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Styrelederen har ordet

Hei 

I skrivende stund er snøen fortsatt fraværende. Men vi 
ser allikevel at vi nærmer oss julefeiring og et nytt år. 
Styret har lagt et budsjett for 2023 som ble presentert i 
det åpne møtet vi hadde tidlig i november. Budsjettet er 
likt det vi har hatt de senere årene, men vi har økt felles-
utgiftene noe pga at kommunale avgifter og andre utgif-
ter i borettslaget har økt. Garasjeleien er økt med 100 kr 
pr mnd for alle i tillegg til den vanlige økningen. Dette 
er i henhold til vedtak i generalforsamlingen tidligere i 
år. Årsaken er at vi nå går i gang med prosjektering og 
bygging av nye garasjer på H-feltet. 

Vi ser nå at det jobbes ved senteret med den nye barneha-
gen. Den vil bli et stort løft for nærområdet. Blant annet 
for barnefamilier som vil ha sine barn der. Men også for 
alle oss andre som kan benytte uteområdene som byg-
ges. Det skal bli spennende å se hvordan det blir til slutt. 

Fra nyttår er dagens TVRisvollan (TVR) ikke len-
ger en del av borettslaget med ansatt redaktør. Men 
skilt ut som stiftelse med navnet Trondheim TV. 
Kjell Kjærstad vil fortsatt være med i den nye stif-
telsen, men vil ikke være tilsatt i borettslaget.  
Jeg vil takke Kjell for den fantastiske innsatsen 
han har lagt ned for TVR og informasjonsvirk-
somheten i borettslaget gjennom mange, mange år.  
Ønsker Kjell og resten av redaksjonen lykke til videre i 
TrondheimTV. 

2022 og 2023 er årene med “fornyelse” av ansatte i bo-

rettslaget. Først gikk Laila av med pensjon nå i 
høst. Trond er kommet som ny teknisk sjef. Kjell 
går av med pensjon og fortsetter i TrondheimTV. 
Roger vil gå av med pensjon i løpet av våren/
sommeren som kommer. Og ny driftsleder som 
skal erstatte Roger er tilsatt. Han heter Justin 
Walker har mange års erfaring fra malerbransjen. 
Som maler, formann og malemester. Vi får ønske 
han velkommen etter hvert. Vi har også vedtatt 
å tilsette en anleggsgartner som skal ha som ho-
vedoppgave å ta vare på de flotte grøntområdene 
våre. Den vil bli lagt ut på nettet om kort tid med 
søknadsfrist rett over nyttår. 

Vi har nå avviklet Risvollan Eiendom AS der vi 
i sin tid plasserte pengene fra salget av senter-
delen. avviklingen medfører at vi får slettet vår 
gjeld til Risvollan Eiendom AS på ca. 31 mill, 
noe som igjen medfører noe redusert fellesgjeld 
på alle andelseiere. Og som det har vært litt in-
formasjon om så vil salget av tomta ved den nye 
barnehagen finansiere den skattebelastningen vi 
alle får som følge av både avviklingen av Risvol-
lan Eiendom AS og gevinsten ved salg av tom-
ten.  Når dette skjer er noe usikkert, men det vil 
skje i løpet av 2023. Det er laget en ny Mål og 
Tiltaksplan som gjelder fra 2023 - 2026. Denne 
skal være styrende for vår aktivitet i borettslaget 
fremover. Det gjelder både for administrasjonen, 
styret, Kontaktutvalget (KU) og Naboutvalg 

(NU).  I disse dager har KU fått i oppdrag av styret 
å gå igjennom forrige plan og vurdere om vi har fått 
oppfylt alle målsettinger i den planen. 

Du finner hele planen for 2023 - 26 på våre hjemmesider.  

Første helga i advent ble julegranene igjen tent på tu-
nene rundt omkring i borettslaget. Det er bestandig 
noe eget når lysene tennes og trærne står der og lyser 
i den mørkeste tiden i året. 

De fleste felt hadde arrangementet med nisse, korps 
og gang rundt juletreet. Veldig fint at det gjennomfø-
res alternative arrangement for de små. 

Vil takke alle ansatte og tillitsvalgte i borettslaget 
for den jobben hver enkelt legger ned hver dag gjen-

nom hele året. Det gjøres en fantastisk innsats fra 
mange hold. Og det nyter du og jeg som beboere 
her i borettslaget godt av. 

Ønsker dere alle ei fin adventstid og ei fin 
julefeiring

Mvh

Roger Hagestuen

Styreleder

Vi har nå avviklet Risvollan Eiendom AS der vi i sin tid plas-
serte pengene fra salget av senterdelen. avviklingen medfø-
rer at vi får slettet vår gjeld til Risvollan Eiendom AS på ca. 
31 mill, 

Asbjørn Øverås veg  Foto: Kjell Kjærstad
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Papp-presse for 
beboerne  
Borettslaget har en egen 
pappresse som våre beboe-
re kan benytte.

Dette kan være praktisk om du for 
eksempel har handlet og trenger å 
komprimere pappsøppelet før du 
kaster det. Så i stedet for å dele opp 
kartongene og kaste dem i contai-
nere som står rundt omkring, eller 
i verste fall, legge pappsøpla igjen 
ved containerne slik at andre må 
plukke opp etter deg, så ber vi deg 
heller om å levere pappen til vakt-
mesterne våre – og så tar pappressa 
jobben.

Om dette er noe for deg ønsker vi 
at du tar turen til borettslagets vakt-
mestere med det som skal presses. 
Du kan kontakte en av vaktmester-
ne eller oss i administrasjon direk-
te, så forteller vi deg hvordan du 
skal gå fram. Vi må presisere at det 
ikke skal legges eller settes igjen 
noe papp eller papir på utsiden av 
administrasjonsbygget. Husk også 
at papp eller papir heller ikke kan 
mellomlagres utenfor inngangsdø-
rene eller under trappenedgange-
ne, av hensyn til brannforebyggen-
de tiltak. Er det noe du lurer på, så 
ta kontakt med oss!

Fretex-poser
Borettslaget har Fretex-poser som 
du kan hente hos oss i administra-
sjonsbygget. Dette er poser som 
kan brukes til å samle tøy i, for 
så å levere disse i aktuelle kles-
containerne. Fretex-posene er litt 
større enn vanlige bæreposer. Du 
kan selvfølgelig også bruke van-
lige bæreposer, om du heller fore-
trekker det. Fretex har en pose for 
klær som er hele, og en annen for 
klær som er ødelagte eller dårlige. 

Husk at Fretex ønsker at klærne er 
tørre og rene når du leverer dem. 
Det kan også nevnes at ingen tek-
stiler skal kastes i restavfallet.

Batteri til røykvarsleren 
Husk å bytte batteri i røykvars-
leren din en gang i året, for ek-
sempel i desember hvert år. 
Batteri får du kjøpt i de fleste bu-
tikker. Røykvarslerens dag er 1. 
desember hvert år, men du kan 
selvsagt bytte batteri etter denne 
datoen også. Samtidig som du 
bytter batterier kan det være 
greit å kontrollere om røykvars-
leren fungerer ved å trykke ned 
testknappen. Dersom du mener 
at det noe er feil den, ta kontakt 
med borettslaget. Ønsker du en 
introduksjonsvideo på hvordan 
bytte batteri så kan et godt tips 
være å se på filmer for dette 
på nettet. På hjemmesidene til 
Norsk Brannvern kan du også se 
film om bytte av batteri. 

Forebygg brann – ta grep 
for trivsel og trygghet

I disse jule- og nyttårstider er 
vi innendørs og har det hygge-
lig. Ofte tenner vi lys, og da er 
det viktig å huske på å ikke ha 
brennbare lysmansjetter eller 
brennbar julepynt rundt lyset 

Trygghetstips for jula

ditt, ei heller annen brannfarlig 
julepynt i tilknytning til levende 
lys. Pass på at julestjerner, jule-
belysning eller liknende ikke er 
brannfarlige eller henger slik til at 
det kan bli brannfarlig. Husk all-
tid å blåse ut lysene når du forlater 
rommet. Dra ut kontakten på jule-
trelysene og annen julebelysning 
når du legger deg om kvelden, 
og unngå bruk av skjøteledning i 
skjøteledning. Legg heller opp fas-
te installasjoner. Gode priser bør 
du få fra våre samarbeidspartnere, 
så ta gjerne kontakt med dem. Se 
borettslagets hjemmeside for info 
rundt samarbeidspartnere.

Smultgryte   
Vær varsom dersom du skal steke 
smultringer og bruke smultgryte 
i disse «kakebaketider.» For alle 
del – dersom det tar fyr i smultet i 

gryta, ikke bruk vann for å slokke. 
Bruk et lokk eller et teppe og kvel 
flammen med. 

Sjekk sikringsskapet Der-
som du har sikringsskap uten au-
tomatsikringer, sjekk at sikringene 
er skrudd godt nok til som et sik-
kerhetsmessig og brannforebyg-
gende tiltak. Gjør det til en vane 
å kontrollere dette nå og da. Du 
kan også vurdere å kjøpe utstyr 
for å måle overflatetemperaturen 
på sikringene. Slike fås kjøpt for 
eksempel der du handler el-utstyr. 
Elektrofirmaet Aalmo Elektriker 
AS har fast pris på skifte av sik-
ringsskap for våre beboere. De 
har holdt samme pris i 10 år. In-
formasjon om dette finner du på 
borettslagets hjemmesider. 

Komfyrvakt   
Det mange ikke er klar over, er at 
dersom du moderniserer kjøkkenet 
ditt og monterer nytt kjøkken, er 
det krav om at det skal monteres 
komfyrvakt. Dette som et brann-
forebyggende tiltak, for eksempel 
i forbindelse med tørrkoking. Sist-
nevnte har vi dessverre årlige ek-
sempler på i borettslaget, så bruk 
gjerne litt ekstra tid på å investere 
i en god og trygg komfyrvakt. Du 
kan også vurdere et brannhem-
mende teppe. Dette kan henges 
opp på kjøkkenet ditt. Eller du kan 
kjøpe et ekstra pulverapparat eller 
en røykvarsler. 
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Trond Tillman Hansen er Laila Pedersens 
arvtaker i borettslaget.

Av Mads Arind Holmvik

Hansen er utdannet Takstmann og Byggmester i 
ventilasjon- og blikkenslagerfaget og kan skilte med 
mer enn 30 års erfaring fra bygg- og eiendomsbran-
sjen. Takstutdanningen består av tilstandsanalyse 
og skadetakst av bygg. Hansen har dermed en bred 
kompetanse knyttet til det å utøve, lede, drifte og 
prosjektere oppgaver med varierende utfordringer. 

Jobbet hos TOBB

Før han startet hos oss jobbet Hansen som prosjektin-
geniør hos boligbyggelaget TOBB, hvor han hadde 
ansvaret for små og store rehabiliteringsprosjekter i 
flere borettslag, samt tilstandsvurdering med vedli-
keholdsplanlegging:

-Jeg er vant med beboermøter, samarbeid med sty-
rer og det å delta på generalforsamlinger. Jeg er selv 
oppvokst og bor fremdeles i borettslag på Kattem. 
Her har jeg bodd siden det var nytt i juni 1975.

På spørsmål om hva han visste om vårt borettslag før 
han fikk jobben, sier at han alltid har visst

at Risvollan Borettslag er Norges største frittstående 
borettslag: 

-Jeg har også visst at det er bygget mye på de sam-
me prinsipper som på Kattem. Da tenker jeg i første 
omgang på store frie grøntarealer, fjernvarmeløs-
ning med radiatorer, lavblokker og rekkehus. Kun 
bygningskonstruksjonen er ulik, samt monumentet 
Høyblokka. Jeg har også tidligere gjennom min ar-
beidskarriere innen entreprenørbransjen, vært på be-
faringer og gitt pristilbud på jobber i borettslaget.

-Lydhør og rettferdig

-Hva tror du vil kjennetegne din lederstil?

- Jeg håper å fremstå som beslutningsdyktig, lydhør og 
som en rettferdig leder. Min rolle blir å påse at retningslin-
jer i borettslaget, samt at gjeldende lov- og regelverk blir 
fulgt i forbindelse med ulike tiltak.

-Hvilke oppgaver blir viktige for deg å prioritere i nærmes-
te framtid?

-Den aller viktigste er å få inn tiltak for å redusere ener-
giforbruket og dermed redusere energiutgiftene for alle i 
hele borettslaget. Dette er også viktig med tanke på miljø 
og bærekraft. Grøntarealene vil også bli prioritert i stør-

Erfaren fagmann – ny teknisk sjef re grad fremover, samt prosjekter som nye garasjer, nytt 
utelager og nedgravde søppelløsninger. 

Familie og hytteliv

-Hva liker du å gjøre på fritida?

-Mye av min fritid går med til familien, slike som barn, 
barnebarn og enkene mor og svigermor. Ellers liker jeg 
å trene og jeg er glad i å reise. Jeg har også en hytte ved 
Våvatnet i Orkland kommune som brukes mye, jeg er 
sportsinteressert og jeg liker å slappe av i sofaen med 
fjernkontrollen.  

-Hvilken bok leste du sist?

-Den siste boken jeg leste var muligens den ikke mest 

NY TEKNISK SJEF: Trond Tillman Hansen er ny   
teknisk sjef i Risvollan Borettslag. (Foto: Privat).

spennende, da den kategoriseres som faglitteratur. 
Dette var boken «Prosjektlederens håndbok i NS-kon-
trakter» (NS = Norsk Standard) av advokat Helge A. 
Tryti. Som oftest liker jeg å lese en god krimbok for 
eksempel av Jan-Erik Fjell med Anton Brekke som 
gjentagende fiktiv hovedperson.

-Hvilken film så du sist?

-Den siste filmen jeg så var «The King`s Man» som 
for øvrig var veldig underholdende og anbefales. Det-
te var den tredje filmen i «Kingsman» serien. Alle tre 
filmene er verdt å se, hvis man liker uhøytidelig under-
holdning med masse action.

GRØNT OG FLOTT Foto Mads Arind Holmvik
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Takker av til våren
I 15 innholdsrike år har Roger Kvam hatt 
driftsansvar i borettslaget, men til våren er det 
slutt.

Av Mads Arind Holmvik

Driftsleder Roger Kvam startet sitt engasjement i 
Risvollan Borettslag tilbake i 2007, men kjennska-
pen til området går mye lenger tilbake:

- Jeg er oppvokst i nabolaget og hadde min sko-
legang på Nidarvoll og på Sunnland skole. På 
1970-tallet var jeg en del i Risvollan-området, blant 
annet var det to stykker i klassen min på barnesko-
len som bodde i A-feltet. Dette var nok starten på 
den tøffeste tida her oppe, det var ikke bare, bare å 
komme fra Nidarvoll og opp hit, men man kjente jo 
de fleste så det gikk greit. Det var utvilsomt til tider 
et tøft miljø, men på langt nær så omfattende som 
enkelte regionaviser ville ha det til.

Startet i kommunen     
Etter endt skolegang stod yrkeslivet for tur og første 
stopp på veien var Johs Skogen AS Rørleggerfirma, 
etterfulgt av Trondheim kommune, hvor han ble i 
20 år. I kommunen fikk han ansvar for vaktmester-
tjenester i alle kommunale boliger, samt administra-
tive bygg som rådhuset og svømmehallbygget – og 
han minnes noen tøffe tak, særlig i møte med bebo-
ere i enkelte av de kommunale boligene:

-Det kunne være noen opphetede samtaler hvor det 
ikke akkurat var glansbilder som ble utvekslet, men 
stort sett var dette en jobb jeg satte stor pris på. 

Han forteller om et inkluderende arbeidsliv hvor 
både sjefer og arbeidere kunne dele samme åpne 
kontorlandskap og om en kommunikasjon preget av 
gjensidig respekt, uavhengig av titler og jobbansvar. 
På et tidspunkt ble Roger sin avdeling omorganisert 
og flere av kollegene sluttet. Da slo det ham at tiden 
var moden for en forandring og ved en ren tilfel-

dighet dukket det opp en driftslederstilling i Risvollan 
Borettslag:

-Jeg kjente jo området fra før og tenkte at dette kunne 
være noe for meg.

Etter noe ventetid og et jobbintervju var jobben hans. 
Arbeidsoppgavene ble stort sett de samme slik at den 
biten gikk greit, selv om han tidvis savnet det kommu-
nale arbeidsnettverket i møte med faglige utfordrin-
ger:

-Det var ikke alltid så enkelt, jeg måtte relativt kjapt 
bli selvlært om det interne livet i borettslaget, selv om 
jeg i en kort overgangsperiode jobbet samtidig med 
min forgjenger. I praksis måtte jeg lære det meste fra 
grunnen av. Det gikk seg selvfølgelig til, men litt hef-
tig i starten minnes jeg at det var.

Et lite sjokk      
Det som derimot overrasket ham, var måten de ansatte 
i borettslaget kommuniserte på. Den gemyttlige tonen 
mellom ledere og arbeidere som kjennetegnet kom-
munen var nærmest ikke-eksisterende. Tankegangen 
i borettslaget virket litt gammelmodig. Man følte seg 
nesten satt tilbake i tid.

-Helt i starten var nok overgangen ganske stor fra et 
gedigent og åpent kontorlandskap ved Trondheim 

Torg til et lite kott i garasjen i Høyblokka. Jeg ble 
nok litt betenkt der og da, men jeg visste hva jeg gikk 
til.

 Ny tidsalder      
Roger er tydelig på at mye endret seg da borettslags-
administrasjonen flyttet fra Høyblokka til dagens 
plassering:      
-Trivselen ble en helt annen. For alle sammen tror jeg. Og 
særlig for oss vaktmestre. Vi fikk ordentlige, rene lokaler. 
Den klassedelingen som var før, den ble mer eller mindre 
borte, men en ting forble derimot likt. Samholdet mellom 
vaktmestrene. Den biten har alltid vært bra.  
Samtidig beskriver han mangfoldet i en jobb som han har 
trivdes godt i:      
-Den ene dagen hjelper du en eldre dame opp ei trapp, 
neste dag jobber du med avanserte, teknologiske kom-
ponenter. Du møter et stort spekter av oppgaver og ulike 
mennesketyper og hva beboerne angår vil jeg anslå at 95 
prosent er godt fornøyde, og så er det jo noen som kanskje 
ikke alltid er like fornøyde. De må man også snakke med 
og ta på alvor, men heldigvis er de positive erfaringene i 
klart overtall.

Men tilbake til det samtalen også handler om. At vår 
trofaste driftsleder har bestemt seg for å takke av, ikke 
ennå, men i løpet av våren en gang, selv om han egentlig 
hadde bestemt seg for å gå av som 62-åring.  
 Det er blitt litt lenger enn planlagt, mye på grunn 
av trivselen på jobb.     
 Til våren er det definitivt slutt. Samtidig starter et 
nytt kapittel:      
Jeg skal nyte livet som pensjonist, kose meg og kjøre mye 
sportsbil.

BMW Cabriolet     
Og sportsbilen er en BMW Z4 cabriolet, som under pan-
seret kan skilte med 192 heftige hestekrefter. Det blir rik-
tignok ikke første gangen Roger og Z4`n legger ut på tur. 
Tidligere har de vært på to til tre ukers roadtrips til så vel 
Kirkenes, som Berlin og Brüssel:

-Når du kjører slike turer får du besøkt steder som ikke er 
like tilgjengelige for de som tar fly. Og det er mye fint å se 
både i Skandinavia og nedover kontinentet. Ta Rhindalen 
for eksempel, der yrer det av hyggelige steder med innslag 
av eventyrlige landskap. Eller det å kjøre gjennom Neder-

land og over dikene. Du finner roen på en helt egen måte. 

Utrygg har han heller aldri følt seg på disse turene, heller 
ikke med tanke på gateparkering i europeiske storbyer:

-Det har gått helt fint. De eneste gangene jeg har opplevd 
parkeringsutfordringer har vært i forbindelse med kjøpe-
senterparkering her hjemme i Trondheim.

Og når han ikke kjører sportsbil blir det også tid til å 
restaurere hytta på Møre. Det ser han også fram til, hyt-
telivet:

-Da er det bare å legge fra seg klokka, man slipper å ten-
ke for mye. Det er ikke noe du skal eller må, du bare er 
til stede. Man koser seg med tilværelsen, det er nuet som 
teller. Du snekrer litt, går deg en tur og tar kanskje en 
liten båt-tur med litt fiske. Det er livet det, og den delen 

LITEN OG LEKKER: BMW Z4 er en liten og lekker 
sportsbil som egner seg bra for norske veier. (Foto: Mads 
Arind Holmvik).

KJØREGLEDE: Roger Kvam ser fram til mange turer 
på veien når sommeren kommer. (Foto: Mads Arind 
Holmvik).
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 Gratis tilhenger - info om utlån
Borettslaget har en biltilhenger til gratis utlån. Låntaker må imidlertid betale et depositum på kr. 500,- for hver 
gang tilhengeren lånes. Styret har vedtatt egne retningslinjer for bruken av hengeren, og disse finnes i IN-
FO-håndboken kap. 5.26, samt at de også finnes på våre hjemmesider. 

Hengeren er av merke 1099 EBECO og modell NOR-TRAILER, og den kan ta en nyttelast på inntil 640 kg. Våre 
beboere kan henvende seg til borettslagets ekspedisjon (i kontortiden) for å fylle ut avtale om utlån og for 
å betale et lite depositum. Da får du også det du trenger i så måte, samt vognkort. Tilhengeren står hensatt 
under oppkjøringsrampen til parkeringshuset på E-feltet (Risvollvegen) og hentes der etter avtale. Plassen er 
merket, og vi ber om at den hensettes der etter bruk og at låntaker sikrer at alt er i orden med hengeren (både 
før og etter lån). Om ikke, må det informeres om hva som evt er feil. 

Eventuelt ytterligere informasjon om saken får du ved henvendelse til borettslagets ekspedisjon.   
Tlf.: 73 96 99 55 

Asbest i Risvollan Borettslag
I hus og bygninger oppført mellom 1920 og 1985 var bygningsmaterialer med innehold 
av ulike konsentrasjoner av asbest vanlig.
Av Trond Tillman Hansen (teknisk sjef)

Asbest ble brukt for å gi produkter styrke, samt som isolasjonsmateriale mot brann, varme, kulde, fuktighet, støy 
og trekk. Risvollan Borettslag ble bygget i denne perioden da asbestinnholdige byggematerialer var vanlig. Her er 
eksempler på hvor du kan finne asbest i hus og bygninger oppført mellom 1920 og 1985.

I Risvollan Borettslag er det benyttet bygningsmaterialer som inneholder asbest på følgende plasser (gjelder ikke alle 
leiligheter)). Gulvbelegg og flislim kan også inneholde asbest. Dette gjelder gjerne lim til mosaikk- og gulvfliser på 
kjøkken og baderom fra 1950 – 1980, samt vinylgulv fra før 1980. Ønsker beboerne å pusse opp innvendig er det 
viktig å tenke på dette. Er man usikker, må prøver sendes inn for miljøkartlegging.

Spesialkompetanse

Som privatperson kan du selv fjerne asbest fra egen eiendom, men det er sterkt å anbefale at du bruker en bedrift med 
spesialkompetanse. Alle virksomheter er underlagt strenge krav og prosedyrer for fjerning av asbest. Det kreves blant 
annet attest fra Arbeidstilsynet før de går i gang. Sjekk nettsteder som https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/
asbest/ for å finne anbefalt metode for håndtering av asbest. Under her finnes også link til virksomheter som har 
tillatelse til asbestarbeid. Følgende forskrift fra lovdata er gjeldende for arbeid med asbest: Forskrift om utførelse av 
arbeid, bruk av verneutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid); Kapittel 4. Asbestarbeid § 
4-1 til og med § 4-15

Asbest er ikke farlig så lenge den får være uberørt eventuelt blir kledd inn. Faren for helseskade oppstår når man river 
eller man på annen måte eksponeres for asbestfibrene.

Råd og forskrifter

Anbefalingen for arbeid med asbest blir å følge råd og forskrifter gitt av offentlige myndigheter. Asbest i kjellertak og 
som rørisolasjon er synlige i borettslaget. Asbestplater som vindsperre i yttervegger er ikke synlige. Vi ønsker derfor 
ikke at beboere skal ta hull på yttervegg uten å ha kartlagt dette først.

I henhold til Borettslagsloven § 5-12 er det beboers ansvar å vedlikeholde også om nødvendig reparasjon eller 
utskifting av rør, ledninger, inventar/utstyr, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, 
benker og innvendige dører med karmer. Dette vil si at det er beboerne selv sitt ansvar at håndteringen av asbest skjer 
på en forsvarlig måte ved rehabilitering inne i leilighetene.

Under ser man henholdsvis vindsperrer i yttervegg, himlingsplater i kjeller og isolasjon til rørsystem.
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God jul og
godt nytt år

Mvh Risvollanmegleren
Lisbeth, Steinar og Tore

-Uteområdene har 
et bra potensiale
Pia Sjule har i siden januar 
utarbeidet en oversikt over 
borettslagets uteområder.

Av Mads Arind Holmvik

Bakgrunnen for Sjules arbeid er 
at hun ble engasjert som gartner i 
en prosjektstilling fra januar til og 
med november måned hvor opp-
draget blant annet var å kartlegge 
borettslagets uteområder hva plan-
ter og vekster angår. I tillegg har 
hun laget kart og tegninger over de 
ulike områdene, som en del av en 
skjøtsels- og vedlikeholdsplan. Av 
skolering har hun både teoretisk og 
praktisk erfaring innenfor yrket. 
Etter å ha gjennomført gartnerut-
danningen ved Mære landbruks-
skole med innhold som plantevi-
tenskap, plantebruk, vekstvilkår, 
biologi og jordsmonn har hun 
jobbet både som gartner, plantele-
der og prosjektleder, blant annet i 
samarbeid med ulike lokale og re-
gionale entreprenørbedrifter.

-Bra sted for barn   
Pia er oppvokst i borettslaget, nær-
mere bestemt i F-feltet, men nå bor 
i D-feltet. Og når det gjelder barn-
domsminner fra Risvollan minnes 
hun at barna var mye utendørs, og 
de store friområdene, da som nå, 
var populære for ulike aktiviteter:

-Vi laget hytte i trærne, vi fant 
rumpetroll ved Sollia barnehage 
og i hagene rundt omkring var det 
masse pinnsvin. På lekeplassen i 

F-feltet, vi kalte den trollgården, 
var det et stort overbygg som alle 
barna klatret opp og satte seg på 
toppen. Og så var det et dukkehus 
og masse sand hvor vi spilte vi 
klinkis og pog. 

Omfattende arbeid   
Når det gjelder kartleggingsarbei-
det i borettslaget så har det blant 
annet omfattet registrering av 
planter og vekster i området. Et 
arbeid som har pågått siden forhol-
dene tillot det, i praksis fra snøen 
smeltet. Og Pia sitter igjen med ty-
delige inntrykk:

-For det første vil jeg si at mye 
på Risvollan er bra, hagene til an-
delseierne er flotte og forseggjorte 
og man ser at folk er stolte av gata 
si i måten man steller med hage-
ne og nærliggende uteområder på. 
Samtidig er det delområder som 
kan forbedres. Noe har kanskje 
fått lov til å vokse uten å ha bli tatt 
vare på. Og kanskje noe er blitt 

glemt og gammelt. Dermed er det 
blitt en del villniss her og der. For 
å ta områdene tilbake til gammel 
storhet, om man kan bruke et sånt 
ord, vil det trolig kreves en omfat-
tende prosess med opprensking, 
etterfulgt av så vel uttynning, som 
gjødsling og kyndig etterarbeid. 
Sluttresultatet etter en slik prosess 
tror jeg vil bli såpass bra at det 
gagner hele borettslaget.

 MYE ER BRA: Gartner Pia Sjule mener mye er bra slik som det er, samti-
dig som hun er tydelig på at det kreves en innsats om uteområdene skal nå sitt 
potensiale. (Foto: Mads Arind Holmvik).
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Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260

- Jeg har alltid vært inter-
essert i det tekniske
Vår mangeårige tekniske sjef Laila Peder-
sen ser tilbake på minnerike år.

Av Mads Arind Holmvik

Etter en lang yrkeskarriere hvor blant andre 
Risvollan Borettslag fikk nyte godt av hen-
nes fagkunnskap, tar hun nå leserne med på 
en liten reise tilbake til starten. For Laila 
startet det hele i Ål i Hallingdal, og hun min-
nes tilbake til da hun var yngre at det tek-
niske alltid har fascinert henne. Så sterk var 
interessen for dette fagfeltet at hun etter ett 
år på handelsskolen, samt ett år med søm på 
yrkesskolen, gjennomførte studier med tek-
nisk tegning på det som den gang het Follo 
videregående skole. Og sistnevnte fagfelt 
var for henne såpass interessant at hun job-
bet med det i noen år før hun etter hvert fikk 
en kommunal jobb på teknisk etat:

- Her fikk jeg ansvaret for byggesaksbehand-
ling og alt arbeid forbundet med innsendte 
reguleringsplaner. Dette var så givende at 
jeg ønsket å lære mer om det, og etter hvert 
fikk jeg også permisjon fra kommunen for å 
ta ingeniørutdanning. 

- Jeg vil nok også vektlegge at store deler av 
min familie har arbeidet og fremdeles arbei-
der med gravemaskiner og entreprenørvirk-
somhet. Dette i tillegg til at jeg er  oppvokst 
på en gård i Ål med alt hva det innebar av 
arbeid og ansvar.  

Brannsjef

Etter fullførte studier gikk turen igjen tilbake 
til den kommunale jobben hvor hun blant an-
net fikk ansvar for gjennomføring av diverse 
utbygginger, samarbeid med kommunele-
gen innenfor miljørettet helsevern og som 
brannvernleder. Derfra gikk veien videre til 
lederstilling som teknisk sjef og brannsjef i 
en kommune på Helgeland:

- I mellomtiden hadde jeg vært aktiv i orga-
nisasjonslivet. Både innenfor jakt- og fiske, 
ulike fagforeninger og innenfor humanitært 
arbeid. De fleste av disse årene var jeg leder. 
Det var lærerikt og interessant og ga meg 
verdifull kunnskap og erfaring, som jeg tok 
med meg inn i arbeidslivet.

Brannsjefsansvaret var noe hun syntes var 
svært interessant, men samtidig den av alle 
arbeidsstillingene hun har innehatt som var 
den mest krevende. Dette da jobben inne-
bar krav til så vel fysisk som mental styrke 
knyttet til relevante konkrete oppgaver og 
etterarbeid:

- Som brannsjef hadde jeg det overord-
nede ansvaret og var til stede både ved 
dødsulykker, branner, selvdrap og drap, i 
tillegg til trening og utarbeidelse av planer 
for kompetanseutvikling av eget brannvesen. 
Siden det ofte tok tid før politiet kom i for-
bindelse med alvorlige hendelser, hadde man 
som brannsjef også politimyndighet. 

- Komplett utdanning som brannsjef var naturligvis 
også noe som ble gjennomført, og bidro til å frem-
me den praktiske gjennomføringen.

Til Risvollan i 2006

Selv om hun trivdes i jobben som brannsjef og tek-
nisk sjef, kjente hun på at hun ønsket seg lenger sør 
med nærhet til sjø, fjell og skiterreng. Og for å gjøre 
en lang historie kort ble hun i løpet av juli 2006 an-
satt som teknisk sjef i Risvollan Borettslag:

- Arbeidsoppgaver og omfang var omtrent likt min 
tidligere arbeidshverdag på Helgeland, og jeg ser 
flere likhetstrekk med tanke på konkrete arbeids-
oppgaver mellom Risvollan Borettslag og det som 
skjer i mindre kommuner. 

Om tiden i borettslagetsadministrasjonen har hun 
gode minner. Blant annet knyttet til det at hun fikk 
grønt lys for å utføre ulike standardhevende tiltak i 
borettslaget.

Veien til lederoppgaver

På spørsmål fra Rislappen om hva hun tenker kan 
være en mulig vei å gå for unge håpefulle med le-
derambisjoner, åpner hun med en refleksjon om at 
lederansvar i seg selv kan være interessant, samt at 
det kan tilsi at man får gjennomført ting man øn-
sker: - Dette er viktig dersom det er ting en ønsker 
å forbedre, etablere eller å gjennomføre, men også 
her ligger det mye ansvar. Skal man være leder, om-
fatter det å lede mennesker med ulike behov og ut-
fordringer, man må samarbeide, man må være lyd-
hør, og evne å ta avgjørelser - til dels vanskelige 
avgjørelser. Videre mener jeg også at det er viktig 
å være slik at folk i dine omgivelser forstår hva du 
mener og ikke minst hva du står for. Når det gjelder 
utdanningsløp er det flere muligheter og samordnin-
ger av ulike fagretninger i dag enn det var tidligere. 
Nå kan man ta en utdanning og få lederansvar for 

noe annet. Før var det ofte slik at valgte man en 
retning, var det denne retningen man gikk videre 
på. 

Samtidig oppfordrer Laila til å ta sjansen når eller 
om den byr seg:

- Får du spørsmål om å ta et lederansvar, si ja takk. 
Det meste kan læres. Så må man ikke være redd for 
å spørre eller feile. Gjør man ikke noe galt, skjer 
det heller ikke så mye. Det er bedre å gjøre noe 
feil enn ikke å gjøre noe i det hele tatt. Feil lærer 
man av og det rettes opp til neste gang. Du kan ta 
ansvar på skolen, være med i elevrådet, være med 
i en fagforening, en interesseorganisasjon eller lik-
nende og etter noen år, kanskje som leder. Da lærer 
man mye som man kan ta med seg videre.  

Samtidig har Laila et viktig budskap knyttet til 
skolering:

- All utdanning lønner seg på sikt. Kunnskap er lett 
å bære og ikke minst, kunnskap er makt, og man-
gel på kunnskap er det motsatte.    

Informasjonsendring

- Om vi skrur tiden tilbake til da du startet i boretts-
laget, hva var annerledes da sammenliknet med 
nå?

- Den største endringen er at det meste nå må 
informeres og kommuniseres ut om. Jeg kan for-
stå ønsket om informasjon, og noe er det selvsagt 
viktig å informere om, men jeg tenker at ikke alle 
trenger å vite om alt som må gjøres og utføres 
enten av administrasjonen eller innleid bistand. 
Samtidig kan det kanskje hende at man når ut 
med informasjon til flere nå enn før for eksempel 
ved bruk av borettslagets hjemmeside.  Dessuten 
virker det å være et større krav-fokus nå enn tidli-
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Leserinnlegg
Åpent brev til RBLs styre og 
representantskap – er det greit med 
selvtekt?

De senere åra har flere andelseiere som bor i 1. etasje 
utvidet sine utearealer. Noen utvider ikke bare foran 
rekkehuset, men plasserer også gjerder inne på områder 
på siden av huset og foran nabo. Dette gjelder blant 
annet for en hel rekkes leiligheter ved barnehagetom-
ta, nord for Høyblokka. De inngjerdede utearealene er 
mer enn dobbelt av hva beboerne disponerte tidligere. 
For ordens skyld minnes det om at Risvollans utearea-
ler disponeres/eies av alle beboere, derfor er det nå på 
tide å få en tydelig avklaring: Er alle utvidelser/inn-
gjerdinger av uteareal for leiligheter i 1. etasje i RBL 
godkjente av RBLs styre eller administrasjon? Dersom 
ovennevnte utvidelser er godkjent av RBL, hvilken 
hjemmel (vedtekter/borettslagsloven) har styret og/
eller administrasjonen til å gi andelseiere tillatelse til 
å gjerde inn deler av fellesarealet? Disponerer oven-
nevnte andelshavere de utvidete områdene til evig tid? 
Kan alle som har leilighet i 1. etasje på Risvollan, på 
egen hånd utvide og inngjerde sine utearealer så mye 
de vil, så lenge det ikke hindres av nabohus eller gang-
vei?       
Hilsen, Andelshaver

Styrets tilsvar til leserinnlegg «Er det 
greit med selvtekt»?

Andelseier stiller spørsmål rundt dette med utvidelse 
av hageareal og om styret godtar selvtekt.

Innledningsvis presiseres at selvtekt ikke er aksepta-
belt. En eventuell utvidelse av hageareal er søknads-
pliktig til borettslagets styre i henhold til Informa-
sjonshåndbokens pkt. 5.11 (3). Dette tilsier at styret 
behandler slike søknader. Dette er også i overensstem-

melse med Borettslagslovens § 8-8 som sier at styret 
tar alle avgjørelser som ikke i lov eller vedtekter er lagt 
til andre organer. 

Det har fra starten vært vanlig praksis i borettslaget at 
andelseier i 1. etasje disponerer eksklusivt et hageareal 
på bakkeplan, slik andelseiere i 2. og 3. etasje eksklu-
sivt disponerer sine verandaer.

Styret godkjenner ikke alle søknader om utvidelse av 
hageareal. Om søknaden blir innvilget kommer an på 
flere forhold, bl.a. at utvidelsen ikke er til hinder for 
fellesskapets utnyttelse av friarealet eller på annen 
måte hindrer etablert ferdsel i borettslaget. 

Det presiseres at søknad om utvidelse av hageareal 
godkjennes på vilkår. Dette gjelder også for utvidelsen 
i rekken andelseier viser til i sitt innlegg. Vilkår som 
typisk settes er:

•	 Utvidelsen er kun en midlertidig disposisjons-
rett som når som helst kan gjøres om/settes til-
bake

•	  Det er krav om at naboene/naboutvalg gir sin 
tillatelse til utvidelsen

•	 Alle kostnader ved utvidelsen dekkes av an-
delseier

•	 Borettslaget kan når som helt ta tilbake det ut-
videde arealet uten noen form for erstatnings-
plikt for borettslaget. 

I Informasjonshåndbokens pkt. 5.11 (3.5) fremgår det 
at areal på enden av bygg ikke skal kunne brukes eks-
klusivt og heller ikke gjerdes inn. Driftsavdelingen er 
avhengig av tilgang rundt alle bygg. 

Dersom andelseiere tar seg til rette uten at slike saker 
er omsøkt, og/eller godkjent av naboene, kan de bli på-
lagt å sette arealet tilbake til opprinnelige tilstand. 

gere. En mulig forklaring kan være at det er 
kommet til mange nye, som ikke kjenner til 
«det å bo i et borettslag» og hva som kreves, 
hvilke regler og retningslinjer man må for-
holde seg til, men dette vil trolig og forhå-
pentligvis gå seg til etter hvert. 

Laila fikk også med seg borettslagets 50 
års-jubileum og sier at selv om hun i liten 
grad arbeidet med jubileumsgjennomførin-
gen så sitter hun igjen med et inntrykk av at 
beboerne var godt fornøyde:

- Og det var jo for beboerne at jubileet i 
utgangspunktet ble gjennomført, så når 
beboerne var fornøyde ble også vi i adminis-
trasjonen fornøyde. I tillegg ga jubileumsbe-
retningen et godt bilde av de første 50 årene. 
Så blir de neste 50 årene spennende å følge.

Mye å gjøre

Før var bildet på pensjonisttilværelsen en rolig 
tid uten for mange oppgaver, men for Laila er 
det lite aktuelt å hvile på laurbærene:

- Siden jeg bor på en gård, har jeg og mannen 
min mange oppgaver som skal løses. Vi har 
skogen som trenger pleie og mange andre ar-
beidsoppgaver som venter på å bli utført. Så 
har vi også et landsted ute på Fosen som vi hol-
der på å restaurere. Der er bolighuset godt over 
100 år gammelt. Forhåpentligvis får vi mer tid 
til jakt- og fiske, og så er det barn og barnebarn 
vi har sett for lite til. Ja, jeg tror ikke det blir 
vanskelig å få dagene til å gå. Selv liker jeg 
også å skrive, så hvem vet hva som kan skje? 

(Foto: Mads Arind Holmvik)
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Informasjon – brøyting
Vinteren er her –  og vi henstiller til samarbeid 
fra beboerne.

Vi har mange trange og smale veger, gater, garasjer og gang-
veger som skal brøytes på kort tid og i hht. gjeldende brøy-
teinstruks som dere finner i INFO-håndboken kap. 5.15. 

Du kan bidra

Vi ber om forståelse for at ting tar tid, særlig ved store snø-
fall. Det er derfor fint dersom dere bidrar selv ved å holde det 
ryddig rundt containere, rundt søppeldunker (måke snøen slik 
at renholdsverket kommer greit til), måke fram under garasje-
portene (for de som har egen garasje i rekke), og ikke parkere 
slik at brøytemannskapet vårt blir hindret. Alt som letter vårt 
arbeid, kommer beboerne til gode i form av enda bedre utført 
arbeid. Vis tålmodighet og forståelse – vær gjerne konstruktiv 
og bidra etter beste evne.

Strøsand

Det kan fort bli glatt også. Derfor er det rundt om på feltene 
plassert ut kasser med strøsand. Disse kassene er bl.a. tenkt til 
bruk for beboerne og/eller naboutvalget dersom det er glatte 
partier i området som av ulike årsaker ikke er blitt stødd, eller 
for at beboerne selv ønsker en bedre/mer strøing.  Bruk derfor 
gjerne sand fra disse kassene, men legg på lokket igjen etter 
bruk. Ser dere kasser hvor lokket er av eller åpent, vær snill 
og lukk igjen. Vi setter også pris på å få beskjed dersom noen 
av kassene blir tomme for sand og/eller om de er ødelagte. Da 
kan dere ta bilde av kassene og sende til borettslagets e-post-
adresse: risvollan.bl@risvollan.no 

Ekstra ovn
Administrasjonen anbefaler 
alle å ha en ekstra ovn tilgjen-
gelig

Søndag 4. desember opplevde vi dess-
verre stans i pumpene som forsyner oss 
med fjernvarme. Når det er kalt ute fal-
ler temperaturen i leilighetene relativt 
raskt. En slik stans påvirker også forsy-
ningen av varmt vann.  Slike driftsstopp 
skjer heldigvis sjelden, men erfaring vi-
ser jo at dette kan skje. I tillegg kan det 
også skje hendelser hos Statkraft som 
gjør at vi kan være uten tilførsel i kor-
tere perioder. Vi anbefaler derfor alle 
om å ha en ekstra ovn tilgjengelig!

 

Dette kan medføre store vannskader med påfølgende problemer og kostnader både for 
den enkelte beboer og eventuelt for andre involverte. Vinduer der du har radiator under, 
må derfor ikke stå lenge åpne når det er kuldegrader. Helst ikke åpnes i det hele når det 
er kaldt. Er radiatoren i tillegg litt ”strypt” vil den kunne fryse i stykker og røret sprenger 
lekk. 

Husk derfor - ikke gå fra vinduer åpne. Det er heller ikke god energi-økonomisering å 
lufte lenge eller hele tiden. Ta en kjapp gjennomlufting istedet da dette er et mye bed-
re tiltak, og du kan dermed forebygge at radiatoren/rørene ødelegges. Har du spørsmål 
rundt dette, ta kontakt med borettslaget.

Vi opplever dessverre rett som det er at rør til radiatorer springer lekk grunnet 
frostsprengning. 

Radiatorer og åpne vinduer



  

  

  

Kundesenter
Telefon 917 54 000
kildesortering@trv.no
www.trv.no

Papp og papir

Plast-
emballasje

› Emballasjebrett   
 (kjøtt, kylling o.l.) 

› Isbokser 
› Kaffeposer (plast) 

› Plastbeger  
 (rømmebeger o.l.) 

› Plastflasker og   
 korker (ikke pant)

 › Plastfolie  
 (rundt nye møbler o.l.) 

› Plastkanner 
› Plastposer 

› Plastspann   
 (soddspann o.l.) 

› Shampoo- og   
 balsamflasker
› Sjokoladepapir 
› Såpeemballasje

Dette er emballasjeplast:

› Batterier
› Blekemidler, klor, salmiakk
› Bil- og båtpleiemidler
› Emballasje for farlig avfall
› Hele lyspærer og sparepærer  
› Kluter med linolje/løsemidler  
 (legges i tett beholder med vann.) 
› Kvikksølvtermometer 
› Lysrør (legges i orginalemballasje   

 og plasseres ved siden av boksen.) 

› Maling, beis, lakk, lim 
› Maling- og lakkfjernere 
› Plantevermidler 
› Småelektrisk (røykvarslere, 
 mobiltelefoner, hårfønere o.l.) 
› Spraybokser 
› Spillolje og tjæreavfall 
› White spirit, rødsprit o.l.
› Leker (som bruker batteri/strøm)

› Ammunisjon og sprengstoff  
 skal leveres til politiet.
› Gamle/ubrukte medisiner 
 leveres til apotek.
› OBS! Sprøytespisser pakkes  
 godt inn og kastes i restavfall.

Farlig avfall

Dette er farlig avfall:

Restavfall

› Bleier og bind 
›  Bøker med stive permer
› CD-plater og videokasetter
› Fett (matolje og stekefett)

› Gavepapir
› Glass som ikke er emballasje
› Gummi, lær, skinn 
› Husdyrekskrementer,   
 katte- og fuglesand  
 (små mengder) 

› Ildfaste former 

› Kald aske 
› Krystall 
› Kosmetikk
› Matavfall 
› Mat- og bakepapir 
› Plastleker, lego o.l.
 › Plast som ikke er emballasje
› Porselen 
› Speil
› Sprøytespisser (pakkes godt  
 inn i avispapir, brusflasker e.l)

› Støvsugerposer 
› Suppeposer 
› Tilgriset papp og papir 
› Tilgriset plastemballasje 
› Tørkepapir 
› Vindusglass, knust 
 (pakkes godt inn) 

› Isopor (store mengder leveres  
 til gjenvinningsstasjonen)

 NB! Alt skal i pose

Dette er restavfall:

Glass- og
metallemballasje

› Aluminiumsformer
› Barnematglass
› Hermetikkbokser

› Syltetøyglass
› Vinflasker

Kan leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjon.  
Se www.trv.no for å finne ditt nærmeste returpunkt.

Dette er glass- og metallemballasje:

› Ildfaste former
› Krystall
› Porselen
› Speil
› Vindusglass, knust  
 (pakkes godt inn)

Dette er restavfall:

Sorteringsliste:

ALT LEGGES I BÆREPOSER SOM KNYTTES GODT IGJEN

› Isopor
› Vednett
› Stroppebånd
› Plastleker
› Plast som ikke  
 er emballasje

Dette er restavfall:

    

› Aviser 
› Bøker, kun paperback 
› Drikkekartonger 
      (skyll og brett sammen, 
      legg flere i én) 

› Eggekartong 

› Juice- og dessert-
    kartonger 
› Konvolutter 

(også m/vindu)

› Matvarekartong  
 (pizzaesker o.l.) 

› Reklame 
› Skrivepapir 
› Tidsskrifter 
› Ukeblader 
› Vaskemiddel- 
 kartong

Dette er papir: PAPP OG PAPIR KASTES LØST

RENGJØR OG LEGG I KNYTTET POSE

Dette er papp:

› Bølgepapp 
› Pappesker  
 (riv i stykker eller brett sammen)  

 NB! Store mengder papp  
 leveres til returpunkt eller  
 gjenvinningsstasjon
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Viktige tips om fuglemating

Mange beboere syns det er trivelig å mate fugler, både med fuglematere og ved å legge mat/frø på bakken.  
Vi ber om at beboerne ikke gjør dette, da det trekker til seg mus og/eller rotter i området, og det ønsker 
vi jo ikke å ha. Vi ønsker heller ikke at det kastes matavfall i wc og/eller kjøkkenvasken. Borettslaget har 
avtale med firma Anticimex AS om skadedyrsbekjempelse. Men for ikke å fôre mus og rotter, må du ikke 
kaste matavfall i WC og/eller i kjøkkenvasken. Fett kan fjernes med papir etter at det er stivnet, og kastes 
så i restavfallet. Brukt matolje kan tømmes i brukte melkekartonger der lokket settes på og kastes i restav-

Julegrantenning i A-feltet

Det var fin stemning da lysene på julegrana ble tent kl. 17.00 første 
søndag i advent, en opplevelse som ble delt av rundt 60 frammøtte be-
boere i A-feltet. Tradisjonen tro ble det servert gløgg og pepperkaker 
og mange var med å gå rundt treet til fine juletoner fra Steindal skole-
korps. Et høydepunkt for de minste var da de to julenissene kom med 
pakker til barna. På bildet til venstre ser vi Steindal skolekorps trylle 
fram vakre juletoner, og på bildet til høyre er nissene kommet fram. 
Fotograf er Gunnar Osvoll.

Gudstjenester i julen

Søndag 18 desember kl. 11 Høymesse i Tempe kirke og kl. 18 julekonsert i Leira kapell. Lørdag 24. de-
sember: Hoeggen kirke kl. 13.00 Utleira skolekorps og Hoeggen minigospel deltar. Hoeggen kirke kl 14.30 
Nardo bydelsorkester deltar. Hoeggen kirke kl. 16.00 Nicolai Berg deltar på tuba. Leira kapell kl. 14.30. 
Bratsberg kirke kl 16.00. 1.juledag: Hoeggen kirke kl.11.00. 2. juledag: Leira kapell kl. 11.00. 8.januar: 

Hoeggen kirke kl. 11.00 Familiemesse og juletrefest, mini-og barnegospel deltar.
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Borettslagets åpningstider i jula 2022
Tirsdag  27.12.21     kl. 09.00 - 15.00
Onsdag  28.12.21     kl. 09.00 - 15.00
Torsdag 29.12.21      kl. 09.00 - 15.00  
Fredag   30.12.21     kl. 09.00 - 15.00   
            
Jule- og nyttårsaften er kontoret stengt.  
            
Borettslagets vakttele- fon: 940 13 260    

   Riktig god jul og godt nyttår!  
           

Ny hjemmeside
Onsdag 21. desember blir det ny hjemmeside for Risvollan Borettslag.

Vi håper at beboerne blir fornøyde med så vel utseende som funksjonalitet – og skulle det være noe respons, 
ros eller ris, så er det bare å ta kontakt med oss i administrasjonen.

Julegavetips? Hva med Risvollan Borettlags 50 års ju-
bileumsbok ?

Salget foregår i resepsjonen ved administrasjonsbygget

Pris kr 200,- per stk.

En kald dag ved Tillerbrua

Foto: Kjell Kjærstad
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Styrets arbeid

Daglig leder informerer:
I perioden 01.09.22- 30.11.22. har styret blant annet hatt følgende saker til behandling: 

Budsjett 2023

Styret har sluttbehandlet budsjettet for 2023. Alle beboerne har i skrivende stund fått brev om nye satser. 

Åpent beboermøte            
Styret har planlagt og gjennomført åpent beboermøte i Risvold 03.11.22. Det møtte ca. 40 personer til møtet. 
Det ble et godt møte med mange gode spørsmål og innspill fra de fremmøtte. Vi ønsker oss enda flere delta-
kere våren 2023.

Ny hjemmeside for Risvollan Borettslag 
Styret fikk presentert endelig utkast til ny hjemmeside for borettslaget. Siden fremstår som moderne med 
god funksjonalitet. 

Mål- og tiltaksplan 2023-2026 
Styret har vedtatt ny Mål- og tiltaksplan for neste periode. Både naboutvalg, ansatte, styret, representantskap 
og beboere har vært involvert i prosessen. Alle beboerne har mottatt et eksemplar av planen. 

Skjøtsel av borettslagets uteområder 
Administrasjonen la frem et forslag til tiltak for en bedre skjøtsel og vedlikehold av våre utearealer. Forsla-
get gikk blant annet ut på å ansette en anleggsgartner samt innkjøp av noe utstyr, herunder flere robotklippe-
re. Forslaget ble vedtatt. Stillingsannonse blir publisert i desember med søknadsfrist i starten av januar 2023. 
Vi håper på kvalifiserte søkere.  

Energikartleggelse 
Enova gir støtte til energikartlegging i borettslag. Vi har søkt og fått tilslag om støtte til slik kartlegging. I 
tillegg til videre kartlegging av tiltak knyttet til varmeanlegget skal effekten av isolering av tak i våre parke-
ringskjellere kartlegges, samt etablering av solceller på ett av våre tak. Dette som et prøveprosjekt i henhold. 
til vedtatt Mål- og tiltaksplan. 

Informasjonshåndboken 
For en tid tilbake nedsatte styret en komite for gjennomgang av Informasjonshåndboken. Boken er nå opp-
datert og vil legges tilgjengelig på ny hjemmeside som lanseres 21. desember. 

Habilitetsregler i Risvollan Borettslag 
Risvollan Borettslag har ikke hatt regler knyttet til at nærstående/personer fra samme husstand kan sitte 
sammen i ulike råd og utvalg. Dette være seg også styret og representantskap. Styret har derfor behandlet et 
forslag til Instruks for Valgkomiteen. Forslaget skal behandles i et felles møte med Representantskapet. Pla-
nen er å behandle instruksen på vårens ordinære generalforsamling. 
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Vinteraktivitet
Dersom det tar tid før snøen kommer, kan en tur på skøyter være et bra alternativ. For beboerne på Risvollan 
er Tømmerholtdammen og Estenstaddammen de nærmeste islagte vannene. Her var det fin skøyteis, såkalt 
stålis, allerede i slutten av november. Mange benyttet seg av muligheten til å gli rundt vatnet. Forsetter det 
kalde og tørre været, vil det sikkert være fine forhold i tiden framover. 

Når vi ferdes på islagte vatn, skal vi alltid være varsom: sjekke at isen er trygg, minst 10 cm tykk. Viktig 
sikkerhetsutstyr er ispigger og kasteline. En god regel er også at vi er flere når vi skal gå på skøyter på islag-
te vatn.

Trondheim kommune har i mange år vært flink til å lage is på fotballbanene ved skolene. Vi regner derfor 
med at dersom det blir kaldt vær, vil vi snart ha skøyteis ved Steindalen og Utleira.

Flere Risvollan- 
beboer er glad i å 
gå på skøyter. Her 
glir Harald Osvoll, 
F-feltet, på stålisen 
på Tømmerholt-
dammen.

Harald Hoston, H-feltet, 
går runde på runde på 
bana han har laget på 
Tømmerholtdammen. 

På tross av mangel på snø var det fin stemning da lysene på julegrana ble tent kl. 17.00 første søn-
dag i Advent. Tradisjonen tro ble det servert gløgg og pepperkaker. Mange var med å gå rundt treet 
til fine juletoner fra julemusikanter fra Steindalen skolekorps. Et høydepunkt for de minste var da de 
to julenissene kom med pakker til barna. Rundt 60 beboere var med på å starte adventstida i A-feltet.

Barna satte stor pris på besøket 
av de to snille nissene.

Beboerne i A-feltet er 
svært fornøyd med det 
fine juletreet.

 Musikantene fra Steindalen skolekorps 
laget ei fin musikalsk ramme rundt arran-
gementet.





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

Møterommet «Blakli» har plass for opptil 25 personer og egner seg godt til møtevirksomhet. 
Møterommet er godt teknisk utstyrt med tilhørende minikjøkken.     

(Blakli) 

For selskapeligheter og større arrangement har vi «Risvold» med tilhørende vrimleareal og 
storkjøkken. Lokalet er flott med nydelig utsikt over byen. Det er mulig å dekke til 80 personer 
i dette lokalet. Ved interesse og informasjon om priser ta kontakt med administrasjonen på 
tlf: 73 96 99 55 eller se vår hjemmeside: www.risvollan-borettslag.no. 

Administrasjonen 

Vi har flotte møte- og selskapslokaler til utleie
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Søppeldunker 
Vi ser og hører av og til at søppeldunkene blir for fulle, og/eller kan være ødelagte. 
Hva kan man da gjøre?

Trondheim Renholdsverk bytter dunker dersom disse er ødelagte eller skadet, men bestilling av dette 
må utføres av borettslagets administrasjon. Send derfor henvendelse hit, og legg aller helst ved et bilde, 
samt skriv inn adressen der dunken står. Er dunkene blitt for fulle slik at lokket spriker, må dere være 
vennlig å sortere bedre. Kanskje er det noe glass eller flasker som kan kastes i glass-/metallcontainerne 
eller papp som kan leveres til papp-pressing hos vaktmesterne. Papp-pressa er plassert ved administra-
sjonsbygget så papp må derfor leveres dit.

Kildesortering

All kildesortering bidrar til at det blir mindre restavfall, og dermed rimeligere for borettslaget. Restav-
fall er det desidert dyreste avfallet å bli kvitt, så her er det om å gjøre å levere så lite som mulig. Å være 
flink til sortering gjelder naturligvis også for de som har containere, slik at kan det bli enda bedre plass 
der.  Å være flink til å sortere bedre, bidrar også til å minske eller hindre lukt ved at lokk ellers kan bli 
stående åpne på søppeldunkene. Når lokket er lukket forebygger dette at fugler eller rotter får tilgang til 
søppelet. Og skulle du fremdeles ha fulle dunker, spør din nabo/naboer om å få lov til å legge noe i deres 
dunker. Dunkene er borettslagets og ikke den enkelte beboers, men du må selvsagt spørre om tillatelse 
til å kaste ekstra søppel i de anordninger som ikke er plassert utenfor hos deg selv. Noen få har bestilt og 
betaler for ekstra dunk til restavfallet. For de som fremdeles har dunker, er det fortsatt mulig å bestille 
ekstra restavfallsdunk, men da må den som bestiller betale ekstra for denne. Det må i så fall inngås avta-
le med administrasjonen om dette, og dersom dette er noe som er aktuelt for deg (som i dag har dunker 
for restavfall), ta kontakt med oss.

Ny søppelløsning

Administrasjonen arbeider ellers med å få på plass en bedre og enklere renovasjonsløsning for borettsla-
get. Styret har vedtatt at det skal etableres en prøveordning på C-feltet med nedgravde løsninger, og vi er 
i gang med å planlegge gjennomføring av en slik ordning der.  

En vinterkveld med utsikt fra Høyblokka

Foto: Kjell Kjærstad



SPESIALPRIS: 
Beboerstrøm til  

spotpris + 29 kr/mnd  
+ et ørespåslag på kun 5,215 øre/kWh

inkludert mva. og lovpålagte elsertifikater.
Månedlig fastbeløp: 42 kr.

Ingen bindingstid.

Rimelig strøm til hus og bil
– Nå som prisene på alt går oppover og oppover, er det godt å tenke på at jeg i alle fall har en god strømavtale i bånn!

Rune Andreas Malmo, samboeren Marianne og ungene 
på 9 og 10 år har bodd i Risvollan borettslag siden 
minstejenta ble født – og her blir de. 

– Vi trives jo veldig godt, da, sier Rune, – og vi ser ingen 
grunn til å flytte på oss. Ungene har det fint på skolen, og 
både små og store har venner her. 

Noe av det Rune er fornøyd med, er strømavtalen fra NTE. 
Avtalen, hvor du betaler spotpris + 29 kroner i måneden, 
gjør at han knapt ofrer strømforbruket en tanke. At han 
i tillegg har den samme avtalen på hytta på Frosta, er et 
ekstra pluss. 

– Hjemme er mye av utgiftene en del av fellesutgiftene, 
men på hytta betaler vi jo for alt fra varmekabler i 
gulvene til varmepumpe, varmtvannsberederen og 
ventilasjonsanlegget. Det utgjør noen kroner hver måned, 
det, men jeg sover godt om natta med strømavtalen vår. 

Egen elbil-lader
Rune er en av de mange i Risvollan borettslag som har 
valgt å kjøpe sin egen elbil-lader inne i fellesgarasjen. 

– Det fungerer helt sømløst, sier han. – Jeg bruker appen 
når jeg skal logge på, og så får jeg en faktura på forbruket 
mitt hver måned. 

Noen ganger bruker Rune og samboeren et av 
ladepunktene på utsiden av garasjen også. 

– Det er ett fett hvilken lader vi bruker, sier han.  
– Strømmen jeg bruker til å lade bilen, er knyttet opp til 
brukeren min; så jeg betaler uansett ikke for naboenes 
forbruk. Enklere blir det bare ikke!






