort 
strekk ut mot Utleirvegen. Denne er finansiert av 
borettslaget, selv om det mest naturlige ville vært 
at offentlige veimyndigheter tok regninga.
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GAMLE RØR: -Fjernvarmenettets rørsystem i leilighetene er gammelt og burde vært skiftet, men på grunn av 
byggkonstruksjonen er dette krevende å få utført, sier teknisk sjef, Laila Pedersen. 

STØYSKJERM: -Borettslaget har selv finansiert en støyskjerm ut mot Utleirvegen, selv om det mest naturlige 
ville vært at offentlige veimyndigheter tok regninga, sier teknisk sjef, Laila Pedersen.
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-Når det regner vil takvegetasjonen trekke til seg 
vann. Plantene og jordlaget holder tilbake en 
del av vannet som siden brukes av plantene eller 
fordamper. Resten av vannet går ned på bakken 
via takrennene. Tar vi et konkret eksempel med 
det grønne taket i E-feltet så vi i startårene en 
reduksjon av nedbørsvann på om lag 30 prosent, 
noe som tilsier at grønne tak kan bidra til god 
overvannshåndtering og være et av flere flom-
forebyggende tiltak. Hva vegetasjon angår er det 
vanligst med planter som klarer seg med et tynt 
jordlag, tåler varme, fukt, tørke og kulde. Det er 
noe av årsaken til at man ofte velger bergknapp 
eller  sedumsplanter. 

Johannessen understreker at sedumsplanter ikke 
er den eneste veien til Rom:
-Man kan egentlig bruke de plantene man ønsker 
og eventuelt også ta med busker og trær forutsatt 
at bygningen er riktig dimensjonert slik at man 

Av Mads Arind Holmvik

Dette sier doktor ph.d. og prosjektleder ved av-
deling for kommunalteknikk i Trondheim kom-
mune, Birgitte G. Johannessen, som baserte deler 
av sin doktorgrad på prosjektet med grønne tak 
i Risvollan Borettslag. Forskningen på grønne 
tak og regnbed på Risvollan er et resultat av et 
årelangt samarbeid mellom borettslaget, NTNU, 
NVE og Trondheim kommune. 

-Stopper 30 prosent 

I praksis er grønne tak betegnelsen på planter og 
vegetasjon som er plassert på hustak. I boretts-
laget er dette utplassert på deler av administra-
sjonsbygget og på taket til mc-boden i E-feltet. 
Det er fra sistnevnte målestasjon at Johannessen 
har sine forskningsdata:

Grønne tak for fremtiden 
-Både grønne tak og regnbed kan forebygge overvannsflom.
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Regnbed 

Et annet flomforebyggende tiltak er regnbedet i 
Blaklihøgda, som ble etablert i 2010: 
-Dette har liknende funksjon som de grønne 
 takene, bare at et regnbed er en forsenkning i 
bakken hvor det er plantet vegetasjon. Regnbedet 
fanger opp vannet som følge av dybden i ned-
senkningen og jordlaget man har bygd opp bedet 
av. Også her er plantenes evne til å bruke vann 
viktig for effekten. Regnbedet brukes aktivt av 
NTNU både til forskning og til undervisning av 
studenter. 

Ifølge Rislappen er forsøket med grønne tak nå 
avsluttet, samtidig som styret i borettslaget har 
uttalt et ønske om å beholde det grønne taket. 
Dette fordi taket i seg selv kan ha både en estetisk 
og en miljømessig funksjon. I praksis betyr dette 
at utstyret som er brukt i forsøkene blir demon-
tert, og at borettslaget tar over taket etter dette.1 

kan ha et tilstrekkelig tykt jordlag og at vegeta-
sjonen er tilpasset klimaet på taket. 

Etterlikner naturen 

Før by-fortettingen samlet naturen selv opp mye 
av regnvannet, men når planter, busker og trær 
må vike for asfalt og bygninger har man sett 
 behovet for nytenkning. I stedet for å la vannet 
 renne på asfaltunderlag og tidvis skape utford-
ringer for avløpsnettet fant man løsningen i na-
turen. Det er her de grønne takene kommer inn: 
-Jo mer vann vegetasjonen bruker jo bedre er 
effekten, men vegetasjon som bruker mer vann 
krever tykkere jordlag og dermed en mer so-
lid  dimensjonert bygning. Her er det også slik 
at kostnad og kvalitet har en sammenheng. In-
vesterer man litt ekstra får man gjerne også litt 
 ekstra effekt. Dessuten er det slik i Trondheim, på 
grunn av klimaet, at oppsamlingseffekten natur-
lig nok er bedre om sommeren enn på vinteren.

MÅLESTASJON: På taket av MC-boden i E-feltet ble det forsket på nedbør og planters absorberingsevne. 
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DOKTORGRAD: Doktor ph.d. og prosjektleder ved avdeling for kommunalteknikk i Trondheim kommune, 
Birgitte G. Johannessen, baserte deler av sin doktorgrad på prosjektet med grønne tak i Risvollan Borettslag. 

VANNFORSKNING: 

1986: NTNU etablerer i samarbeid med Trondheim kommune og NVE en hydrologisk forskningsstasjon på 
	 overvann	som	står	i	dalen	ved	Utleirvegen.	Den	NTNU-ansatte	forskeren	Sveinn	Thorfi	Thorolfsson	
 er en viktig bidragsyter i arbeidet. 
2010: NTNU, NVE, og Trondheim kommune inngår et forskningssamarbeid med borettslaget i forbindelse 
 med etableringen av et regnbed nær Blaklihøgda. Regnbedet ansees som et forsknings og 
 demonstrasjonsanlegg, hvor intensjonen er å utvikle kunnskap om tiltak som kan forebygge 
	 overvannsflom	ved	omfattende	nedbør,	i	tillegg	til	at	det	estetiske	ved	regnbedet	skal	bidra	
 til økt trivsel. 
2010:	 Regnbedet	er	ved	byggetidspunktet	landets	største	med	sine	50	kvadratmeter.	På	samme	tid	finnes	
 tre andre regnbed, to i Oslo og ett i Melhus, som er i størrelsesorden 5-7 kvadratmeter. 

2013/  Oppstart for prosjektet med grønne tak som følge av et samarbeid mellom borettslaget, NTNU, 
2014  Trondheim kommune og NVE. Prosjektet har først varighet til 2018, for så å bli avsluttet i 2020. 
	 Både	regnbedet	og	grønne	tak	fikk	støtte	fra	det	nasjonale	prosjektet	Framtidens	byer,	hvis	
 fokus var reduserte klimagassutslipp og klimavennlig byutvikling. 
(Kilder: Risvollan borettslag, NTNU).
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-I starten var mange av de store friarealene  preget 
av leire og gjengrodde områder med kratt og 
kjerr. Etter hvert fikk man ordnet med både gress, 
trær og ulike former for vegetasjon, hvor leire ble 
erstattet med store grønne flater. I tillegg ble det 
også etablert gangveier som naturlige passasjer 
mellom tun og friarealer. 

-Hvilken betydning har dette hatt? 
-Når områder gjøres attraktive på en slik gjen-
nomført måte skapes det rom for påfyll av  energi 
og rekreasjon. Du kan gjerne si at borettslaget 
over tid har tatt ansvar og endret friarealenes inn-
hold fra leire til liv, og i så måte kan man si at 
flotte friarealer bidrar til økt trivsel. 

Av Mads Arind Holmvik

Ordene tilhører teknisk sjef Laila Pedersen som 
forteller om det mer eller mindre kontinuerlige 
arbeidet med å plante og å vedlikeholde både 
 plener, busker, trær, og bed, innenfor det  området 
som borettslaget eier. 

Fra leire til liv 

I de første årene av borettslagets historie var det 
på langt nær så estetisk hva blomster og busker 
angår, som det er i dag:

Livskvalitet med vegetasjon 
-Den beplantningen som er gjort i borettslaget har bidratt til økt trivsel.
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Når det gjelder attraktive soner trekker Pedersen 
blant annet fram E-feltet: 
-Der er det opparbeidet fine beplantede områder 
langsmed parkeringshuset, samt at man ser det 
samme på begge sider av støyskjermen ved Adolf 
Øiens vei. Det er blant annet også plantet ved 
innkjøringen til A-feltet og rundt den øvre parke-
ringsplassen til feltet, samt at det er utført en flott 
beplanting på våre aktivitetstun.

Egen beplantningsplan 

Når det gjelder beplantningsplaner er dette blitt 
utarbeidet for hele borettslaget, og innebærer 
nedsetting av planter, beskjæring av vegetasjon, 
samt at noe også innimellom må fjernes: 
-Noe av det som er satt ned av planter har funk-
sjon som le-planting, med tanke på å hindre at 
vind og uvær kommer for lett til mellom byggene 
inn gjennom de ulike tunene, og her vil det være 
naturlig med noe mer utskifting enn ellers. 

REKREASJON: -Med blomster og trær kommer trivsel og rekreasjon, samtidig som borettslagets beplantning 
kan gi positive ringvirkninger for klima og miljø, sier teknisk sjef, Laila Pedersen. 
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interessert. Jeg så fort at dette var en spennende 
arbeidsplass med mange interessante og svært va-
rierte arbeidsoppgaver. I tillegg var det en veldig 
god tone mellom meg og styreleder. Dette hadde 
også betydning for meg, da styret og administra-
sjonen samarbeider såpass tett. Med tanke på for-
håndskunnskap så visste jeg hvor borettslaget var 
lokalisert, men jeg hadde ikke inngående kjenn-
skap til borettslaget som sådan eller hvordan det 
ble driftet. 

Lagspill og samarbeid

På spørsmål om hvilke egenskaper som kan være 
viktige for en daglig leder fokuserer hun på vik-
tigheten av å spille på lag:

Av Mads Arind Holmvik

Hun startet i jobben 1. mars 2014 og  bakgrunnen 
var en henvendelse fra rekrutterings- og beman-
ningsbyrået Fremo Bemanning AS. De var leid 
inn for å rekruttere en ny daglig leder som skulle 
etterfølge Roar Skaaraaen:

Spennende arbeidsplass

-Fremo Bemanning AS kontaktet meg og spurte 
om jeg var interessert i å ta en prat. Om jeg skal 
være helt ærlig var jeg litt skeptisk på om dette 
var en jobb for meg, men etter møtet med Fremo 
og daværende styreleder Egil Burkeland, ble jeg 

Med stø hånd på rattet
Henriette Hoelseter Kvam har vært daglig leder i Risvollan Borettslag siden 2014.
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blitt utrolig flott, og noe alle bør være skikkelig 
 stolte av. Det er de færreste borettslag som har et 
slikt bygg å vise frem. I tillegg er jeg fornøyd med 
å ha vært med på å ansette flere flinke folk. 

Utfordrende hendelse

-Hva har vært din største jobbmessige utfordring 
frem til nå?
-Det er stadig utfordringer i et så stort borettslag 
som vårt, men brannen i Asbjørn Øverås veg i 
 desember 2014 var en skremmende opplevelse. 
Jeg var relativt ny i jobben og følte på ansvaret. 
Jeg og styreleder Egil Burkeland bidro så godt 
vi kunne med å hjelpe de berørte med det prak-
tiske og var til stede på Royal Garden som var 
mottakshotell ved slike typer hendelser. Heldig-
vis gikk ingen liv tapt, det var det viktigste, men 
det å oppleve hjemmet sitt utbrent som faktisk 
 flere gjorde, det må være en vond opplevelse. Jeg 
hadde også sagt opp avtalen med daværende for-
sikringsselskap som fikk dette i oppsigelsestiden. 
De håndterte imidlertid saken og oppgjøret på 
en profesjonell og god måte. En annen  pågående 
utfordring i dag er varmeanlegget vårt. Det er 
gammelt og modent for utskifting. Dette er en 
sak det jobbes med nå. 

-Hva tenker du om framtida til borettslaget?
-Risvollan Borettslag er et flott borettslag med 
nydelige uteområder, flotte folk, en bra adminis-
trasjon og et velfungerende styre. Her ligger alt til 
rette for en lys fremtid. 

Borettslaget har et stort potensial, særlig med 
 tanke på friområder og også eventuell ny bebyg-
gelse. 

-Jeg synes det er viktig å være en lagspiller og å 
samarbeide med de ansatte. Flere hoder tenker 
bedre enn ett og man fatter bedre beslutninger 
på et bredere beslutningsgrunnlag. Vi har ansatte 
som har jobbet her i årevis og som vet mye mer 
om borettslaget enn hva jeg gjør. Det er viktig å 
være ydmyk i forhold til det og ikke minst være 
nysgjerrig på deres kompetanse og innspill, og 
meninger. Jeg mener også at en leder bør gå foran 
som et godt eksempel. Det bør være en sammen-
heng mellom hva man sier, og det man faktisk 
gjør. Ellers bør en leder være inkluderende, må se 
de ansatte og være hyggelig og positiv. Samtidig 
som en leder også må kunne ta upopulære avgjør-
elser og skjære gjennom når det er behov for det. 

Stor årlig besparelse

-Hva er du mest fornøyd med i din periode som 
daglig leder?
-Ganske raskt etter at jeg startet i jobben tok jeg 
en gjennomgang av de største avtalene boretts-
laget hadde, slik som avtaler med forsikrings-
selskap og bank. Da jeg begynte brukte vi for-
sikringsmegler, og vi hadde vært kunde av samme 
forsikringsselskap i årevis. Da ble jeg skeptisk og 
sendte ut anbud, noe som resulterte i et mye bedre 
tilbud enn det vi hadde, samt at vi kuttet ut bruk 
av forsikringsmegler. I praksis medførte dette en 
årlig besparelse for borettslaget på over 600.000 
kroner. Dette er en besparelse vi fortsatt nyter 
godt av i dag. Det er mye penger. Samme runde 
er gjort med våre banktjenester, noe som også har 
ført til store besparelser for borettslaget. Jeg var 
også heldig å få være med i  byggeprosessen av det 
nye administrasjonsbygget. Det var en  krevende 
prosess, men svært lærerik. Jeg  synes bygget er 
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Av Gunnar Osvoll 

Gjennom feltet går vegen oppkalt etter en av 
Trondheims store sønner, Adolf Øien. Det ble 
ikke store vegen som fikk navnet etter han, 
 knappe 300 meter, men beboerne har kort av-
stand fra parkeringsplassene til Utleirvegen og 
 videre ut i den store verden. Ulempen med å være 
så nær en sterkt trafikkert veg, er periodevis en 
del støy og støv. Dette ble redusert etter at det ble 
bygd en støyskjerm i 2017.

Grøntområde

På østsiden av feltet er det et stort grøntområde 
med frodig gressplen, mange fine trær og en flott 
akebakke. Her er det et fint aktivitetstun med 
lekeapparat, flere trimapparater, fotballbane, vol-
leyballbane, sykkelkulebane og basketballkurv, 
samt to gapahuker og en fin utegrill. Aktivitets-
tunet blir ofte brukt av barna i feltet, i tillegg til 
at barnehager er på besøk flere dager i uka. Trim-
apparatene blir en del brukt, men flere burde be-
nytte de fine trimmulighetene. Og øverst i feltet 
starter en frisbeegolf-bane med 9 kurver. Denne 
blir svært mye brukt, både av beboere og av andre.

Nærmest byen
A-feltet er det feltet i borettslaget som ligger nærmest byen og består i alt 

av 83 leiligheter, fra 2- til 5- roms. 

Naboutvalget i A-feltet

DUGNAD: Dugnad er samarbeid for fellesskapet og her er det Einar Ottesen og Rolf Røkkum som gjør en innsats. 
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40 store og små beboere møter. Det er gang og 
sang rundt treet, og noen ganger spiller et musik-
korps, nissen kommer med gaver til de minste, 
mens naboutvalget serverer pepperkake, gløgg og 
saft iført korrekt juleantrekk. Hva St.Hansfeir-
ingen angår var det stor oppslutning de første 
årene, og mange av beboerne møtte opp ved bålet 
i dalen på baksiden av feltet. I de siste åra er det 
blitt mindre oppslutning ved denne markeringa. 
Bålet er selvsagt borte, men grillen fyres opp, og 
det er leker og aktiviteter for de minste.

Samlingssted

Akebakken er i dag et samlingssted for barn og 
unge når vær- og føreforhold tillater det vinters-
tid. Tidligere var aktiviteten enda større med ski-
renn og konkurranser. Akebakken ble også mye 
brukt som hoppbakke. I noen år ble fotballbanen 
sprøytet om vinteren, slik at de unge kunne gå 
på skøyter her. Beboerne har opp gjennom tid-
ene hatt noen større dugnadsprosjekter. Et av 
disse var bygginga av den røde gapahuken, kalt 
grill-bua. Et annet prosjekt var oppussing av det 
ene tilfluktsrommet slik at dette kunne nyttes til 
festlokale. Etter at borettslaget fikk det nye ad-
ministrasjonsbygget med eget festlokale, er ikke 
tilfluktsrommet blitt benyttet til dette formålet. 
Beplantning av skråninga ved postkassene ned i 
feltet er også en av de større dugnadene som er 
blitt gjennomført. Skråninga er blitt frodig og fin 
og gir et fargerikt skue om høsten. Hvert år ar-
rangerer naboutvalget vårdugnad, hvor rundt 30 
av beboerne deltar. Etter dugnaden samles man 
til sosialt samvær i en av gapahukene med noe 
godt å spise og drikke. 

Trygt og godt

Flere av dagens beboere i feltet har bodd her i 
mange år. Enkelte kan feire 50-års jubileum som 
beboere, og det de forteller er at de alltid har opp-
levd det som trygt og godt å bo i feltet. Samtidig 
er det slik at i de siste årene har unge familier 
flyttet til feltet og flere småbarn har kommet til. 
Dette har ført til en jevnere aldersfordeling blant 
beboerne. Av trivselsfaktorer kan nevnes tenning 
av julegrana første søndag i advent, hvor nærmere 

JULEGLØGG: Bildet viser serveringsbordet for 
gløgg i forbindelse med julegrantenningen i 2014.
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-Slik du ser det, hvordan har naboutvalgenes 
rolle endret seg gjennom årenes løp?
-Det har vært det samme, man forholder seg fort-
satt til instruks og retningslinjer og innretter seg 
deretter.

-Hva tenker du om KU og KU sin rolle?
-Jeg opplever det som et viktig organ for idemyld-
ring, problemløsing og erfaringsdeling. Det har 
gått litt opp og ned gjennom årene, men det KU 
vi har nå er noe av det beste vi har hatt. Her er 
mange engasjerte personer, og hvis det  fortsetter 
slik tror jeg KU blir et stadig viktigere organ i 
borettslaget.

-Hva tror du framtiden bringer for 
naboutvalgene?
-Det er snakk om å sette ned en komite for å se 
på instruksen til NU, så jeg tror at NU fortsatt 
kommer til å være viktig som nærmiljøaktør i 
framtida.

-Hva er viktige oppgaver for et naboutvalg slik 
du vurderer det?
-Bidra til et godt bomiljø, organisere og koordi-
nere sosiale aktiviteter og dugnader, bidra til å 
løse eventuelle konflikter, samt komme med inn-
spill til forbedring av utemiljøet.

-Hva var ditt forhold til NU før du ble leder?
-Jeg så på NU som en positiv bidragsyter i nær-
miljøet.

-Hva motiverte deg til å bli leder?
-Det var et ønske om å bidra til et godt bomiljø. 
Totalt har jeg vært med i NU i 15 år, og i halv-
parten av perioden som leder.

-Hvilke egenskaper bør en NU-leder ha?
-Det er viktig at man jobber for fellesskapet, bryr 
seg om medmennesker, og at man har empati.

7 raske med 
NU-leder i A-feltet
Gunnar Osvoll
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Naboutvalget i B-feltet
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Naboutvalget har dessuten en egen flaggansvarlig 
som sørger for at flagget blir heist når det skal, og 
flagget kan også lånes ut i privat regi til spesielle 
anledninger. Hver høst har vi dessuten som regel 
en felles busstur for beboerne i feltet, noe som er 
et populært innslag. Utover det lager vi et infor-
masjonsskriv fra oss i B-gjengen som vi deler ut 
til beboerne to ganger i året, samt at vi på vegne 
av administrasjonen også deler ut post. 

Felles uteområder

Vedlikehold og utvikling av våre felles uteom-
råder er andre viktige oppgaver, i tillegg til sosiale 
tilstelninger med mål om å bli bedre kjent med 
naboen og å ha det hyggelig sammen. I  februar 
hvert år arrangerer vi allmøtet som avholdes i 
administrasjonsbygget, og vi kan også nevne vår-
dugnaden, hvor målet er å få det fint og ryddig 
utendørs, i tillegg til det sosiale aspektet. Da ser-
verer naboutvalget kaffe og noe å bite i til de som 
deltar.

Aktiviteter i B-feltet
B-feltet består av ett tun og til sammen 178 boenheter fra Utleirtunet 1 til 28.

Av Siv Frost, Laila Aarø, Robert Kjeldsberg og 
Ingrid Grimstad

Viktige oppgaver for naboutvalget vårt er å 
være en kontaktkanal mellom styret, admini-
strasjonen og beboerne, og vi formidler 
infor masjon, felles behov og ønsker begge 
veier. Normalt har naboutvalget møte en gang i 
måneden.

Trivselstiltak

Vi gjør også en god innsats med tiltak som kan 
øke trivselen, som å dele ut blomster til de som er 
nyinnflytta i feltet, noe vi tror mange setter pris 
på. Av andre ting som kan nevnes er at vi kjøper 
inn blomster som blir plantet i blomsterkasser 
eller at beboerne planter blomster selv. Et annet 
tiltak er julegrantenning, som inkluderer gang 
rundt juletreet, nissekorps, gløgg og julekaker i 
Utleirparken, noe særlig barna synes er ekstra stas 
siden det kommer en «ekte» julenisse med gaver. 
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står gjerne på hele tiden. Tidvis kan det være litt 
tungt, særlig om man kanskje får det man selv 
oppfatter som uforskyldt kjeft fra beboere, men 
stort sett er det positiv respons. Så har jeg også 
lært meg etter hvert å ikke ta meg av nær av ting, 
og at de eventuelle negative tilbakemeldingene 
trolig ikke har med meg som privatperson å gjøre.

-Hva tenker du om KU og KU sin rolle?
-Jeg tenker at det er positivt at vi har et kontakt-
utvalg, men vi sliter en del med å få saker hørt og 
må stå på og purre på en del ting. Det skal være 
unødvendig synes vi. 

-Hva tror du framtiden bringer for 
naboutvalgene?
-Det er ikke godt å si, man kan nesten lure på 
noen ganger hvorfor vi har et naboutvalg for det 
kan være både med- og motgang, og i perioder er 
det krevende å folk til være med i naboutvalget. 
Hva framtiden bringer er vanskelig å spå, men 
om det er en bra kommunikasjon mellom nabo-
utvalg, styret og administrasjon så tror jeg at det 
skal gå bra.

-Hva er viktige oppgaver for et naboutvalg slik 
du vurderer det?
-Være imøtekommende opp mot beboerne, gjø-
re det beste for beboerne på feltet, ta beboerne 
på  alvor, og å ha en bra dialog med administra-
sjonen. 

-Hva var ditt forhold til NU før du ble leder?
-Jeg har egentlig ikke noen kommentar til det.

-Hva motiverte deg til å bli leder?
-Først og fremst beboerne. Jeg har vært leder i 
flere år, og ble det fordi jeg ble stemt fram. Sam-
tidig vil jeg nevne at jeg har med meg  f antastiske 
kolleger i naboutvalget, vi hjelper og støtter hver-
andre og går godt overens. Jeg er blitt kjent med 
ganske mange folk i feltet, og har bra dialog med 
alle. Det som er viktig å huske på er at folk er 
forskjellige, at vi bor tett sammen, og at vi tar 
hensyn til hverandre.

-Hvilke egenskaper bør en NU-leder ha?
-Være imøtekommende, løsningsorientert, og å 
håndtere ulike meninger og situasjoner. 

-Slik du ser det, hvordan har naboutvalgenes 
rolle endret seg gjennom årenes løp?
-Det er mye av det samme. Som leder av et nabo-
utvalg vil man jo det beste for sitt felt, og man 

7 raske med
NU-leder i B-feltet 
Laila Aarø
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Av Alexander Larsen

Hele feltet bærer preg av at det er veldig flatt, 
og siden det er lite og oversiktlig, bidrar dette til 
god kontakt beboerne imellom. Vi har også en 
liten, men hyggelig lekeplass, som fungerer som 
et natur lig samlingspunkt.

Inkluderende

Bomiljøet på C-feltet oppleves som vennlig og 
inkluderende. Her er det fint for ungene å vokse 
opp med lekeplassen trygt plassert midt på tunet, 
vi har lite biltrafikk, samt at det er flere broer som 
kobler området sammen slik at barna slipper å 
krysse store og farlige veier.

Flatt og fint i C-feltet
C-feltet ligger plassert litt for seg selv helt i enden av borettslaget.

(F
ot

o:
 M

ad
s A

rin
d 

H
ol

m
vi

k)
.

Naboutvalget i C-feltet



252

Mangfold

Vi har også et stort aldersspenn noe som gir oss 
et riktig godt mangfold og sørger for at vi har 
 mange generasjoner med kompetanse og kunn-
skap som beriker både området og akkurat  dette 
feltet. Det er alltid en god nabo å spørre om 
hjelp, samtidig som Facebook-siden vår brukes 
aktivt som en informasjonskanal for feltet. Her 
er det mange aktive brukere, som bidrar til å spre 
informasjon om hva som skjer, oppdaterer hver-
andre om det skjer uønskede hendelser og om det 
er noen som kan låne bort utstyr. Som leder av 
naboutvalget vil jeg formidle mitt inntrykk av at 
dette er et felt som er veldig trivelig og koselig for 
oss  beboerne. Vi har dessuten mange flinke «gart-
nere» med grønne fingre, slik at både hager og 
uteområder er vel stelte. En ting som kunne vært 
bedre er en litt mer oppdatert lekeplass, for appa-
ratene og utstyret er litt slitt, og på sikt  burde en 
del blitt erstattet med nye. 

Som nyinnflyttet oppleves det som enkelt å 
 komme i kontakt med beboerne, særlig siden 
mange er flinke til å inkludere innflyttere. I så 
måte kan nevnes at det som er spesielt bra med 
C-feltet er at det er såpass lite, så det er lett å 
 skaffe seg oversikt. Det er få mennesker, så de 
fleste vet hvem beboerne er, og man får en trygg 
og god ramme rundt julegrantenningen, dug-
nadene og eventuelt andre ting, siden det alltid 
er noen som kjenner noen på feltet. Da er også 
oppmøtet utrolig bra, så det oppleves som at be-
boerne har stor forkjærlighet for feltet og ønsker 
å bidra positivt til det som foregår i nærmiljøet. 
Det er oftest god stemning når man ferdes ute 
på feltet, og det oppleves som at naboene stort 
sett slår av en prat når de treffes ved de naturlige 
møtepunktene som feltet har. 

LYST OG FLOTT: Gatene i C-feltet er lyse og flotte sommerstid.
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-Hva motiverte deg til å bli leder?
-Det å kunne være med å utgjøre en forskjell har 
alltid stått høyt i kurs hos meg. Samtidig er det 
inspirerende å kunne være med og påvirke hva 
som skjer i borettslaget og i det feltet man bor i. 

-Hvilke egenskaper bør en NU-leder ha?
-Man bør ha evne til å sjonglere flere baller i 
lufta, man kan ikke være konfliktsky og man må 
forvente å havne i situasjoner som gjør at man 
må ta noen valg som ikke alle beboerne er like 
fornøyde med. Da må man ha den evnen at man 
ikke lar seg affisere og påvirke, men heller står 
inne for de vurderingene man sammen med 
nabo utvalgskollegene har gjort. Man må også 
prøve å se saker fra alle sider, ikke bli farget av 
egne meninger, se helheten og fokusere på hva 
som er best for beboerne.

-Hva er viktige oppgaver for et naboutvalg slik 
du vurderer det?
-Naboutvalgene er bindeleddet mellom  beboerne, 
styret og administrasjonen. Et velfungerende 
nabo utvalg bør være en enkel og god kanal, hvor 
beboerne kan ta opp saker, komme med ønsker 
og sikre at all informasjon og alle spørsmål som 
beboerne har behov for å få svar på, blir gitt svar 
på. Dette forenkler mye for både borettslaget og 
den enkelte beboer. Man kan enkelt ta kontakt 
med en nabo i naboutvalget, som igjen kan løfte 
ting opp i systemet, som et alternativ til at den 
enkelte beboer kjemper seg gjennom ting alene. 

-Hva var ditt forhold til NU før du ble leder?
-Personlig hadde jeg liten kjennskap til NU, 
 annet enn at jeg visste at de organiserte  dugnader, 
videreformidlet nyttig informasjon og at de for-
valtet og bestemte hva som skulle skje av aktivite-
ter og andre gjøremål i feltet.
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7 raske med
NU-leder i C-feltet 
og leder for 
kontaktutvalget 
Alexander Larsen



254

-Slik du ser det, hvordan har naboutvalgenes 
rolle endret seg gjennom årenes løp?
-Nå har jeg ikke vært med i naboutvalget lenger 
enn et år, og store deler av denne tiden har vært 
preget av Covid19 med de restriksjonene dette 
medfølger. Så nå framover handler det vel om å 
gjennomføre ting så godt som det lar seg gjøre, og 
så får man se framover med positivitet.

-Hva tenker du om KU og KU sin rolle?
-KU synes jeg er et glimrende fora, hvor alle 
nabo utvalgslederne blir samlet fire ganger i året. 
Vi tar opp saker som skal styrebehandles på kryss 
og tvers av feltene i borettslaget og vi får godt inn-
blikk i hva som skjer i feltene rundt oss. Dette er 
fruktbare møter, som bidrar til et godt fellesskap 
og et meget bra samarbeid feltene imellom. Vi 
merker at vi står sterkere i saker som blir  drøftet 
med styret når vi som en komplett enhet av bo-
rettslaget stiller oss bak og støtter hverandre, hvor 
et eksempel kan være i forbindelse med saker som 

kanskje ville vært vel tøffe å kjempe fram alene på 
vegne av et enkelt felt. Jeg håper og tror at KU sin 
rolle blir enda viktigere i fremtiden, siden dette 
er beboernes egne stemmer. Min drøm er at KU 
blir det viktigste talerøret beboerne har utenom 
generalforsamlingen.

-Hva tror du framtiden bringer for 
naboutvalgene?
-Jeg tror den er særdeles lys, og etter at jeg selv har 
fått bedre innsyn og innsikt i hva naboutvalgene 
jobber med, ser jeg absolutt behovet for et nabo-
utvalg. Det gjøres en fantastisk jobb rundt om på 
de forskjellige feltene for at alle beboerne her i 
Risvollan Borettslag skal ha det så bra som mulig, 
så da kan vi bare ønske at enda flere beboere skal 
engasjere seg i fremtida. Og at vi får gode disku-
sjoner og mange tilbakemeldinger og saker som 
beboerne ønsker å få gjort noe med, så skal vi i de 
respektive naboutvalgene sørge for at hver og en 
sin stemme blir hørt og løftet fram.

UTSIKT MOT HØYBLOKKA: Høyblokka troner majestetisk over deler av C-feltet. 
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På toppen av bakken
D-feltet ligger på toppen av bakken over administrasjonsbygget med 

god utsikt over deler av borettslaget.

Naboutvalget i D-feltet

Av Susan Burkeland

Like i nærheten av D-feltet ligger Selbudalen 
også kalt Lilledalen der man i dag finner frisbee-
banen. Dalen er et populært turmål blant annet 
for folk med hund. I min barndom på 1980- tallet 
ble det kjørt opp skiløyper for oss barna i Lille-
dalen. Vi har også Stordalen som ligger rett 

nedenfor rekke 14, med tennisbane, ballbinge og 
 kunstgressbane. De yngste lagene til Utleira IL 
bruker denne til fotballtrening og sonekvelder. 
Rundt Stordalen er det dessuten opparbeidet en 
tursti som er lyssatt med egen belysning. Ved en 
av parkeringsplassene har vi Ristunet, som da jeg 
var barn huset fritidshjemmet som vi bare kalte 
Frittle. Det var en populær plass for oss ungdom-
mer å møtes.
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julenissen og deler ut godteposer til barna. På ny-
året har vi juletrefest med underholdning, pølser, 
brus, kaffe og kaker for voksne og barn, og vi har 
også hatt Champions-League finalefest med stor-
skjerm ute på tunet. Da var det god oppslutning. 
Naboutvalget satte fram griller sånn at hver be-
boer  kunne grille selv og alle tok med egne stoler. 
Etterpå hjalp alle til med rydding og nedrigging. 
Dessuten har vi noen ganger hatt sommerfest. Da 
leide vi et hoppeslott og hadde ansiktsmaling til 
barna, i tillegg til at vi gikk i tog der det handlet 
om å bråke mest. Vi krydret det med uhøytidelige 
leker som sekkeløp og potetløp, og også her ord-
net naboutvalget griller slik at hver familie kunne 
grille sin egen mat. På kvelden ble det voksenfest 
med quiz og flotte premier.

Hyggelig nærmiljø

Samtidig har vi ordnet det slik at redskapsboden 
er tilgjengelig for de som trenger det, forutsatt 
at redskapene tilbakeleveres i samme stand, og at 
man bidrar til å holde orden i boden. Og folk er 
aktive, særlig på våren og sommeren med blant 
annet maling og beising av platter, opparbeiding, 
planting og vedlikehold av utearealet, blomster-
bed, lys og busker. Det er tydelig at folk er opp-
tatt av å ha det fint ute, noe som absolutt må 
kunne sies å være en god egenskap. I lys av dette 
har vi i naboutvalget investert i høytrykkspyler 
og terrassevasker, kantklipper, trillebår, kappsag 
og river. 

Det at naboskapet er godt ser man når noen 
starter med å bygge noe. Da er det stort sett all-
tid noen som kommer bort og gir en hjelpende 
hånd. Og selv om vi naboene møtes også på høst 
og vinter, så er det som om feltet våkner til liv på 
våren. Da ser vi mer til naboene, flere er ute og 
jobber i hagene eller er på lekeplassen med barna, 
mens andre kanskje sitter på benkene og nyter en 
kopp kaffe i hyggelig passiar med hverandre. 

Flere tun

Vi har også flere tun med egne navn. Et av  disse 
er Øvertunet, hvor et dissestativ som stod der 
før, nå er erstattet med sandkasse, benker, leke-
apparater, og et flott blomsterbed som en nabo 
steller godt med. Blomsterbedet er i seg selv et 
blikkfang for de som går gjennom tunet. Et annet 
tun er Stortunet som nylig har fått sin egen akti-
vitetspark med gapahuk, klatrevegg, space-nett, 
dissestativ og trampoliner. Dette er på en måte 
feltets samlingssted, og samtidig plassen hvor 
 naboutvalget har sine arrangementer. Så har vi 
Mellomtunet hvor vi finner Spiren barnehage. 
Området til barne hagen er et populært lekested 
for barna  etter stengetid, blant annet er det en 
flott akebakke like i nærheten. Det er også en 
 liten lekeplass for de minste barna på Mellom-
tunet. Så har vi Lilletunet som er det nederste 
av tunene. Der er det en liten lekeplass med 
sandkasse og lekeapparater, i tillegg til en haug vi 
 kaller Utsikten. Derfra kan man speide mot byen 
og helt ut til Munkholmen. Trollskogen kan også 
nevnes. Dette er en liten skog ned mot Selbu-
dalen, som kanskje særlig de yngste barna synes 
er veldig spennende.

Mange aktiviteter

Vi i naboutvalget jobber veldig for det sosiale og 
prøver å igangsette aktiviteter og arrangementer 
i løpet av året. Et eksempel er dugnadene. Da 
utplasserer vi redskaper fra boden vår og for-
deler oppgaver. Samtidig fyrer vi opp griller og 
 serverer kaffe, pølse med brød eller lompe og 
drikke, samt at barna får is. Serveringsplassen er 
ved boden i Mellomtunet, som da blir i midten 
av alle  tunene. På grunn av korona ble mange av 
våre arrangementer avlyst i 2020, men i et nor-
malt år har vi flere aktiviteter. Hver første søn-
dag i  advent er det julegrantenning med grilling, 
gløgg, pepperkaker og twist, gang rundt juletreet 
med sang og musikk, og til slutt kommer selveste 
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-Slik du ser det, hvordan har naboutvalgenes
rolle endret seg gjennom årenes løp?
-Slik jeg ser det er naboutvalget like engasjert i 
dag som før. Da som nå er naboutvalget veldig 
engasjert i nærmiljøet, noe jeg tror er en viktig 
rolle eller oppgave for naboutvalget.

-Hva tenker du om KU og KU sin rolle?
- KU er et praktisk og nyttig forum. Jeg synes 
det er kjempeflott at alle kan møtes og diskutere 
og høre hva de ulike tun gjør. Slik kan man lære 
av hverandre, samt utveksle erfaringer knyttet til 
ulike ting.

-Hva tror du framtiden bringer for 
naboutvalgene?
-En mulig utvikling er at det blir et tettere sam-
arbeid mellom tunene. En mulig løsning da kan 
for eksempel være flere felles arrangementer.

-Hva er viktige oppgaver for et naboutvalg 
slik du vurderer det? 
-Da kan man snakke om oppgaver som å bidra til 
et godt naboskap, et godt samhold, samt et sosialt 
felleskap på tunene.

-Hva var ditt forhold til NU før du ble leder?
-Jeg er oppvokst opp på Risvollan med to enga-
sjerte foreldre som også var med i NU, og jeg 
 ønsker at barna i feltet skal få den samme positive 
opplevelsen av naboutvalget som jeg hadde i min 
barndom. Jeg minnes at det var veldig sosialt med 
mange ulike aktiviteter.

-Hva motiverte deg til å bli leder?
- Det var flere ting. Før hadde vi en gammel og 
sliten lekeplass på Stortunet. Da jeg ble med i 
NU foreslo jeg at vi skulle gjøre noe med den, 
og selv om det tok sin tid, så fikk jeg gjennom-
slag for mitt forslag til slutt. Videre kan det sies 
at jeg er en sosial person som synes det er  viktig 
med et godt naboskap, derfor jobber jeg mye for 
å skape noe sosialt for naboene. Det er  viktig 
at vi ikke bare møter hverandre på vei ned til 
parkeringsplassen eller på dugnader. Det må skje 
noe annet også. Derfor har vi hatt ulike arrange-
menter på tunet. 

-Hvilke egenskaper bør en NU-leder ha?
-Man bør være sosial, tilgjengelig, rettferdig, blid, 
imøtekommende, vise tillit, være ivrig, kunne 
lytte og kunne samarbeide.
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7 raske med 
Susan Burkeland

(Burkeland var NU-leder i D-feltet da denne 
artik kelen ble skrevet, men ble senere styre-
medlem i borettslaget, og måtte da fratre leder-
rollen i tråd med borettslagets retnings linjer. 
Hun fortsatte likevel i naboutvalget, men da 
som sekretær).
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Av Berit Ryggvik 

Så var det om å gjøre å posisjonere seg, man  måtte 
for all del ikke bare få kosteoppgaven. Heders-
plassen var å styre vannspruten,  deretter trengtes 
det et par kara til å trekke og holde  brannslangene 
nedover gata. Så sprang karan som bare fikk 
 koste, fram og tilbake alt ettersom spylesjefene 
dura frem. Om regnbuksa kunne være vanskelig 
å få på barna ellers, smatt de ned i den av egen 
fri vilje når karan starta å spyle, for når en ikke 

fikk holde slangen sjøl, kunne en i alle fall utnytte 
vannet og spruten fra de spyleivrige karan. 

-Ikke et sandkorn

Dagen derpå lukta det reint i gata, ikke et sand-
korn å se. Det ville i tilfelle ha betydd slurv av 
spyleran og degradering til neste års dugnad, 
det måtte ikke skje. Asfalten var så rein som et 
 nyvaska stuegolv og det var katastrofe når minste-
mann kom kjørende på trehjulssykkelen med et 
lass sand som la igjen spor nedover gata. Tre-

Den gang da – her skal det spyles
Karan spyla – de sto som sild i tønne rundt åpningen, mens en mann var nede i kummen 

og koblet brannslangen til vannuttaket. 

Naboutvalget i E-feltet
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hjulssykkelen, hvor ble den av? Den var et trans-
portmiddel, traktor, lastebil, buss, ja den var rett 
og slett en del av leken. Sand ja, den var lett til-
gjengelig. Det var bare å rygge inntil sandkassa, 
og sandkasser var det mange av. Det ble nemlig 
 under utbygginga av Risvollan Borettslag tilrette-
lagt for å ivareta små barns behov for trygghet 
og lek nær sin egen inngangsdør, og på E-feltet 
var det sandkasse på hvert eneste lille tun. Sett 
i ettertid var det for barna en fin start på veien 
fra det kjente mot det ukjente. Så kom det en 
 periode hvor datidens små vokste opp og flyttet 
ut av sandkassa. Dermed forsvant sandkassene en 
etter en med begrunnelsen om at de settes opp 
om det igjen blir behov. 

Isbane og skiløyper

Så kom høsten og kulden, med den kom også bo-
rettslaget med vannvogna, mens barn og voksne 
fant frem skøytene. Kanskje ikke den blankeste og 
jevneste isbanen, men du verden så  inspirerende 
og trygt når lekearealene og tilbudet fantes rett 
utenfor stuedøra. Etter hvert kom også snøen som 
alle sier det var så mye av før. Skiløyper ble både 
tråkket og kjørt opp. Flotte forhold for å starte 
skikarrieren og delta i det tradisjonelle skirennet 
som ble arrangert på senvinteren. Med startnum-
mer på brystet og foreldre, søsken og naboer som 
heiagjeng, var det med stor stas og sommerfugler 
i magen de minste la ut på den lange ferden rundt 
fotballbanen. Så kom høydepunktet med høy-
tidelig premieutdeling og påfølgende kake, brus 
og kaffe i den daværende storstua på senteret. 

Nye tider

Trehjulssykkelen ser vi i dag lite til, sandkassene 
på hvert tun er borte, oppkjørte skiløyper er det 
dårlig med, E-feltets skirenn er det lenge siden 
ble arrangert, mens dugnaden heldigvis fortsatt 
består, selv om brannslangen i dag er byttet ut 
med kostemaskin. For mine barn som nå er godt 
voksne, og som vokste opp i den beste dugnads-
tida, er dette noe de trekker frem som gode 
 minner fra oppveksten i E-feltet. Små og store, 
unge og gamle var sammen om felles aktiviteter 
mot og for felles mål. 
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NOEN MÅTTE KOSTE: Den som ikke fikk ansvar 
for brannslangen måtte ta til takke med kosten. 
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-Hva motiverte deg til å bli leder?
-En ansvarsfølelse og et engasjement knyttet til 
at feltet skulle ha et fungerende NU, siden det 
tidvis har vært utfordrende å få rekruttert inn 
 medlemmer, både til NU generelt og lederrollen 
spesielt. Jeg var nettopp blitt pensjonist og  trodde 
jeg skulle få all verdens god tid, så da kunne jeg 
vel bruke noe av denne tiden på fellesskapet 
og mitt eget bomiljø. Ledervervet gir en gyllen 
mulig het til å komme tettere på det som skjer i 
borettslaget, engasjere seg og påvirke.

-Hvilke egenskaper bør en NU-leder ha?
-Det avhenger litt av sammensetningen av det 
spesifikke naboutvalget og litt av hva som er i 
tiden. Det essensielle er nok å ikke tenke for fir-
kantet om ledelse og at man har handlingskom-
petanse, forstått som at man får gjennomført og 
fordelt oppgaver. Når det gjelder egenskaper vil 
det være bra med lokalt engasjement, at man er 
åpen for innspill og nye tanker, at man er villig 

-Hva er viktige oppgaver for et naboutvalg slik 
du vurderer det?
-Naboutvalget er per definisjon et kontaktledd 
mellom styret og beboerne. Borettslagets instruks 
for naboutvalg gir forholdsvis klare føringer for 
hva dette innebærer og hvilke oppgaver som skal 
ivaretas av NU. Det må derfor være vårt utgangs-
punkt både i planlegging og praksis, samtidig som 
vi vet at både behov og etterspørsel vil  variere fra 
felt til felt og i ulike tidsepoker. Slik jeg ser det, 
har NU en viktig oppgave i å bidra til et godt 
bomiljø for beboere i alle aldre. Det vil si å jobbe 
for et miljø der det er trygt å ferdes i forhold til 
trafikk, og å fokusere på et fysisk og sosialt miljø 
som innbyr og inviterer til  møteplasser. Her kan 
nevnes dugnader, siden det å gjøre noe sammen 
er et godt utgangspunkt for å bli kjent og knytte 
kontakter i nærmiljøet, noe som igjen gir trygg-
het, styrker fellesskapsfølelsen og tilknytningen. 
Det vil også være viktig å bidra til etablering og 
vedlikehold av møteplasser som lekeplasser, akti-
vitetsplasser, bord og benker, samt at man bidrar 
til et fysisk miljø som er velholdt og gir estetiske 
opplevelser, men som ikke blir så pent at det ikke 
gir rom for barns lek og aktivitet utenom leke-
plassene. 

-Hva var ditt forhold til NU før du ble leder?
-Jeg var medlem, samt sekretær i NU i et par år 
før jeg ble leder. Jeg deltok også på arrangement 
og tiltak iverksatt av NU. 
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7 raske med
NU-leder i E-feltet
Berit Ryggvik
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til og komfortabel med å lede, og at man tar tak 
i saker som bringes inn på allmøter, innspill fra 
beboere, samt fra administrasjonen. Det er også 
viktig å forholde seg til NU-retningslinjene i 
utøv elsen av lederskapet.

-Slik du ser det, hvordan har naboutvalgenes
rolle endret seg gjennom årenes løp?
-For meg som har bodd her siden 1972 og for 
første gang var med i NU på 1970 tallet, er mye 
skjedd. NU er blitt en mer formell del av organi-
sasjonsstrukturen i borettslaget, det er kommet 
mer struktur og flere retningslinjer. Allikevel er 
mye det samme slik som katteproblematikken, 
trafikksikkerhet og arrangering av dugnader. 

-Hva tenker du om KU og KU sin rolle?
-I et så stort borettslag som Risvollan tenker jeg 
at det er viktig å ha et fora med ekstra fokus og 
interesse for de ulike grendene i borettslaget. Det 
er der det starter, det er der du har nærheten og 
har mulighet til å komme tett på. 

-Hva tror du framtiden bringer for 
naboutvalgene?
-Framtiden for naboutvalgene er jeg litt usikker 
på, men jeg tror både engasjement og aktivitet 
vil gå i bølger slik det har gjort gjennom alle år. 
Samtidig bør man vurdere NU sine oppgaver og 
aktiviteter opp mot behov, beboere og samfunns-
endringer. 

TILRETTELAGT FOR MYE: På E-feltet er det tilrettelagt for så vel lek på lekeplass og fotballbane, som 
sosialt samvær på benkene foran redskapsboden til naboutvalget. 
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Av Mads Arind Holmvik

Like ved Hoeggen kirke og i nærheten av både 
E, D og H-feltene ligger F-feltet i Risvollan bo-
rettslag, og i gangavstand har beboerne en rekke 
muligheter for rekreasjon.

Aktiv fritid

Innenfor knappe minutters gange finner man 
ball- og treningsplassen på H-feltet hvor blant 
annet minigolf og trimapparater står på menyen. 
I tillegg har H-feltet et lokalt utsiktspunkt som 
på godværsdager kan gi et flott utsyn mot byen. 

Videre er det nesten like kort vei til fotballbane, 
ballbinge og tennisbane i Stordalen, og i F-feltets 
ytterkant ligger Ristunet med både parkouran-
legg, musikk-binge og fritidstilbud for barn og 
unge. Som om ikke det skulle være nok er det 
også kort vei til ballplassen ved Steindal og Ho-
eggen skole, samt til en ny hinderløype like ved 
skolen.

Familievennlig

Av andre fordeler kan nevnes at barna som  vokser 
opp i F-feltet i utgangspunktet har en trygg skole-
vei. De trenger ikke krysse bilvei for å  komme seg 
til skolen, i stedet kan de gå gangveien hele veien 

I nærheten av mye
F-feltet har en fin plassering i borettslaget.

Naboutvalget i F-feltet
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skjed om at han ikke lenger var aktuell som leder, 
siden han stilte til valg som vara styre medlem i 
Risvollan Borettslag, og Nordbø ble senere valgt 
til nettopp dette. Dermed ble Vala Egilsdottir 
Murdin først konstituert leder, og siden leder 
for F-feltet. Det er et håp med tanke på nabo-
utvalgets rolle, samt dets viktige sosiale funksjon 
i feltet, at det i framtiden kommer flere ildsjeler 
på banen som ønsker å bidra til det beste for fel-
lesskapet i feltet.

fram, noe som mange foresatte trolig  setter stor 
pris på. I tillegg er det kort vei til bussholdeplass 
med hyppige avganger til og fra byen tilrettelagt 
for så vel jobbreiser som byturer med ulike for-
mål. Det kan også nevnes at F-feltet, i likhet med 
andre felt i borettslaget, er tilrettelagt for sosial 
aktivitet, og i så måte kan de koselige tunene 
trekkes fram med de gode mulighetene disse gir 
for sosial kontakt naboene imellom. Den tette 
kontakten og det gode samholdet er noe som 
trekkes fram av flere når man skal beskrive bo-
miljøet i F-feltet. 

Mer engasjement

Derimot ser man ikke det samme engasjementet 
når det gjelder oppslutning rundt naboutvalget. 
På et allmøte i F-feltet i februar 2019 ble det klart 
at naboutvalget manglet folk og at det ikke ville 
bli arrangert sommerfest med  mindre flere kom 
på banen. For å gjøre  situasjonen enda mer kre-
vende ga daværende  leder Andreas Nordbø be-
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TRIVELIGE GATER: Gatene i F-feltet er trygge og 
trivelige, slik som her i retning Hoeggen kirke. 
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-Hvilke egenskaper bør en NU-leder ha?
Jeg tenker at det er en god ting å være sosialt an-
lagt og like å snakke med folk. Samarbeidsevne 
og evnen til å lytte til innspill er også en god ting. 
Det kan være en fordel å ha ledererfaring eller å 
ha vært med i utvalg før, samtidig som jeg tenker 
at dette ikke nødvendigvis er et krav. Dette siden 
man lærer på veien, og kan trekke erfaringer fra 
andre som har lenger fartstid i NU.

-Slik du ser det, hvordan har naboutvalgenes
rolle endret seg gjennom årenes løp?
-Jeg har ikke vært med så lenge så det kan jeg ikke 
svare på.

-Hva tenker du om KU og KU sin rolle?
-Jeg tenker at KU er viktig som kommunika-
sjonsorgan i borettslaget.

-Hva tror du framtiden bringer for 
naboutvalgene?
-Jeg håper og tror at naboutvalgene fortsetter å 
være bidragsytere til trivsel i de ulike feltene. 

-Hva er viktige oppgaver for et naboutvalg slik 
du vurderer det?
-Det kan være oppgaver knyttet til det å  skape 
samhold og trivsel i feltet. Et eksempel kan være 
det at naboutvalget tilrettelegger med kaffe, brus 
og noe å bite i når det er julegrantenning, dug-
nader og eventuelt andre sosiale tiltak. For meg 
personlig er det essensielt for trivselen at jeg er 
på hils med folk der jeg bor. Det at man  kjenner 
hverandre litt tror jeg bidrar til at folk føler lyst 
og ansvar til å stille opp på for eksempel  dugnader 
og andre arrangementer i fellesskapets  interesse. 
Godt naboskap og et felt som bryr seg med og 
om hverandre er også med på å skape trygge 
 rammer for barna som vokser opp.

-Hva var ditt forhold til NU før du ble leder?
-Jeg så på naboutvalgene som viktige inn mot det 
å bidra til kommunikasjon og samhold innad i 
feltet, og som et viktig bindeledd mellom  beboere 
og styret i borettslaget.

-Hva motiverte deg til å bli leder?
-Det var slik at den opprinnelige lederen fra trådte, 
og siden naboutvalget hadde store utfordringer 
med å få tak i en erstatter, sa jeg meg villig til å ta 
ansvaret. Du kan kanskje si at motivasjonen var 
det å stille opp for feltet jeg bor i.
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NU-leder i F-feltet
Vala Murdin
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Av Lise Tøndel

Fra G-feltet er både skogen og marka en liten 
spasertur unna og i feltet bor det mange som 
 trives med en skogstur. Mange kan hende synes 
en vandring på stiene er bra for å finne fred og 
ro i en ellers stressende hverdag. Vi har også nær-
het til mange fasiliteter, blant annet apotek, fri-

sør, butikk, bibliotek og restaurant. Dette er noe 
vi har mye glede av, i tillegg til at Utleirahallen 
 ligger nært, med de mulighetene som finnes der.

Bra bomiljø

På G-feltet har vi både 2-roms, 3-roms og 
4-romsleiligheter med og uten kjeller, samt 
5-romsleiligheter. Dette har ført til et variert bo-

Feltet nærmest marka
Fra G-feltet i Marie Sørdals veg er det kort vei til Estenstadmarka.

Naboutvalget i G-feltet
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glede oss over mange fargerike blomster rundt 
om fra tidlig vår, hele sommeren og  høsten. 
Nabo utvalget planter også i steinkrukker som 
er plassert flere steder i feltet. Dessuten har det 
siden innføringen i 2015 vært en årlig kåring 
av årets nabo. Avstemningen skjer på allmøtet, 
og kandidater er gjerne naboer som stiller opp 
litt ekstra for fellesskapet. Det kan være at man 
bidrar med positive faktorer som er avgjørende 
for å skape trivsel og trygghet, som for  eksempel 
snømåking, strøing, at man hilser og slår av en 
prat, stiller opp, er vennlig og hjelpsom. På G- 
feltet har nabout valget dessuten sine faste ting 
som arrangeres, blant annet sommerfest, dugnad, 
og juletretenning. Da serves det gjerne noe godt 
på lekeplassen. Vi har dugnad en gang i året, og 
dugnaden har godt oppmøte.

miljø med tanke på alder, og livssituasjon. Her 
finner man både de som er førstegangskjøpere og 
de godt etablerte, og med tanke på boenheter er 
dette et av de største feltene i Risvollan boretts-
lag. Dermed er det ingen garanti for å bli kjent 
med alle sine naboer, ei heller vite hvem alle er, 
men man kan enkelt bli kjent med sine nærmeste 
naboer. Dette kan skje gjennom ulike treffpunkt 
i feltet vårt, for eksempel på våren og sommeren 
når feltet virkelig våkner til liv. Da er det mye 
aktivitet i gatene. Det tegnes paradis, det lekes 
på lekeplassen, det skravles og det drikkes kaffe 
rundt omkring på benkene. Her er det rom for 
alle.

Flinke beboere

På feltet vårt er vi heldige som har flere  flinke be-
boere med grønne fingre, noe som gjør at vi kan 

SOMMERBLOMSTRING: Gatene i G-feltet våkner til liv når sommerblomstringen kommer i gang. 
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-Slik du ser det, hvordan har naboutvalgenes
rolle endret seg gjennom årenes løp?
-Jeg kan ikke uttale meg om tiden før jeg selv ble 
medlem, men slik jeg har erfart det er samarbei-
det mellom de ulike naboutvalgene blitt bedre 
igjennom den samhandlingen som pågår i kon-
taktutvalget.

-Hva tenker du om KU og KU sin rolle?
-KU har visst seg å være svært nyttig for nabo-
utvalgene, og er i praksis en plass å utveksle ideer 
og erfaringer. Samtidig er KU et viktig bindeledd 
mellom naboutvalgene, styret og administra-
sjonen. 

-Hva tror du framtiden bringer for 
naboutvalgene? 
-Jeg håper alle naboutvalgene vil fortsette å være 
fungerende og at de fortsatt får mulighet til å 
kunne arrangere de sosiale treffpunktene.

-Hva er viktige oppgaver for et naboutvalg slik 
du vurderer det? 
-Naboutvalget sine viktigste oppgaver er å ar-
rangere sosiale tilstelninger der beboere kan bli 
kjent med hverandre og ha det hyggelig sammen. 
I praksis å bringe naboer sammen og skape sam-
hold. 

-Hva var ditt forhold til NU før du ble leder?
-Jeg flyttet til Risvollan i februar 2014 sammen 
med min familie, og et par uker etter innflytting 
fikk alle beboere på G-feltet et skriv fra nabout-
valget. Der stod det at de var for få medlemmer, 
og at dersom ikke flere meldte seg i forbindelse 
med et kommende allmøte ville naboutvalget i 
G-feltet slå seg sammen med et av de nærliggende 
feltene. På allmøtet som ble gjennomført samme 
år ble alle oppmøtte vervet inn og noen år senere 
var det min tur til å ta stafettpinnen videre som 
leder av naboutvalget. 

-Hva motiverte deg til å bli leder? 
- Jeg er nok en kontrollfreak og liker å holde over-
sikt. Det at jeg ble valgt av de andre medlemmene 
i naboutvalget ga nok også litt ekstra motivasjon.

-Hvilke egenskaper bør en NU-leder ha?
-Man bør kunne holde oversikt, bidra, kunne 
samarbeide, og få ting gjort. 
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NU-leder i G-feltet 
Lise Tøndel
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Av Annette Lund Jermstad

Det er et rolig felt med lite gjennomgangstrafikk 
i og med at vi ligger i en blindvei. Steindal skole 
er et steinkast unna, men barna i feltet sokner 
til Utleira barneskole. Skolekretsene har endret 
seg gjennom tidene, og i noen søskenflokker har 
noen gått på Steindal, mens andre på Utleira. 

Shopping og turmuligheter

Vi har kort vei til både buss nummer 11 og 22, 
så det er lett å komme seg til og fra. Det er et 
stort utvalg i butikker i området. Den nærmeste 
butikken er Bunnpris Vestlia, og ellers ligger både 
Nardosenteret og Risvollansenteret en kort gåtur 
unna. Her er både apotek, frisør og spisesteder i 
tillegg til dagligvare. Det er kort vei til marka og 
vi kan til tider spenne på oss skiene utenfor døra 
og gå rett til skisporet i Estenstadmarka. På grunn 
av nærheten til marka har vi en del besøk av både 
rådyr og elg. 

Rolig med lite gjennomgangstrafikk
Felt H1-15 ligger i Blaklihøgda, i nordøstenden av borettslaget. 

Naboutvalget i H1-15-feltet
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og de mange grøntarealene som vi har tilgang til 
i feltet. Mange benytter godværsdagene til å stelle 
den lille hageflekken sin. Øvre del av feltet har 
garasjekjeller under blokk nummer sju. Garasje-
rekkene på nedre del ble bygget da feltet var nytt. 
Den bakerste garasjerekka ble imidlertid ødelagt 
under nyttårsorkanen i 1992. Den ble bygget opp 
igjen med flere garasjeplasser i rekka. Nå venter 
vi på godkjenning for byggestart av nye garasjer 
som er dimensjonert for moderne biler.

Allmøte

Hvert år kaller naboutvalget inn til allmøte for 
alle beboere i feltet. Her opplever vi dalende 
enga sjement. Naboutvalget arrangerer også dug-
nad hver vår og mange stiller opp. Tidligere be-
tydde dugnadene hardt arbeid i og med at vakt-
mestertjenesten ikke var like god som nå. Før var 
det også mer sosialt i forbindelse med dugnaden 
der folk stilte opp med kaffe og kaker. Nå møtes 
de som ønsker det på grusbanen for noe å bite i. 
I tillegg arrangeres det sommerfester og julegran-
tenning som er hyggelige møtesteder. Det bruker 
å være god stemning på disse arrangementene og 
det virker som at de som bor her trives godt.

Nydelig utsikt

Feltet er naturlig delt i to med en øvre og en 
nedre del. I øvre del ligger blokkene 1, 3, 5 og 7. 
I nedre del ligger 9, 11, 13 og 15. Mellom øvre 
og nedre del er det en lekeplass, en akebakke og 
en grusbane der barna spiller fotball og leker. Vi 
har også et fint område rundt grusbanen der det 
ligger en knaus med store trær og gangstier. Fra 
toppen av denne knausen er det nydelig utsikt 
over hele Trondheim. Tidligere fantes ikke denne 
grusbanen, men det lå en ball-løkke bak nummer 
13. Den ble flittig brukt i tillegg til at beboerne 
her var oppfinnsomme og ordnet både skotthyll-
bane og hoppbakke. 

Ulike boligtyper

Her er flere boligtyper. Både 2-roms, 3-roms, 
4-roms, 4-roms med kjeller og 5-roms. Det  finnes 
folk i alle aldersgrupper, men i den siste tiden ser 
det ut til å ha skjedd et lite generasjonsskifte med 
mange nyetablerte. De yngste i feltet er rundt 
året og noen har bodd her siden feltet ble bygget. 
Det er mye liv og røre i gata. Unger som sykler, 
går på rulleskøyter og leker på de to lekeplassene 
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GRUSBANEN: Grusbanen er en av flere  arenaer for lek i feltet. 
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omgang, og dersom det ikke blir en løsning etter 
et par forsøk, så sendes saken til administrasjonen 
eller styret. Unntaket er ved kommunale boliger, 
da tas klagen direkte av administrasjonen. Er det 
klager på for eksempel festbråk så er det nabout-
valget som er første klageinstans.

-Hva tenker du om KU og KU sin rolle?
-Kontaktutvalget er et fint møtested for NU-le-
derne. Her tas det opp saker der man får høre 
hva andre felt opplever og erfarer. Man lærer av 
hverandre og står sterkere sammen. 

-Hva tror du framtiden bringer for 
naboutvalgene? 
-Slik det ser ut for meg i mitt felt virker det som 
at færre er interessert i hva som skjer i feltet. Det 
er vanskelig å motivere folk til å bidra og til å 
stille opp på for eksempel allmøtet. Naboutvalget 
kan ikke gjøre så mye dersom beboerne ikke er 
engasjert. Jeg håper at naboutvalgene består, men 
da må også resten av feltet ytre sin mening slik at 
NU har noe å ta videre til borettslaget.

-Hva er viktige oppgaver for et naboutvalg slik 
du vurderer det?
-Naboutvalget skal være et bindeledd mellom be-
boere, administrasjon og styre. Vi arrangerer også 
sosiale og nødvendige aktiviteter som julegran-
tenning og dugnad.

-Hva var ditt forhold til NU før du ble leder?
-Jeg har tidligere vært medlem og leder av et an-
net naboutvalg, så dette er min andre periode. Jeg 
rakk ikke å få et forhold til det før jeg ble medlem 
hverken i H-feltet eller i det forrige feltet.

-Hva motiverte deg til å bli leder?
-Det som motiverte meg var nok de andre med-
lemmene som syntes at jeg med min erfaring var 
best rustet til jobben. Jeg synes det er viktig at be-
boerne i et så stort borettslag fortjener noen som 
er interessert og engasjert i deres hverdag.

-Hvilke egenskaper bør en NU-leder ha?
-Man bør ha forståelse for demokratiske prinsip-
per rundt ledelse og styring av et borettslag. Ellers 
må man være lyttende, jovial, pålitelig, diskré og 
systematisk.

-Slik du ser det, hvordan har naboutvalgenes
rolle endret seg gjennom årenes løp?
-Siden jeg flyttet hit første gang i 2008 kan jeg 
bare si noe om de siste 12 årene. Naboutvalget 
har fått litt andre oppgaver siden den gang. Sam-
tidig er andre ting ved det samme, som at nabout-
valget mekler i nabosaker. Slik jeg har forstått det 
så behandles naboklager av naboutvalget i første 
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Naboutvalget i H2-20-feltet

Av Dag Hansen Skage

Bebyggelsen består av 9 frittliggende bygg, med 
garasjeanlegg øverst og nederst i feltet og utepark-
ering spredt jevnt utover. Feltet har tilgang til 
 store friområder i nærområdet, og har kort vei til 
nabofeltet H1-15 lengre ned i Blaklihøgda. 

Mye i nærheten

Feltet ligger nært endeholdeplassen til den lokale 
bussruten og har inngangsporten til Estenstad-
marka rett utenfor døra. Det er enkelt å komme 
seg både til og fra feltet uansett om man bruker 
buss, sykkel, bil eller andre transportmidler, det 
er noen få minutters gange til Risvollan Senter, 
og en litt lengre spasertur til Nardo-Centeret. 
Nederst i feltet ligger en barnehage lett tilgjenge-
lig, og det er korte avstander til både Steindal og 

Grønt og fint ved Blaklihøgda
Felt H2-20 ligger i Blaklihøgda, i et grønt og fint område med forskjellige 

høydedrag, hauger og stier på kryss og tvers. 
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 boder, og på høysommeren ser beplantningen 
riktig så flott ut når man går gjennom gatene. I 
feltet vil man i 2021 opparbeide et område for 
urban dyrking på den store haugen mellom H2-
20 og H1-15. Her er tanken at naboer som er 
interesserte kan bruke området til å  opparbeide 
planteområder for grønnsaker, frukt, bær og 
 andre nyttevekster. Det er også et stort aktivitets-
tun med mange muligheter midt i  feltet, med alt 
fra dissestativ og treningsapparater til minigolf, 
tennis og volleyball. Barna i feltet leker både på 
aktivitetstunet, i gatetunene og på de store fri-
områdene rundt. Aktivitetstunet er det naturli-
ge samlingspunktet for naboene i feltet, både til 
daglig og i forbindelse med naboutvalgets arran-
gementer som for eksempel dugnader, juletreten-
ninger og sommerfester. Aktivitetstunet brukes 
også til feiring av barnebursdager og til andre 
 private arrangementer.

Utleira skole, uten at barna trenger å gå over eller 
langs trafikkert vei.

Aldersblanding

I de 127 boligene som er i feltet har man en god 
blanding av alt fra enslige førstegangskjøpere og 
yngre par, til barnefamilier og pensjonister. Sam-
tidig er det lite gjennomgangstrafikk til andre 
deler av nærområdet, noe som gjør at området 
fremstår som trygt og rolig for de som bor her. 
Praten går løst mellom naboene når man treffes, 
og det er mange naboer som har et nært forhold 
til hverandre.

Flotte hager

Flere av de som har tilgang på uteareal har oppar-
beidet fine hager med variert beplantning.  Mange 
har også pyntet ekstra fint foran  innganger og 

NÆR MARKA: Feltet ligger nært endeholdeplassen til den lokale bussruten og har inngangsporten til 
 Estenstadmarka like ved.
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-Slik du ser det, hvordan har naboutvalgenes
rolle endret seg gjennom årenes løp?
-Nå har ikke jeg vært med så lenge, men jeg tror 
at der naboutvalgene for 5-10 år siden kanskje 
var mer passive, er man nå i de siste årene blitt 
mer aktive.

-Hva tenker du om KU og KU sin rolle?
-Jeg mener at både NU og KU utøver viktige 
 roller i borettslaget vårt. NU samler informasjon 
fra beboerne i store og små saker, og hjelper til 
der det trengs, mens KU, som involverer alle le-
derne i alle NU, sammenfatter informasjonen fra 
hvert sitt NU og ser det større perspektivet i store 
saker som gjelder alle felt i borettslaget.

-Hva tror du framtiden bringer for 
naboutvalgene?
-Framtiden bringer forhåpentligvis enda mer på-
virkningskraft fra NU på avgjørelser som tas av 
administrasjonen og styret, spesielt sett i lys av 
siste års diskusjoner om åpenhet og transparent 
saksgang. Dette da beboerne i feltene har behov 
for å være med på å påvirke avgjørelser som tas av 
administrasjon og styre.

-Hva er viktige oppgaver for et naboutvalg slik 
du vurderer det?
-Å være koblingspunktet mellom beboere, admi-
nistrasjonen og styret i de store sakene, samt tale-
rør for beboerne i feltet slik at alles meninger blir 
hørt. Det er også viktig å sørge for at naboskapet 
beboere imellom bevares og styrkes. Og i så måte 
kan man ta initiativ til å arrangere felles aktivite-
ter som styrker naboskapet og fellesskapet.

-Hva var ditt forhold til NU før du ble leder?
-Jeg bodde på D-feltet fra 2014 og ble med i NU 
der etter et års tid, før vi i 2018 flyttet til H2-20. 
Så ble jeg med i NU her og gikk inn som leder 
fra 2019. Før jeg ble med i NU så jeg på NU som 
beboernes talerør og som en arrangementskomité 
for felles aktiviteter. Det er jo mye det NU er, 
men også mye mer.

-Hva motiverte deg til å bli leder?
-For meg var det viktig å kunne bidra til at det 
mikrosamfunnet som er skapt i Risvollan Bo-
rettslag skal få beholde sin egenart, og da på en 
måte hvor jeg jobber for beboernes beste i store 
og små saker.

-Hvilke egenskaper bør en NU-leder ha?
-Man bør være glad i folk, være ryddig i kom-
munikasjonen med naboer og administrasjon, og 
ikke være redd for å ta i et tak for fellesskapet.
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NU-leder i H2-20-feltet
Dag Hansen Skage
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Naboutvalget i Høyblokka
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Av Mads Arind Holmvik

Som en naturlig og sentral del av Risvollan Bo-
rettslag troner Høyblokka i sosial majestet over 
feltene i borettslaget. Med sin høyde og plasse-
ring i terrenget kan blokka by på flotte utsyns-
opplevelser i retning Bymarka, fjorden og Fosen- 
alpene, og da særlig på dager med klarvær. Hva 
boligalternativer angår byr Høyblokka på både 
store og mer arealeffektive leiligheter i form av 
44 1-romsleiligheter og 11 stk  4-romsleiligheter. 
12 av leilighetene er per januar 2021 eid av 
Trondheim kommune. Beboerne har tilgang på 
innendørs parkeringskjeller, i tillegg til utendørs 
parkeringsplass. Det kan også nevnes at Høy-
blokka har 15 etasjer.

Plommen i egget

Som beboer i Høyblokka har man tilgang på 
mye, om man vil. Et restaurantbesøk er en heis-
tur og knappe minutters gange unna, og etter et 
godt måltid med gode samtaler, trenger man ikke 
bekymre seg for å rekke bussen eller å betale  dyre 
taxi-kroner for å komme seg hjem. I stedet kan 
man enkelt og greit spasere til heisen eller trappa, 
og så er man hjemme. Har man andre behov er 
mye innen gangavstand, dagligvarer, frisør, apo-
tek, og helsetjenester, for å nevne noe. Og skulle 
man ha behov for litt lesestoff, en morsom film 
eller en interessant lydbok, er dette tilgjengelig fra 
filialen til Trondheim Folkebibliotek, som ligger i 
samme bygning. For den som ønsker å trimme er 
det gode muligheter i et  treningsstudio innendørs 
i Høyblokka eller man kan legge trimturen til 

Strindamarka med utfartsmål som Kvernhus-
flata, Tømmerholtdammen, Estenstadhytta og 
Burmaklippen. I perioder har det dessuten, på 
initiativ fra naboutvalget, vært grilling og  sosiale 
sammenkomster på et gressareal i nærheten av 
bensinstasjonstomta

Oasen

Når noen av veteranene i Høyblokka snakker om 
gamle dager, så nevnes et populært  trivselselement 
som ikke lenger er i bygget. I en periode var det 
nemlig slik at et område i gangarealet var pyntet 
med planter og koselige sittegrupper, som i  praksis 
ble et hyggelig treffsted tilrettelagt for kommuni-
kasjon i avslappede omgivelser. Idyllen varte helt 
til Oasen, som noen kalte plassen, også ble en 
yndet plass for ulike  ungdomsgrupperinger. Og 
som følge av utfordringene dette medførte ble 
Oasen fjernet, noe flere av beboerne opplevde 
som et tungt slag for brystet. Av andre ting som 
derimot er blitt bedre er natteroen. Da Storstua 
hadde tilhold inne på senteret merket særlig an-
delseiere med soverom ut mot parkeringsplassen 
at søvnkvaliteten kunne bli påvirket de kveldene 
det var festligheter i Storstua. Særlig sommerstid 
når gjestene i sene nattetimer tok en luftetur var 
det tidvis roping og leven, samt høylytte konfron-
tasjoner mellom enkelte av festdeltakerne. Med 
overgangen til nytt administrasjonsbygg i As-
bjørn Øverås veg og flytting av utleielokalene dit, 
ble denne utfordringen løst. Også utfordringene 
knyttet til kommunale leiligheter sies å ha bedret 
seg, slik at mange i Høyblokka nå  opplever en 
større grad av trygghet og forutsigbarhet i hver-
dagen sammenliknet med tidligere tider.

Mye på et fat
I Høyblokka har man tilgang på det meste.
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-Slik du ser det, hvordan har naboutvalgenes
rolle endret seg gjennom årenes løp?
-Jeg har ikke vært med lenge nok til å si så mye 
om det, så for meg blir det litt tidlig å svare på.

-Hva tenker du om KU og KU sin rolle?
-Kontaktutvalget er viktig siden man der har mu-
lighet til å diskutere saker som omhandler hele 
borettslaget. Her kan man bli enige om ulike ting 
og dermed sikre at det blir framlagt på en god 
måte overfor administrasjonen og styret.

-Hva tror du framtiden bringer for 
naboutvalgene?
-Naboutvalgene blir nok viktige også framover 
siden det er av stor betydning å ha lokale kon-
taktpunkt som kjenner akkurat den delen av bo-
rettslaget.

-Hva er viktige oppgaver for et naboutvalg slik 
du vurderer det?
-Informere om det som skjer i borettslaget,  delta 
i møter i kontaktutvalget, holde seg oppdatert på 
ting som skjer i borettslaget, og samtidig være klar 
over at man kan bruke muligheten til å videre-
formidle beboerhenvendelser til styret og til KU.

-Hva var ditt forhold til NU før du ble leder?
-Jeg satt først som vanlig medlem i ett år. Der-
etter ble jeg leder fordi vedkommende som hadde 
vervet flyttet og ingen andre hadde mulighet til å 
stille.

-Hva motiverte deg til å bli leder?
-Jeg ville stille opp, og nå har jeg vært leder i et 
par år. Jeg synes jobben er viktig fordi man særlig 
via møtene i KU blir kjent med andre som bor i 
borettslaget. Det er jo ikke til å stikke under en 
stol at man i Høyblokka noen ganger kan føle seg 
litt isolert på utsiden av borettslaget. Man har jo 
ikke noe eget uteområde, det er bare leiligheter 
og dermed mangler man den sosiale arenaen med 
møteplasser som man ellers har i borettslaget.

-Hvilke egenskaper bør en NU-leder ha?
-En leder bør lytte til beboerne, og være dyktig 
på å videreformidle viktig informasjon tilpasset 
de ulike aldersgruppene som er i gata eller i mitt 
tilfelle i blokka. Da kan man for eksempel variere 
mellom å bruke lapper på oppslagstavla i gangen 
i hver etasje eller poste noe på Facebook. 
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7 raske med
NU-leder i Høyblokka
Kenneth Nesdal
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Sluttord fra styreleder Roger Hagestuen

Kjære nabo 

Du har nå lest i Risvollan Borettslags jubileums-
beretning i forbindelse med vårt 50-års jubileum 
i 2020. Som du kanskje vet, var det i 2020 akku-
rat 50 år siden borettslaget ble etablert. Nærmere 
bestemt 11. mai 1970. Det har vært spennende 
å lese om borettslagets utvikling fra starten av og 
frem til i dag. Noe av særpreget her på Risvollan 
er lav bebyggelse, store friområder og parklig-
nende arealer med godt vedlikeholdt boligmasse. 
Hadde dette området blitt bebygd i dag hadde 
nok situasjonen vært en annen. 

I jubileumsåret var vi alle berørt av den pande-
mien som har preget hele verden siden Covid-19 
eller korona startet i Kina i desember 2019. Vir-
uset og smitten kom til Norge tidlig på året, og 
alle har vi vært påvirket av dette siden. For oss i 

Risvollan Borettslag har det medført at vi ikke 
har fått avviklet ordinær generalforsamling på 
vanlig måte. Heldigvis har vi en egen TV-kanal 
som muliggjorde at vi fikk avviklet store deler av 
general forsamlingen elektronisk. Vi har også flyt-
tet på dato for en markering av jubileet, og vi vet 
ikke når vi kan få gjennomført den, men feiring 
skal det bli før eller senere.

Jeg har bodd her på Risvollan siden 1993. Først 
i Blaklihøgda, så i Asbjørn Øverås veg og nå i 
Marie Sørdals veg. I et så stort borettslag så må 
det til  tider bli uenighet og forskjellige veivalg og 
vedtak. I den tiden jeg har bodd her så er det 
fargevalg som har vært det største stridstemaet. 
Først i forbindelse med den store rehabiliteringen 
tidlig på 1990-tallet, deretter siste gang vi  skiftet 
fargene. Det er ikke så merkelig da fargene på 
byggene er det vi ser hver dag og som på en måte 
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er litt av vår egen identitet. Det har selvsagt vært 
en del andre saker som har skapt stor debatt, men 
i det store og hele er det enighet om de aller fleste 
sakene. 

Jeg ferdes mye rundt omkring i byen og ser hvor-
dan de har det i andre borettslag og boområder. 
Da legger jeg merke til at vi har det veldig fint 
her på Risvollan. Vi har store friområder med 
 masse grønt og trær. God plass som kan brukes til 
rekre asjon og lek av store og små. Vi har en godt 
vedlike holdt bygningsmasse som fremstår som 
attraktive leiligheter for mange. Vi har leiligheter 
med fin rominndeling og god plass. Ikke minst 
har de aller fleste god bodplass. Jeg er stolt av det 
fine borettslaget vi bor i. 

I jubileumsåret er det på sin plass å takke alle som 
gjennom årene har bidratt til at vi i dag kan nyte 
godt av alt arbeidet som er gjort. Det er  mange 
tillitsvalgte og ansatte som gjennom  mange år har 
lagt ned betydelig innsats. Jeg vil også  takke  styret, 
ansatte, kontaktutvalg, naboutvalg, TVRisvollan 
og representantskapet for et veldig godt samar-
beid.

Hva fremtiden vil bringe er det vel ingen av oss 
forunt å vite noe om, men at Risvollan Borettslag 
vil bestå lenge ennå er jeg sikker på. Vi har et mål 
om at vi skal bevare de flotte friområdene våre, vi 
skal sikre godt vedlikehold av bygninger, friom-
råder og annen infrastruktur og vi skal jobbe for å 
effektivisere energiforbruket vårt. Dette vil  kreve 
at vi fortsatt har både beboere, tillitsvalgte og an-
satte som vil stå på og sørge for at nødvendige 
tiltak blir gjennomført. Og det er jeg sikker på at 
vi har, og vil ha fremover. 

Det er en vital 50-åring vi har i jubileumsåret. Vi 
må alle sammen bidra til at vi holder jubilanten i 
god stand for fremtidige generasjoner. 

Lykke til med jubileet og fremtiden. 

Med vennlig hilsen, 
Roger Hagestuen, 
Styreleder.
Trondheim, oktober - 2021
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På bildet ser vi administrasjonen i borettslaget samlet i gata til E-feltet. 

Foran f.v.  sekretær Grethe Iversen, arbeidsleder Roger Kvam, vaktmester Carl Espen Jacobsen, 
og redaktør Kjell  Kjærstad. 

Bak f.v. Daglig leder Henriette H. Kvam, vaktmester Håkon Ebbesen, teknisk sjef Laila Pedersen, og 
 vaktmesterne Rune Johansen, Stig Roar Hansen, Roald Ahlberg og Snorre Glåmbu. 

Økonomikonsulent Erlend Hoff var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Alle på et brett
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Foran fra venstre, styreleder Roger Hagestuen, styremedlem Roger Kvam
og styremedlem Kristian Bendiksen. 

Bak fra venstre, styremedlem Inger Finserås, nestleder Kari Morken, 
styremedlem Laila Krohg og styremedlem Martha Strand.

Styret i Risvollan Borettslag 2020
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Oversikt over lederstillinger
i administrasjonen

Styreleder:
1970 – 1977  Interimsstyre Leder Ragnar Forbregd.
1977 – 1981  Hans Gunnar Auganes.
1981 – 1983  Helge Semb.
1983 – 1985  Bjørg Bekkadal.
1985 – 1991  Sigurd Berg.
1991 – 1993  Helge A. Bjerkan.
1993 – 1996  Håkon M. Worren.
1996 – 2001  Per Ketil Riisem.
2001 – 2019  Egil Burkeland.
2019 –  Roger Hagestuen (innehar vervet).

Daglig leder:
1978 – 1981    Egil Fremstad, driftssekretær.
1981 – 1982    Anne Lise Westvik, fungerende driftssekretær fra 01.11.81 – 01.01.1982. 
1982 – 1991    Tor Olaussen, driftssekretær/disponent.
1991 – 1992    Helge A. Bjerkan, fungerende fra 01.10.1991 – 01.02.1992.
1992 – 2014    Roar Skaaraaen, daglig leder.
2014 –             Henriette H. Kvam, daglig leder (innehar stillingen i dag).

Teknisk sjef:
1974 – 1978    Bjørn Mobeck, serviceleder/teknisk leder.
1978 – 1987    Rolf O. Skjønberg, teknisk leder.
1987 – 1989    Odd Johannes Knutsen, teknisk sjef.
1990 – 1990    Bjørn Bogen, teknisk sjef fra 05.03.90 til 01.10.1990.
1990 – 2006    Leif Grøset, teknisk sjef.
2006 –             Laila Pedersen. teknisk sjef, (innehar stillingen i dag).

(Kilde: Risvollan Borettslag).

Risvollan Borettslag har følgende boligfelt med tilhørende adresser, oversiktskart på neste side:
A-feltet: Adolf Øiens veg.
B-feltet: Utleirtunet.
C-feltet: Ada Arnfinsens veg.
D-feltet:  Asbjørn Øverås veg.
E-feltet: Risvollvegen.
F-feltet: Nordre Risvolltun.
G-feltet: Marie Sørdals veg.
H-feltet: Blaklihøgda.
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Oversiktskart over feltene i Risvollan Borettslag
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