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Styrelederen har ordet

Hei        
      
“Akkurat no”,  ser vi dagene blir lengre og sola 
titter frem. Det er signaler om at vi går en lysere 
årstid i møte. 

11 mai er det tid for generalforsamling. Sett av 
ettermiddagen og møt opp. Det vil bli sendt 
innkalling/invitasjon til alle andelseiere. I til-
legg til ordinære generalforsamlingssaker som 
årsmelding, regnskap, valg osv skal vi be-
handle saken om utelager for borettslaget, og 
andre saker som blir meldt inn fra beboerne.  
Det er 4 forskjellige alternative plasseringer 
for utelager som er utredet/kostnadsberegnet.  
( Ved administrasjonsbygget i Asbjørn Øverås 
Veg, på ballplassen ved garasjeanlegget i Ris-
vollvegen, i Blaklihøgda/Stordalen der den mid-
lertidige barnehagen står i dag og ballplassen ved 
Blaklihøgda 1-7).

Disse alternativene vil bli presentert i et åpent 
møte vi skal ha 18 april. 

Vi har fått tilbakemelding fra Trondheim kom-
mune om at det ikke er aktuelt med en forhånds-
godkjenning av de forskjellige alternativene. 
Det betyr at selv om generalforsamlingen velger 
et område som førstevalg så kan det være at vi 
får nei i en søknad til kommunen. Vi vil derfor 
stemme for/velge de forskjellige alternativene i 
prioritert rekkefølge. Får vi nei fra kommunen 

på vårt førstevalg så går vi dere med andrevalget osv.  
Hvilket alternativ vi skal velge er opp til deg. 
Så møt opp på generalforsamlingen og -  
Bruk stemmeretten din 

I disse dager planlegges det støyskjerming i store 
deler av Utleirvegen. Det har vært et møte med fyl-
keskommunen der beboere i de berørte områdene på 
de strekningene som er klare for støyskjerming var 
invitert. Der kom det en del innspill som nå er vur-
dert av konsulenter og fylkeskommunen. I tillegg er 
det nå varslet at de områdene som ikke er klare for 
støyskjerming nå er med i kommende regulerings-
plan. Der har administrasjonen gitt innspill på planene.  
Saken med/om støyskjerming vil komme til styret for 
en avgjørelse i løpet av våren. I forkant av dette skal 
det gjennomføres et nytt møte for berørte beboere slik 
at eventuelle nye tiltak/forslag kan presenteres. 

Varmeregnskapet vårt viser at vi har truf-
fet bra med budsjettet for 2022.  Slik det 
ser ut nå så har vi et positivt regnskap. 
Pr. 31.12.22. har vi kjøpt fjernvarme for kr. 14 676.119,-
.  Vi har budsjettert med en pris pr. kWh i 2022 med 
89,92 øre. Faktisk gjennomsnittspris har vært 86,74 
øre kWh. Vi mottok i desember 2022 strømstøtte på 
ca. kr. 2 400.000,-. 

Når det gjelder det totale forbruket ble det veldig godt 

budsjettert for 2022. Vi har kun brukt 122.700 kWh 
mer enn budsjettert. Brukt 16 932.700 kWh, mot bud-
sjettet på 16 810.000 kWh.

 

Nå i  mars har styret hatt møter med kontaktutvalget 
(som består av naboutvalgslederne for alle felt) og re-
presentantskapet. Dette er nyttige møter for styret der 
vi får tatt opp saker naboutvalgene er opptatt av. 

Og vi får avklart om styret jobber innenfor de avtalte 
rammer vi skal gjøre  med representantskapet. 

Fra nyttår er dagens TVRisvollan (TVR) ikke lenger 
en del av borettslaget med ansatt redaktør. Men skilt 
ut som stiftelse med navnet Trondheim TV. De er helt 
i oppstarten, men vi vil nok få høre mer fra dem etter 
hvert. 

I løpet av våren kommer det ny driftsleder som 
erstatter Roger Kvam som går over i pensjo-
nistenes rekker før sommeren. Det er også til-
satt anleggsgartner som skal ha som hovedopp-
gave å drifte og vedlikeholde uteområdene våre.  
Vil få takke Roger så mye for god innsats gjennom mange 
år. Og ønsker han  lykke til med pensjonisttilværelsen.  

Om kort tid så starter alle felt opp med “vårens va-
kreste eventyr” - vårdugnaden. Da kostes det og 
rakes. Det spyles og det plantes. Brøyteskader ret-
tes opp og ikke minst så blir det mer liv i gatene, 
tunene og friområdene våre. 

Snøen forsvinner, sola titter frem og det går mot 
vår og sommer. Men først må vi gjøre unna siste 
del av vinteren og feire påske. 

 

Ønsker dere alle en fin vår. 

Riktig God påske når den kommer

Mvh

Roger Hagestuen

Styreleder
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SUPERNYHET
kun hos Happy Homes

NYTT
SPENNENDE 

FARGEKART

Vår beste maling!

Innred med  
personlighet!
Om hytta, sommerhuset eller fritidsboligen 
ligger på fjellet eller ved sjøen, innred med 
personlighet og sjel. Ta vare på tradisjoner, 
og skap den stemningen du selv liker å 
slappe av i. Et sted å trekke seg tilbake, 
nyte naturens nydelige omgivelser mellom 
brettspill og kakao.

     HAPPY HOMES TIPS: 
TENK PÅ DETTE NÅR DU SKAL 
INNREDE HYTTA:

Hvor ligger hytta i terrenget?  
På fjellet, i skogen, eller ved sjøen. 
Dette vil speile farge og interiør. 

Hvilken stil og stemning ønsker du? 
Klassisk, moderne, maritimt ect.  
Lunt og dempet eller åpent og lyst.

Hva skal fremheves av detaljer? 
Hvilken farge skal vinduer, dører og 
lister ha. Spesielle interiør-elementer 
som skal fremheves?

Foto: Tyrilin

HJEMMEFØLELSE 
PÅ HYTTA

TRANSPARENTE  
PRODUKTER FOR NYTT  
ELLER GULNET PANEL

Det nærmer seg høysesong for 
bruk av grilling eller bålkos, og må 
derfor minne våre beboere om gjel-
dende retningslinjer for slik bruk. 
Husk at dine naboer kan være al-
lergiske, og at vi har retningslinjer 
for bruk som må etterkommes. 

Borettslagets styre har vedtatt ret-
ningslinjer for bruk av griller, bål 
eller bålpanner på Risvollan. I sak 
025/21 i møte 22.04.21 ble følgen-
de vedtak enstemmig fattet: 

«Styret godkjenner følgende 
regler/retningslinjer for 
bruk av grill eller bål/
bålpanne på Risvollan: 

Pålagte sentrale eller kom-
munale vedtekter/retnings-
linjer for bruk av slikt, må 

ligge til grunn for boretts-
lagets behandling.

- Bruk av engangsgriller er 
forbudt med bakgrunn i 
brann – og miljøhensyn.

- Bruk av bålbrenning (åpen 
ild) på Risvollan er forbudt.

- Bruk av kullgrill eller bål-
panne er kun tillatt på 
grusbelagte leke- og akti-
vitetstun etter søknad til 
borettslaget.

- Bruk av gass- og elektrisk 
grill tillates. Gassbeholder 
må ikke oppbevares i kjel-
ler, loft eller i dårlig venti-
lert rom».  

Retningslinjer for bruk av griller, bål eller bålpanner i   
borettslaget

Vedtaket tilsier at offentlige ret-
ningslinjer skal legges til grunn 
for borettslagets behandling, og 
at det må søkes til borettslaget 
(på forhånd) dersom man ønsker 
å bruke bålpanne/kullgrill, samt at 
det er krav til hvor dette kan plas-
seres. Ta gjerne kontakt om det er 
spørsmål. 

Risvollan 22.02.2023
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Risvollan Borettslag er i dag Norges største fritt-
stående borettslag med hele 1113 boliger i små og 
store størrelser. 

I lengre tid har det vært planer om å bygge helt 
nye leiligheter i høyblokkas etasje 2 - 4 som skal 
innlemmes i borettslaget. Nå er endelig byggin-
gen i gang og 15 nye leiligheter skal stå ferdig 
gjennom mot slutten av 2023. Da vil borettslaget 
ha vokst til hele 1128 boliger.

Det er utbygger REN Risvollan AS som skal pro-
sjektere og bygge leilighetene.

 

De 15 nye leilighetene, 5 stk. i hver etasje blir 
en del av borettslaget på lik linje med alle andre 
leiligheter i borettslaget. Det som derimot skiller 
seg helt ut er at disse leilighetene blir splitter nye 
leiligheter bygget etter helt nye, moderne og gode 
standarder og TEK-krav. Det vil ifølge utbygger 
bli 12. stk. 2-roms leiligheter mellom 45 – 48 
kvm og 3 stk. 1-roms leiligheter på 49 kvm. 

 

Proaktiv Eiendomsmegling, «Risvollanmegle-
ren» ved Lisbeth Kristengård, Steinar Skaanes og 
Tore Resell skal forestå salget av leilighetene. De 
sier det vil bli lyse og moderne leiligheter som de 
regner med vil bli meget attraktive både for de 
som allerede bor i borettslaget i dag og øvrige in-
teressenter. Gjennom mange år som borettslagets 
megler og soleklar markedsleder i borettslaget 
og nærområdet mener de at dette vil bli en god 

tilvekst til borettslaget og har allerede flere aktuelle 
kjøpere på blokken. 

 

Salgsstart og forkjøpsrett

Som nevnt vil salget av leilighetene bli foretatt av Pro-
aktiv. De vil når det nærmer seg salgsstart produsere 
å ha klart det nødvendige salgsmateriellet med bilder, 
planskisser, priser m.m. av de ulike leilighetene. Da 
leilighetene skal bygges helt ferdige før de selges, vil 
det trolig bli salgsstart og visninger ved ferdigstillelse 
mot slutten av 2023 om byggingen går som planlagt 
utover våren og gjennom sommeren. Da leilighetene 
blir en del av borettslaget vil dagens andelseiere ha lik 
forkjøpsrett på leilighetene når de skal selges slik som 
de har på øvrige leiligheter som selges i borettslaget 
idag.

 

Alle beboere som er interesserte i å kjøpe selv eller 
for slektning oppfordres til å kontakte meglerne etter 
Lisbeth (480 07 480), Steinar (970 59 239) eller Tore 
(970 59 222) for nærmere info. Smart å være ut i god 
tid dersom dette er aktuelt slik at du selv kan få hjelp 
av meglerne til Proaktiv med takst på egen leilighet 
eller salg av den om ønskelig.

Nå kommer det 15 nye leiligheter i Høyblokka, fra 2. til og med 4. 
etasje.              
Disse blir en del av borettslaget, og bygges etter moderne normer.
I lengre tid har det vært planer om å bygge helt nye leiligheter i høyblokkas etasje 2 - 4 som skal inn-
lemmes i borettslaget. Nå er endelig byggingen i gang og 15 nye leiligheter skal stå ferdig gjennom mot 
slutten av 2023. 

Med vennlig hilsen 

Steinar Skaanes  
DAGLIG LEDER / PARTNER / EIENDOMSMEGLER

T: +47 970 59 239  
E: steinar@proaktiv.no 

VI GÅR DEN
EKSTRA MILEN

Det er lett å tro at boligen din selger seg selv. Og at megleren trenger 
du bare slik at alt skal gå riktig for seg. Sannheten er at valg av megler 
har alt å si for salgsresultatet. Meglerens strategi, handlinger og innsats 
på veien til målet vil utgjøre forskjellen mellom et ok salgsresultat, eller 
et som overgår dine forhåpninger. Vi har høye målsettinger og gjør alltid 
vårt ypperste.

De beste resultatene kommer ikke av seg selv – vi skaper dem for deg.
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I ny og ne får vi henvendelser om 
bistand til fjerning av diverse ska-
dedyr. For fugler kan føre med seg 
lopper og fuglebæsj, selv om fu-
gler som regel er hyggelig og for-
nuftig å ha i nærheten. 

I borettslagets retningslinjer i IN-
FORMASJONS-håndboken kap. 
4, pkt 5-1, nr 4 står det følgende:

(4) Andelseieren skal holde 
boligen fri for innsekter og skade-
dyr.

Dette tilsier i utgangspunktet at an-
delseierne skal ha kontroll på- og 
selv stå for fjerning av mus, rotter, 
veps eller andre skadedyr som har 
«bosatt» seg i leilighetene eller bo-
dene deres. 

I forbindelse med at vi har bistått 
til fjerning av kre og/eller har fått 
henvendelser og spørsmål om bi-
stand til fjerning av slikt, har styret 
nå behandlet en sak om bistand til 
dette, og bruk av egenandel i de til-
feller borettslaget bistår beboerne 
med slike saker. 

Følgende egenandel ble der-
for vedtatt i sak 016/21:

Andelseierne ilegges en egenandel 
på kr 8.000 ved slike tilfeller der 
borettslaget bestiller firma for ska-
dedyrbekjempelse. 

Og at dette gjelder for bekjempelse 
for alle typer insekter eller skade-
dyr hvor det må utføres tiltak av 
firma for skadedyrbekjempelse. 

Informasjon om forebyg-
gende tiltak for å hindre 
måker

 Måker er ikke klassifisert som et 
skadedyr, dvs som gjør skade på 
bygg. Og når reir og fugler er på 
plass, er de beskyttet av norsk lov-
verk. Dette gjelder fjerning av reir, 
egg og/eller fugl.

Følgende forebyggende tiltak 
som kan være aktuelle:

Montere opp en strømledning 
rundt kanten av hele taket (på fla-
te tak) som avgir svak strøm ved 
berøring. Dette er et kostnadskre-

vende tiltak og lite aktuelt for bo-
rettslaget å gjøre.

Trekke tråder over taket for å hin-
dre måkene i å lande. Også dette er 
lite aktuelt å gjøre.

Etablere fugleskremsel (hauk, 
hubro etc), men dette har ofte be-
grensende effekt fordi måkene 
skjønner at faren ikke er «reell». 
Og vi vet at noen felt på Risvollan 
har brukt slike tiltak.

Andre tiltak kan være:

Unngå mating av fugler og tilgjen-
gelig mat/søppel.

Unngå bespisning utendørs (rester 
må i så fall fjernes straks etterpå).

Fjerne reir under etablering, noe 
som tilsier kontroll av taket/områ-
det daglig i minst 7 dager pr uke 
frem til første egg legges. Og dette 
har vi dessverre ikke nok beman-
ning til å følge opp.   

Egenandel for bistand til fjerning av insekter og skadedyr
Dette være seg kre (skjegg- eller sølvkre), rotter/mus eller insekter, sågar fjerning av fugler. 

Forebygging av legionellasmitte våren 2023:  
Borettslaget vil heve temperaturen på tappevannet den 26., 27. og 28. april 2023. 

I løpet av disse dagene er det opp til beboer selv å tappe varmtvann i minimum 3-5 minut-
ter på hvert tappested. 

For nærmere informasjon om forebygging av legionellasmitte, se Informasjonshåndboken 
kap. 5.20 - ”Retningslinjer for forebygging av legionellasmitte i varmtvannsanlegg”. 

For dere beboere - vær spesielt oppmerksom på kap. 5.20, pkt. 3.03 (2. avsnitt), 3.05 og 3.06 
og vi ber dere gjennomføre tiltak i hht. dette.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med vår arbeidsleder Roger Kvam på tlf. 90 97 93 91.

Sidensvansen på vei nordover. Foto: Harald Osvoll



 RL 1-2023 1110 RL 1-2023

 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 

Slik ser logoen til nye Trondheim TV som etterfølger TVRisvollan. Dette er en stiftelse der 
Risvollan borettslag og redaksjonsklubben i Trondheim TV står som stiftere.  Meningen er 
at stasjonen skal ta for seg mange ting i Trondheimsområdet, men mye skal dreie seg om det 
enorme store frivillighetsarbeidet som gjøres av folket i området.    
      Tronddheim TV skal lage Rislappen og lage en del ting for ”gamle” TVRisvollan som skal 
kjøres på kanal 348 og 349. Hovedkanalen for Trondheim TV vil være 125 på Telenor T-We.  
Etterhvert vil det også bli TV-Bingo og noen flere kanaler å sende på.  Vi vil infor, mere et-
terhvert. Du kan også se oss på Youtube og Facebook samt på www.trondheimtv.no.     
Kjell Kjærstad, ansvarlig redaktør 936 87 870    
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Matavfall bør helst ikke kastes i wc eller kjøkkenvasken 

Borettslaget har avtale med firma Anticimex AS om skadedyrsbekjempelse. Men for ikke å fôre mus og 
rotter, bør man ikke kaste matavfall i WC eller i kjøkkenvasken.   Fett kan fjernes med papir etter at det 
er stivnet, og kastes så i restavfallet. Brukt matolje etc kan tømmes i brukte melkekartonger der lokket 
settes på og kastes i restavfallet osv…. 

I forbindelse med at Roger Kvam har 
varslet sin avgang og skal gå av med 
pensjon, har vi ansatt ny driftsleder fra 
1. mars 2023.

Justin Walker er 52 år, er utdannet 
malermester og har 35 års erfaring fra 
bygge bransjen. Justin og Roger vil 
overlappe hverandre en stund for best 
mulig opplæring og kompetanseoverfø-
ring. Justin vil ha ansvar for driftsavde-
lingen og vaktmestrene våre. 

Vi ønsker Justin velkommen og lykke 
til i jobben som driftsleder i Norges 
største borettslag! 

Vi ønsker ny driftsleder velkommen!

Tips om bruk av fellesbod i kjeller       

 De beboere som deler felles kjellerbod (i tillegg til egen bod) må ikke legge beslag på mere 
enn halvparten av arealet uten avtale med nabo eller hensette ting i fellesboden som er til 
ulempe for den annen part og som gjør boden ufremkommelig. Borettslaget skal også ha 
uhindret tilgang til røropplegg i tak, kraner etc.  Beboerne oppfordres til å enes om brukes av 
felles bod.   

På denne tiden av året tenker mange på fuglene våre 

Mange beboere syns det er trivelig å mate fugler, og særlig kanskje 
på bakken. Vinteren er streng for øyeblikket, så vi har forståelse for 
at småfuglene bør få mat. Men beboerne anmodes om ikke å gjøre 
dette, fordi det trekker til seg mus og/eller rotter i området, og det 
ønsker vi jo ikke å ha. 

Justin Walker er ansatt som ny driftsleder i Risvollan Borettslag

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

Dette skal brukes av alle husstander. 

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

Når du har fått bruker kan du gå inn på www.risvollan-borettslag.no og trykk på fanen 
«meld inn din sak» og logge deg inn.

e-LYDIA

I disse tider er det godt naboskap å hjelpe hver-
andre med snømåkinga
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Borettslagets
vakttelefon:
940 13 260

Daglig leder informerer:

I perioden 01.12.22- 28.02.23. har styret bl.a. hatt føl-
gende saker til behandling: 

Avtaler med Trondheim TV

Styret behandlet forslag til husleieavtale og leve-
ranseavtale med Trondheim TV. Leveranseavtalen 
omhandler produksjon av Rislappen samt opptak og 
sendinger på borettslagets interne tv-kanaler på bestil-
ling. 

Prosjektering av ny varmesentral

Styret fikk seg forelagt et utkast til plassering av ny 
varmesentral, ved innkjørselen til Blaklivegen fra Ut-
leirvegen. Styret er positiv til forslaget, men ønsker at 
man avklarer med Statkraft og utbygger av senterom-
rådet, behovet for eventuell forsyning fra ny sentral. 

Tilbud om støyskjerming langs Utleirvegen

Risvollan Borettslag har mottatt et tilbud fra Trønde-
lag fylkeskommune om støyskjerming langs Utleir-
vegen. Tilbudet gjelder for beboere i Adolf Øiens veg 
1 A-I og beboere i Utleirtunet 1 A-E, 3 A-C,5 A-F,7 
A-J,9 A-G og 15 A. Tilbudet omfatter både langsgå-
ende støyskjerm og tiltak på fasader. Dette tilbudet er 
et engangstilbud. Takker borettslaget nei, vil vi ikke 
få denne muligheten igjen. Det er i etterkant av sty-
remøtet avholdt beboermøte med de berørte, sammen 
med fylkeskommunen, Cowi og Proaktiv. Resultatet 
av møtet var at fylkeskommunen sammen med Cowi 
skal se på enkelte justeringer for deretter å komme 
tilbake på saken. 

Vurdering av ny plassering av utelager

Som kjent for mange har styret og administra-
sjonen arbeidet med tre ulike plasseringer for et 
utelager. Dette har vært ved administrasjonsbyg-
get, på felt H1-15 og på E-feltet. Når Trondheim 
kommune nå bygger ny barnehage på senterom-
rådet, medfører dette at Risvollan midlertidige 
barnehage på F-feltet skal rives. Styret behandlet 
derfor en sak på styremøte i desember 2022, om 
å medta denne tomten som ett av fire aktuelle 
plasseringer av utelager. Styret stilte seg positiv til 
forslaget. 

Skjøtselsplaner for feltene

Styret behandlet endelig utkast til skjøtselsplaner 
for samtlige felt på Risvollan. Styret vedtok pla-
nene og ba om at de implementeres i det videre 
arbeidet med våre grøntarealer. 

Minner om generalforsamlingen   
Vi minner om generalforsamlingen som skal være 
torsdag 11. mai 2023. 

Styrets arbeid siden sist

Vi minner om at det på alle felt med unntak av Høyblok-
ka, er 2 stk. utvendige ladestasjoner som kan benyttes av 
våre beboere. Du må bare ordne deg tilgang via NTE, så 
kan du få ladet på disse stedene (i maks 3 timer). Dette 
for at det skal kunne rulleres for å lade, og at ingen skal 
kunne ta opp unødvendig plass i lengden. Og det gjelder 
i særlig grad de som ikke har egen parkeringsplass med 
mulighet for å lade. Men husk: maks 3-timers regelen.

Ladeplassene er foran/ved fellesgarasjene til Adolf Øi-
ens veg. 3, Utleirtunet 9, Ada Arnfinsens veg. 1 og 6, 
Asbjørn Øverås veg. 2, på taket på parkeringshuset (er 
det mange plasser), Nordre Risvolltun 1 og Søndre Ris-
volltun 2, Marie Sørdals veg. 1 og 22, samt Blaklihøgda 
2 og Blaklihøgda 7.  

Våre beboere er velkommen til å lade på disse plassene. 
Og får dere besøkende som ønsker å lade, anbefaler vi 
at besøkende kan låne brikke av den beboeren de skal 
besøke (dersom beboeren har ordnet seg tilgang). 

For bestilling av Zaptec elbillader: 

https://ntebutikken.no/kampanjer/risvollan

Det som kommer i tillegg til kostnader for selve ladesta-

sjonen og ladekostnader inkl. nettleie etc er da:

  *   Ett engangsbeløp (tilkoblingsavgift) for å koble 
seg til infrastrukturen på kr 5.000 ink. mva. (beløpet 
tilfaller borettslaget og faktureres herfra). 

Beløpet kan omsøkes for delbetalinger. Søknad om 
dette sendes i så fall daglig leder.

Beløpet er satt slik med bakgrunn i at borettslaget 
har forskuttert etablering av infrastruktur, og for 
å dekke inn noe av disse kostnadene må brukerne 
være med å betale for dette. Dette betaler du for å få 
”bensinstasjon” på parkeringsplassen din. Kostna-
den er vedtatt av borettslagets styre.

Velg så ønsket produkt og betalingsmåte.

Utvendige ladestasjoner som kan brukes av våre beboere

Hvem ble denne bilen oppkalt etter?  Vi trekker ut en T-skjorte fra Trondheim TV 
til en av de som har sendt inn riktig svar på post@trondheimtv.no. Husk oppgi 
størrelse.
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VI SØKER SOMMERVIKARER 2023  

 

Ønsker du å bidra til å holde våre grøntområder fine i sommer? 

Borettslaget ønsker å knytte til seg sommervikarer til plenklipping og stell av våre grøntarealer og blomster-
bed.

Plenklippingen foregår hovedsakelig med traktorklipper og det er derfor ønskelig at søkeren har traktor og/
eller bilsertifikat. Vi har behov for sommerhjelper i perioden 1. mai til ut i september, så vi oppfordrer der-
for både skoleelever, studenter og pensjonister til å søke!

Vikariatet avlønnes etter tariff.

Søkere bosatt i borettslaget har fortrinnsrett. I søknaden er det viktig å føre opp de ukene dere kan jobbe, 
samt når det er aktuelt å ta ut ferie. Husk å oppgi det telefonnummeret og eventuelt e-postadresse som 
dere kan kontaktes på. 

Søknad sendes/leveres borettslagets kontor innen onsdag 12. april 2023, eller sendes på e-post til: borett-
lagets e-postadresse som er: risvollan.bl@risvollan.no     

Har du spørsmål til arbeidsoppgavene, ta kontakt med arbeidsleder Roger Kvam på telefon 909 79 391.

Vi ser frem til å høre fra deg😊

Skoleungdom, studenter og pensjo-
nister – se her! 
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SUPERNYHET
kun hos Happy Homes

NYTT
SPENNENDE 

FARGEKART

Vår beste maling!

Innred med  
personlighet!
Om hytta, sommerhuset eller fritidsboligen 
ligger på fjellet eller ved sjøen, innred med 
personlighet og sjel. Ta vare på tradisjoner, 
og skap den stemningen du selv liker å 
slappe av i. Et sted å trekke seg tilbake, 
nyte naturens nydelige omgivelser mellom 
brettspill og kakao.

     HAPPY HOMES TIPS: 
TENK PÅ DETTE NÅR DU SKAL 
INNREDE HYTTA:

Hvor ligger hytta i terrenget?  
På fjellet, i skogen, eller ved sjøen. 
Dette vil speile farge og interiør. 

Hvilken stil og stemning ønsker du? 
Klassisk, moderne, maritimt ect.  
Lunt og dempet eller åpent og lyst.

Hva skal fremheves av detaljer? 
Hvilken farge skal vinduer, dører og 
lister ha. Spesielle interiør-elementer 
som skal fremheves?

Foto: Tyrilin

HJEMMEFØLELSE 
PÅ HYTTA

TRANSPARENTE  
PRODUKTER FOR NYTT  
ELLER GULNET PANEL

Vårdugnad 
Siden vi i skrivende stund har masse snø og det er vin-
ter på Risvollan, vet vi ikke hvordan våren kommer til 
å bli ennå. Ofte har vi måttet flyttet på avtalte tidspunkt 
(dato) for gjennomføring av dugnad fordi det fremdeles 
har ligget igjen snø eller har vært for vått på bakken. Vi 
venter derfor med å lage en oversikt over når det enkel-
te felt skal gjennomføre dugnad. 

Vi vil sende ut en oversikt til alle naboutvalgene når det 
nærmer seg dato for gjennomføring av vårdugnadene. 
Denne oversikten legges også ut på våre hjemmesider. 

Containerservice til høsten
Årets containerservice blir gjennomført èn dag til høsten. Vi kommer tilbake med dato.

Vi håper derfor at den enkelte beboer selv kan kjøre ting som skal kastes til Heggstadmoen i mellomtiden, 
og ikke la det/de bli liggende igjen rundt om ved leilighetene eller i kjellernedgangene. Vi henstiller beboer-
ne våre til å være flinke til å rydde opp og ikke la ting ligge! Har du bruk for å låne tilhenger for bortkjøring, 
har borettslaget en til utlån. Så bare ta kontakt med oss. 
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Den store snøryddedagen

Søndag 12. mars var den store snøryd-
dedagen. Beboerne våknet opp til 
ca. 20  cm med nysnø. I tillegg hadde 
vinden i løpet av natten pakken snø-
en sammen på utsatte steder i stør-
re snøhauger. Beboeren måtte finne 
fram snøskuffene og måke oppgan-
gene sine. Mange måtte også frigjøre 
verandadøra for et lag med tettpakka 
snø. Rømningsveien er viktig. 

I tillegg til frisk luft og fin mosjon åpnet 
det seg muligheter til en prat med na-
boen der hovedtemaet var været. 

For vaktmestrene ble denne dagen ek-
stra travel. Det ble gjort en stor innsats, og de holdt på hele dagen for å fjerne snøen fra vei-
ene og parkeringsplassene. 

«Jo-jovinteren» 2023

Denne vinteren har vi i veldig stor grad 
opplevd det som mange kaller «Jo-
jovær». Noen dager er temperatu-
ren under null, for så å sprette opp til 
plussgrader. Korte perioder med snø 
avløst av regn. Dette har ført til mange 
dager med glatt føre både for bilister 
og fotgjengere. Skal vi ut å gå, er pigg-
sko/brodder den beste forsikring.  

Vinteraktiviteter 

Friområdene på Risvollan gir gode muligheter for allsidige og varierte vinteraktiviteter. Her 
kan du gå, renne og hoppe på ski. Du kan ake på kjelke, med matte eller brett. Når snøen er 
kram, dukker det opp snømenn flere steder. Er det ekstra mye snø, er bygging av snøhule en 
fin aktivitet. Med andre ord; Risvollan kan være et vintereldorado som vi bør benytte oss av, 
både liten og stor. Dette er med å skape moro, glede og ikke minst frisk luft og fysisk aktivi-
tet.

Ved god hjelp av Trondheim kommune har vinteruteområdet blitt enda bedre. Når vær og 
føreforhold tillater det, lager en løypemaskin fine spor opp gjennom Stordalen, ned Selbu-
dalen og ei fin sløyfe rundt flaten ved E-feltet. 

Risvollan barnehage

Risvollan barnehage i Stordalen har vært midlertidig siden 2007.  Barnehagen har en små-
barnsbase og en storbarnsbase. Småbarnsbasen består av Spurv og Meis, og storbarnsbasen 
av Sommerfugl og Maur.

Snart skal barna fra disse gruppene flytte til den nye Risvollan barnehage som bygges på den 
gamle barnehagetomta. Hovedbygget har kommet opp. Elise Wiik, sammen med flere av de 
andre barna, har vært invitert inn for å se på den nye barnehagen. Etter planen skal den står 
ferdig januar 2024.
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Bilder:

1. :

2. :  Håkon Olander 
Rognlie får god fart på 
kjelken

3. : Det store snøfallet er 
samtaleemne mellom Kir-
sti Sørgaard Moe og Roger 
Aalberg 

4. : Vibeke Sommervold har 
snart fullført snømåkinga

5. : Elise Wiik måtte ha en 
liten sykkeltur før hun 
drog hjem i hagen for å 
lage snøhule

6. : Leking er godt for kropp 
og sjel mener Tord Has-
sel-Vangen (og han har 
rett). 

7. : Vaktmesterne gjør en 
god innsats

8. : Fin vinteraktivitet

9. : Riktig utstyr for glatt føre

10. : Framsidebilde?

Vintermoro i mars Tekst og foto: Gunnar Osvoll

Håkon Orlander Rognlien får god fart på kjelken Lilly Elouise Rognlie liker å renne på akemadrassen

Det store snøfallet er samtaleemnet mellom Kirsti Sørgaard Moe 
og Roger Aalberg

Vibeke Sommervold har snart fullført 
snømåkinga

Elise Wiik måtte ha en liten sykkeltur før hun drog hjem i hagen 
for å lage snøhule.

Leking er godt for kropp og sjel, mener Tord Hassel-Vangen 
(og han har rett).

Det må godt utstyr til å takle en ordent-
lig norsk vinter.  Ikke minst må det gode 
vaktmestre til som kjenner hver ei gate 
og hver en ”hump”. De står på døgnet 
rundt når snøfallet er så mye som nå.

Fin vinteraktivitet i et barnevennlig borettslag.



Brukerveiledning
Denne veiledningen vil vise deg hvordan du kommer i gang med å lade 
din bil på en lokasjon der NTE betalingsløsning er aktivert.

Bruk følgende nettadresse for å lage konto:
https://nte.charge365.no/login

Trykk på Ny Bruker

Legg inn ønsket e-postadresse og passord, deretter klikk på Opprett

Velg riktig kontotype:
Jeg vil bare lade eget kjøretøy

Fyll inn data som kreves; Navn, adresse, telefonnummer
Les gjennom samtykke for vilkår og erklæring, huk av, og klikk på Lagre

Så får du valget om å registrere ditt betalingskort.
For å kunne aktivere din brukerkonto, kreves det et oppdatert betalingskort

Nå er du i utgangspunktet klar for å kunne starte en lading.

For å sjekke om det er mulig å starte en lading på din ladestasjon, søk om tilgang  

Søk under fanen “Tilgang” ved å legge inn Lade-ID eller navn på ladesystemet.

Dersom du har en RFID brikke som skal legges til, kan du gjøre dette under fanen 
“RFID” og følge instruksene på siden.
Du kan også legge til en RFID brikke manuelt ved å legge inn koden på baksiden.

Start lading enkelt enten via SMS, RFID brikke eller via “Lading” i Portalen. 
Utførte ladinger vil bli belastet ditt registrerte betalingskort, og totalbeløp blir  
trukket én gang per måned basert på gjeldende priser for lokasjonen.

De til enhver tid gjeldende priser bestemmes av lokasjonseier.
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Avslutningen til Kjell Kjærstad.
Tekst og bilde Håkon Ebbesen

Da var tiden kommet for å avslutte karrieren til Kjell som ansatt i  
Risvollan borettslag. Men selv om Kjell ikke lenger er ansatt i boretts-
laget, så fortsetter han som redaktør for Rislappen og Trondheim tv.

 

Daglig leder Henriette takker Kjell for lang og tro tjeneste. 

Kjell begynte i jobben i 1996 som ansvarlig redaktør for infokanalen. 
Deretter i 2006 ble Kjell ansatt i borettslaget i en halvstilling som re-
daksjonsmedarbeider. I løpet av denne tiden ble det produsert mye stoff 
fra både Risvollan og områdene rundt. Det resulterte i et stort arkiv med 
filmopptak. Med seg har Kjell bestandig hatt flinke frivillige medar-
beidere som har vært med på å skape både Rislappen og tv kanalene til 
borettslaget. (det er ca. 100 frivillige som har vært med opp gjennom 
tiden.)  Dette har medført at borettslaget har blitt kjent ut over byen og 
området rundt.

Tale og blomster fra styreleder Roger Hagestuen.

Kjell har bestandig hatt evnen til å komme i kontakt med folk i alle 
lag, dette både for å filme og skaffe nye medarbeider. Regner med at 
vi får se mer av denne karen på Trondheim TV. Ønsker Kjell lykke til i 
en hektisk pensjonisttilværelse.  

            
ÅPNINGSTIDER I

PÅSKEN 2023

Mandag 3. april  kl. 09.00 - 15.00

Tirsdag  4. april kl. 09.00 - 15.00

Onsdag  5. april  kl. 09.00 - 12.00

                       Borettslagets vakttelefon 940 13 260

Foto: Harald Osvoll



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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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!

Hvem er dette?   En av 
verdens beste idretts-menn 
for sin tid.  Vet du svaret? 
Send det på mail til post@
trondheimtv.no. Heldig vin-
ner blir trukket ut og premien 
er en T-skjorte med  Trond-
heim TV logo. Husk oppgi 
størrelse.




