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STYRELEDER HAR ORDET
Hei alle medboere
Årets siste utgave av Ringreven er nå hos dere.
Det betyr av vi er godt ut i desember måned.
Faktisk så er det bare få dager igjen til juleaften.
Dette er måneden med venting og forventninger,
spesielt kanskje for de minste. Vi pynter og steller
for å gjøre høytiden så fin som mulig. Dog kan
årets julefeiring rundt om i de norske hjem, bli
noe annerledes enn før. Koronaen legger en
bremse på oss alle dessverre. Men noe positivt
er det også. Det kan se ut som at Trøndelag er
en av få kommuner som er grønn. Det er bra.
Det kan tyde på at vi gjør noe riktig og det bør vi
fortsette med.
Siden forrige nummer av Ringreven, skulle vi
ha gjennomført beboermøte i november. Dette
måtte vi dessverre avlyse grunnet koronaen,
men vi kommer sterkere tilbake ved en senere
anledning.
Nok om dette. Det kan se ut som at vinteren
med snø lar vente på seg. I skrivende stund har
det som har kommet, blitt til is og gir oss som er
ute og går noe utfordringer. Vi må sko oss godt
folkens for å unngå uhell. Jeg håper i hvert fall at
snøen kommer før jul. Hvit jul er vel noe vi alle
ønsker oss.

etter hvert folkens. Vi må bare være litt tålmodig.
I og med at vi er i lysets måned hvor vi er flittige
brukere av levende lys, så kommer det også her
en pekefinger. Vær varsom i bruken av lys, men
vær også sikker på at alle er slokket før du går til
sengs. Ingen ønsker en brann i sin oppgang. Det
er ditt ansvar at det ikke skjer.

I høst startet arbeidet med å fornye de
resterende gamle garasjene. Dette arbeidet er
vel så godt i gang. Pr. dags dato, så er nesten
halvparten av de totalt 227 nye garasjer ferdig
og de av beboerne som har fått tildelt ny garasje,
har flyttet inn. Dog et lite skjær i fremgangen, da
leverandøren av garasjeportene har problemer
med leveransen. Det kommer porter på nyåret.
Ohmia, som leverer lading til el-biler, er avhengig
av at strømskapene rundt forbi, blir åpnet og
strøm koblet opp. Dessverre er ikke de som skal
gjøre dette, av de raskeste til å bistå. Men det blir

NB. Dessverre, så ble det ikke noe julegrøt på
huset i år. Vi kommer sterkere tilbake.
Avslutningsvis ønsker jeg, styret og ansatte,
dere alle en riktig fin og hyggelig jule- og
nyttårsfeiring!
Styreleder
Terje Svarva

”Ringreven” utgis til beboere i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke
nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle syn. Utgiver er INFO-utvalget.
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HUSK VÅRENS GENERALFORSAMLING
Styret tar sikte på å avholde vårens generalforsamling onsdag den 17.03.2021.
Egen innkalling blir som vanlig sendt ut. For at forslag som andelseierne ønsker å stille skal
komme med i denne innkallinga, må de være innlevert/sendt driftskontoret seinest 8 uker før
generalforsamlinga.
Siste frist blir derfor fredag 29. januar 2021

NOEN ORD FRA DAGLIG LEDER
Da har vi snart lagt bak oss nok et år. Et år som
siden mars har preget oss alle, og som vi nok
sent vil glemme. Det merkes kanskje ekstra godt
nå når mørketiden for alvor tok tak. Dette er
en tid vi tradisjonelt møtes og har det hyggelig i
festlige lag. Det er derfor fint å se at mange har
hengt opp lys i godt tid før advent – vi trenger
å lyse opp litt. Vi får krysse det vi har for at den
vaksinen vi venter på kommer snart.

Jeg må til slutt ta med noen ord om brann
sikkerhet i dette nummeret også.
HUSK: Sjekk batteri i røykvarslerne og sjekk
pulverapparatet. Nye batterier fås gratis på
driftskontoret.
Det er forbudt å oppbevare gjenstander som
hindrer rømning ved brann i alle oppganger/
fellesområder. Ved en mørklagt oppgang, fylt
med tykk røyk, vil selv den minste gjenstand
kunne være årsaken til av vedkommende ikke
kommer seg ut i tide.

Her i administrasjonen har hverdagen vært
tilnærmet «normal». Vi har dessverre måtte si
nei til oppdrag inne i leilighetene av naturlige
smittevernhensyn. Ringen Storstue var i mars fylt
opp med rund-dager, bryllup, konfirmasjoner og
andre arrangement ut året. Mesteparten av dette
er blitt avlyst, men det gikk å gjennomføre noen
konfirmasjoner i høst.

Ta vare på hverandre!

Prosjekt «nye garasjer» er i rute, og har så å si
gått på skinner. Vi har dessverre møtt en del
utfordring med grunnen, og har måttet skifte ut
en god del masse. Men våre entreprenører har
stått på og vi regner med å komme i mål i forhold
til planen. Vi har sågar «tyvstartet» utenfor SR 2E.
Her var det også veldig dårlige masser, og så å si
hele byggegropa må skiftes. Til våren fortsetter
arbeidet med å ferdigstille de nye garasjene.
Jeg vil rette en takk til alle berørte for deres
tålmodighet. Det har til tider vært kaotiske
tilstander med tanke på parkering.
Jobben med å skifte lysarmaturer, gikk opp
gavene til Bravida, og de har så vidt kommet i
gang. Denne jobben vil pågå utover vinteren.
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Kostnadsfritt for boligselskap.
Administrasjonsfritt for styrer.
Kun de som lader betaler.
Vi tar investeringen og klarg jør alle p-plasser
i ditt boligselskap for elbillading. Kun de med
ladebehov betaler for sin bruk g jennom et
ladeabonnement. De andre beboerne kan koble
seg til senere når de ser behovet for det.

Kontakt oss
464 26 000
ohmia@ohmiacharging.no
ohmiacharging.no
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NYANSATT ANLEGGSGARTNER
I forbindelse med at en av våre ansatte i
driftsavdelingen fikk tilbud om annen stilling,
ble behov evaluert, og det ble annonsert etter
en anleggsgartner til Ringvegen borettslag. Vi er
glade over å presentere vår nye anleggsgartner
for dere beboere: MALIN LANGØRGEN

borettslagets grøntområder”. “Området er stort,
og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben”, sier
Malin. “Resultater vil komme, det tar tid med
vekster, så det gjelder å ha tålmodighet”.
Hun har blitt godt mottatt av kollegaene på
driftsavdelingen. Det er mye å sette seg inn i –
bare det å kjenne alle tunene, er jo en utfordring!
Nå er det vinter og det vil bli brøyting og annet
vedlikehold som skal gjøres, så jeg har noen
måneder på meg til å bli kjent med områdene
og tunene, før gressklipperen tas fram. Det er
positivt at det er så mye grønt – for det er viktig
for både trivsel og luften. Et tre filtrere ca 1 tonn
svevestøv i året, så trærne er nyttige i en stor by,
kan Malin fortelle.

Litt om Malin: Hun har vokst opp på gård på
Ringvål, og har holdt på med hest i mange år.
Interessen for det grønne startet tidlig, og hun
synes det er spennende å følge prosessen fra
plan til gjennomføring, og se resultat av det man
har gjort. Hun er utdannet anleggsgartner på
Skjetlein Videregående skole og har jobbet noen
år som anleggsgartner.
Malin vil ha hovedansvaret for uteområdet om
sommeren, og hun tar dermed ansvaret for
planleggingen for det grønne, videre. Denne
anleggsgartneren har fagkunnskap, erfaring, mye
energi og pågangsmot – og det vil komme godt
med, da Ringvegen borettslag har mye grønt
å vedlikeholde. ”Jeg er ikke alene, men har en
flott gjeng kollegaer, som sammen skal drifte

Det er Korona restriksjoner, men Malin tar gjerne
imot tips og ideer fra dere beboere. Så har du
noe du vil dele med henne, send gjerne en mail
til: malin@ringvegen.no
Vi ønsker Malin velkommen inn i Ringvegen
borettslag.

Malin har allerede jobbet hos oss i noen måneder og har blitt
bedre kjent med kollegaene, området, tunene og maskinene.

Vår nye anleggsgartner behersker flere kjøretøy, og gleder seg til
vinter som til sommer, da alle årstidene har sin sjarm.
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DIVERSE INFO
ENDRINGER I
FELLESKOSTNADENE

Vær derfor oppmerksomme på følgende:
Nytt kontonummer
Nytt kid-nummer.

Styret i Ringvegen borettslag har i sitt møte den
11/11-20 sett seg nødt til å vedta en økning i
felleskostnadene (husleia) med ca 2,0 % med
virkning fra den 1. januar 2021.

HUSK å kontakte banken for ny avtalegiro.

BRØYTING

Bakgrunnen for dette er i hovedsak:
Styret finner at borettslaget fortsatt har en
sunn økonomi. Betjening av lån, opptatt til ulike
vedlikeholdsoppgaver, tynger likevel økonomien.
Nedbetaling av borettslagets lån utgjør pr
år kr 10.000.000,-, i tillegg kommer renter/
omk. Vi må også sørge for ha nok midler til å
kunne gjennomføre andre tiltak, samt dekke
opp for den generelle prisstigninga. (Økninga
i konsumprisindeksen var fra november -19 til
november -20 på 1,7 %).

Borettslaget brøyter egne veger, både kjøreveger,
gangveger og P-plasser, samt noen av de
kommunale vegene i området.
Ved rydding av parkeringsplassene, henstiller
vil til de bileierne som er tilstede når brøyting
foregår om å flytte bilen mens arbeidet pågår.
Det er da mulig å få brøyta hele parkerings
plassen. Beboerne er oss til meget god hjelp når
de sørger for å holde selve inngangspartiet,
trappa og en meter foran trappa fritt for
snø. Spade til å måke med skal stå i de gamle
sjaktrommene.

De nye felleskostnadene blir slik pr måned:
2-roms
3-roms
4-roms
4-roms (stor)
5-roms

kr 3.466,kr 4.230,kr 4.786,kr 4.933,kr 5.550,-

Strøing av gang/kjøreveger utføres når dette er
nødvendig.
Kjære foreldre: Sørg for at dine barn ikke
lager snøhuler mot gang- og kjøreveg. De som
brøyter har ingen mulighet til å se dette. En
ulykke kan fort skje.

Det blir ingen endring i garasjeleien, som fortsatt
blir på kr 200,- pr måned for gamle garasjer, og
kr 650,- for nye garasjer.
For dere som har avtalegiro, så vil det nye
beløpet bli korrekt fra årsskiftet. Noen av
dere har kanskje lagt inn ei forholdsvis lav
beløpsgrense, sjekk om det nye beløpet overgår
grensa (enten i banken din eller nettbanken). For
de av dere som ikke har avtalegiro, så anbefaler
vi dette som en enkel og kostnadseffektiv måte
å betale felleskostnadene på. Dette vil spare
deg for gebyrer. Ta kontakt med din egen bank,
evt sjekke i nettbanken. Andre andelseiere vil få
tilsendt ny faktura for 2021.

FORSIKRINGER
Borettslaget holder forsikret bygningene (og det
som hører bygningene til) i Gjensidige Forsikring.
Til borettslagskontoret kommer det fra tid til
annen spørsmål om egenandeler. Følgende
gjelder: I de tilfeller skader skjer innenfor den del
av boligen der hvor andelseieren har ansvaret
for det indre vedlikeholdet, vil egenandelen bli
belastet andelseieren. De ulike egenandelene
er pr skade:
Bruddskade på vindusglass i boenhet kr 2.000,-.
Vann-, brann- og andre skader (bl.a. skade på
sanitærporselen): kr 10.000,-. Beboerne kan
bidra til at de sjøl sparer seg for denne egen

OBS OBS !!!
Fra 1. juli i år tok borettslaget selv over all
innkreving av felleskostnader og garasjeleie.
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andelen ved å forebygge skader. De fleste av
forsikringsskadene er kommet p.g.a. lekkasjer
i kjøkkenbenk fra kraner, avløpsrør eller varmt
vannsbereder. Ellers feil ved vaskemaskiner,
tette sluk og avløpsrør. Dette er innenfor det
som andelseier har vedlikeholdsplikt for og
vedkommende vil følgelig få krav om å betale
egenandelen.

avløpsrør gjøres reine. Dette kan gjøres ved hjelp
av stakeband eller kjemisk rensevæske. (Mudin
avløpsåpner, som har vist seg å være effektiv,
selges på driftskontoret for ca kr 100,-).
Det enkleste er imidlertid å gjøre sitt ytterste
for å hindre at rørene blir tette. Unngå at smør,
matolje og annet fett tømmes ned i avløpet på
kjøkkenet, for eksempel når steikepanna eller
gryta gjøres rein. Etter at smør/olje er avkjølt,
kan det tømmes ned i en tom melkekartong og
panna/gryta kan gjøres rein med et tørkepapir,
det hele pakkes godt inn og kastes som restavfall.

Hjemforsikring. Beboerne må sjøl sørge
for at innbo og løsøre holdes tilstrekkelig
forsikret. Husk at en hjem og løsøreforsikring vil
kunne komme til bruk i tilfeller hvor det oppstår
brann eller vannskade med utspring i f.eks. en
naboleilighet.

Slik kaster du fett:
Ribbefett
Etter at du har stekt juleribba, kan du la steike
brettet med fett stå til det blir kald. Da vil fettet
stivne og du kan lett skrape av fettet og putte i
restavfallet. Bruk tørkepapir for å få med siste
rest av fett før du vasker steikebrettet.
Pinnekjøtt
Fett i kasserollen etter koking av pinnekjøtt stiver
når det blir avkjølt. Skrap ut fettet og kast det i
posen med restavfall. Bruk tørkepapir for å få
med siste rest av
fett før du vasker
kasserollen.
Julebakst
Smult, delfiafett og
annet matfett stivner
når det blir kaldt,
evt. hell det i en
melkekartong og la det stivne.
Fårikål
Hell flytende matrester over i en tom melke
kartong, teip igjen toppen og kast den i
restavfallet.

RØYKVARSLER – NYE BATTERIER
En god regel er å lage seg en rutine der brann
varsleren blir testet på en fast dag hver måned.
Det kan også være aktuelt å skifte til batterier
med lang levetid, for eksempel til et litiumbatteri
som varer i ca 10 år. Det kan være en fordel
med flere røykvarslere i
leiligheten. Varsler en –
varsler alle!
Vårt forsikringsselskap,
Gjensidige, har spandert
på oss en del batterier
beregnet på røykvarslere.
Er du innom kontoret, be om å få et batteri!

BRANNSLUKKER
Kontroller at brannsloknings
apparatets manometernål står på
grønt. Sørg også å riste/vende på
apparatet jevnlig, slik at pulveret
ikke klumper seg.

INNBYGDE SKORSTEINER
I 3-, 4- og 5-romsleilighetene er det mulig å
montere ildsted, ettersom det er bygd røykrør/
skorstein her. Uansett om det er montert ildsted
eller ikke i tilknytning til skorsteinen i den enkelte
oppgang, så kan ikke borettslaget godta at disse
skorsteinene kles inn.

TETTE AVLØP
Mange beboere plages fra tid til annen med tette
avløp. Dette merkes som regel ved at vannet i
sluket på vaskerommet stiger. Dette kan raskt
føre til vannskader, så vi ber beboerne føre tilsyn
med dette og regelmessig sørge for at sluk og

I følge feiervesenet stilles det krav til utførelse på
skorsteinens ytterflater.

7

Årsaken til kravet er at det skal være mulig å
påse at skorsteinens ytterflater er uten sprekk
dannelser da slike sprekker kan medføre fare
for spredning av gnister og branngasser i en
eventuell brannsituasjon. Skorsteinens ytterflater
kan pusses, males eller kles med flis, dekorstein,
naturstein eller papirtapet. (Der det er papirtapet
må avstandskravene til ildsted, sotluke og røykrør
opprettholdes). Disse materialene må limes
direkte på skorsteinens ytterflate uten plater e.l.
under, heller ikke gipsplater eller membranplater.
Det er under ingen omstendigheter tillatt å spikre
eller skru skruer inn i skorsteinen.

for eksempel på
vindusglasset.
Fuktskader vil
som følge av dette
kunne oppstå i
vinduskarmene
og det vil være
andelseiernes
ansvar å utbedre
slike skader.
Vindusglasset
Her blir det kaldras da kald luft
virker som en
synker til gulvet fra vinduet.
vannutskiller når
romlufta har en for
høg luftfuktighet.
Mellomrommet i
en isolerglassrute
blir dannet av en
metallprofil langs
kanten av ruta.
Dette gjør at ruta
alltid vil være
kaldest ute langs
kantene når det
Her blir det kaldras da kald luft
er kaldere ute enn
synker til gulvet fra vinduet.
inne. Moderne
glassinnsetting,
med aluminium glassingslister og såkalte
drenerte, luftede falser forsterker ytterligere
denne nedkjølingen av ytterkanten på
isolerglasset når det er sterk kulde ute. En
nedadgående luftstrøm på innsida av glasset
gjør at det kaldeste partiet på glasset blir
langs kanten nede. Er romfuktigheten for
høg, vil vanndampen i lufta kondensere mot
den kaldeste delen av ruta. Er det kaldt nok,
så fryser den kondenserte vanndampen til is.
Seinere smelter isen og skader karmen, evt.
veggen og gulvet.
b) For dere som har montert vedovn i leiligheten,
er det spesielt viktig at det sikres god tilførsel
av luft til leiligheten for at ovnen skal fungere
tilfredsstillende.
c) Dørstokker bør ikke monteres mellom
rommene, da disse fører til at nødvendig
luftsirkulasjon stopper opp. Er dørstokker
montert, bør dørene stå på gløtt iallfall i
de perioder hvor folk sover/oppholder seg
på soverommene (og da er vel vitsen med
dørstokker borte).
d) Montering av varmekilder bør skje på veggen
under vinduene. Man oppnår da at den
friske (og ofte kalde) lufta som trekkes inn
gjennom ventilene blir oppvarmet på sin veg

Er skorsteinen belagt med flis eller stein e.l. og
det er tvil om det er gipsplate under eller om
materialene er limt direkte på skorsteinen, prøv å
bore i en fuge for å undersøke saken.
Enkelte av skorsteinen er utbedret med nytt
”innerrør”. Det er derfor viktig at beboerne søker
borettslagskontoret FØR de evt. starter med å
montere ildsted.

KJELLERBODER
Det er det anledning til å kople fryser/kjøleskap
til det felles strømanlegget i boder i oppgang og/
eller kjeller. Forutsetninga er at evt. arbeid på det
elektriske anlegget arbeidet blir fagmessig utført,
samt at dette meldes til driftskontoret.
Det er IKKE anledning å kople til andre apparater
som for eksempel tørketrommel m.m.

VENTILASJON
Alle leilighetene i borettslaget har mekanisk
ventilasjon. På taket av blokkene står det
trykkstyrte vifter som trekker luft ut fra leiligheten
gjennom avtrekksventiler på kjøkken, bad,
vaskerom og toalett. For at dette skal fungere
tilfredsstillende er det følgende viktig:
a) Samtlige avtrekksventiler er innregulert. Ikke
endre dette! De ventilene som skal slippe
luft inn i leilighetene må stå åpne. Disse er
plassert i vinduskarmene over vindusglasset.
Holdes ventilene lukket, vil det raskt bli dårlig
kvalitet på lufta inne i leiligheten, med fare
for at det dannes kondens på kalde flater,
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VARMEPUMPER

inn i rommet. Videre slipper man ”kaldras”
fra store glassflater, samt at man lettere
unngår duggdannelse og ising på innsida av
vindusglasset.
e) Det er montert kjøkkenventilator, som
er koplet til blokkas ventilasjonsanlegg.
For at denne skal opprettholde den
ønskede effekt, så er det viktig at fettfilteret
rengjøres regelmessig. Produsentens
bruksanvisning er utlevert alle leiligheter.
Mangler du bruksanvisning? Ta kontakt med
driftskontoret.
f) For tørketromler anbefales såkalte ”kondens
tørketromler”. Vanlige tørketromler må ikke
koples direkte opp mot ventilasjonsanlegget
fordi disse produserer mye lo, som vil kunne
føre til tette ventilasjonskanaler.

Det er mulig å montere luft/luft varmepumpe
i tilknytning til leilighetene i Ringvegen. Dette
er imidlertid ingen ubetinget godkjenning.
Fortsatt gjelder de generelle bestemmelser i
husordensreglene om at naboene kan forvente å
ikke bli forstyrret av støy. (Spesielt vil nattestøyen
kunne være et problem).
Vurderer du montering av ei slik pumpe, send en
søknad til driftskontoret.
Det er viktig å benytte godkjente installatører
ved montering av pumpa, samt følge opp
produsentens/montørens anvisninger vedr.
vedlikehold.
Borettslaget stiller derfor krav om at andelseier
tegner en serviceavtale med godkjent installatør
for varmepumpa i hele dens levetid.

Har du spørsmål eller kommentarer til
punktet om ventilasjon, ta gjerne kontakt med
driftskontoret.

Det er ulovlig for privatpersoner å demontere
varmepumpa sjøl. Dette fordi det kan medføre
fare for personskade, samt at vi kan få utslipp
av drivhusgasser. Kjøper du ny varmepumpe, vil
forhandleren også kunne demontere og ta med
seg den gamle. Skal man ikke kjøpe ny pumpe,
anbefales å ta kontakt med det firmaet, som man
kjøpte pumpa av, for demontering.

FYR RIKTIG
Noen gode regler for riktig fyring:
1) Fyr med tørr ved. Tørr
ved gir best varmeutbytte
av brenselet, gir lite sot
i skorsteinen og mindre
forurensing.
2) Fyr med god trekk. Det trengs mye luft til god
forbrenning. Ligg i små mengder brensel ofte.
3) Unngå rundfyring. Resultatet av rundfyring
(med ovnen full av ved og med trekken mest
mulig igjenskrudd) er dårlig forbrenning,
beksot i skorsteinen, mye forurensing.

TRENGER DU TILHENGER?
Borettslaget har gratis utleie av hengere som
beboerne kan benytte, da trenger man ikke å
lagre ting/søppel over lengre tid i fellesbodene
eller andre plasser.

Husk; alle beboere som skal montere et
nytt ildsted i sin leilighet, plikter å sende en
søknad til driftskontoret. Dette bl.a. for at det
kan opplyses hvor det er montert nye innerrør
i røykrøret. (Skades røret under montering, kan
beboeren bli ansvarlig for å utbedre skaden).
Videre av hensyn til nødvendig feiing.
Husk også at ved nymontering av ildsted skal
dette kontrolleres av en kvalifisert kontrollør.
(Dette kan være en murmester, varmeforhandler
eller feier. Eier av ovnen er selv ansvarlig for å
vurdere kvalifikasjonene til en kontrollør). Be
om skriftlig dokumentasjon på utført kontroll.
Borettslagskontoret skal ha tilsendt en kopi.
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Ønsker du den nye Telia boX’en, men fikk ikke hentet
ut da Telia var på besøk på Ringvegen?
Da kan du gjøre følgende:
- Besøke vårt servicemottak på Brattørkaia 17, like ved Rockheim og få utlevert ny boks på dagen.
Husk å ta med den gamle tv -boksen i retur. Åpningstid: man-fre 10-16.
eller
- Bestille pr post ved å ta kontakt med kundeservice på tlf 924 05 050 eller på chat, www.telia.no. Du
vil da kunne returnere den gamle boksen med en ferdigfrankert postlapp.

NB: Ser boksen din slik ut (tidligere med Get logo på toppen) er det den nyeste.
Det er valgfritt for hver enkelt husstand om dere ønsker å bytte eller ikke.

Styret i Ringvegen Borettslag inngikk i høst en ny og enda bedre avtale med Telia for levering av TV og
bredbåndstjenester. Det betyr at du som beboer fra 01.11 fikk enda mer – ny tv boks og doblet
internetthastighet!
Dette inngår i den kollektive grunnpakken i Ringvegen borettslag:
• TV og Strømming, 12 faste kanaler + 50 poeng til å velge innhold med
• Telia boX – markedets råeste tv boks
• Opptak, med 500 timer lagring i sky
• Bredbånd 100 mbps

Mvh
Telia, avdeling Midt-Norge
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INFO FRA TEKNISK
AVDELING JUL 2020
GATEPARKERING SAUPSTADRINGEN 2-10
OG CASPER LUNDES VEI

16. til 19. november hadde vi Teliadager her i
borettslaget.

Gateparkeringen på overnevnte plasser er
tidsbestemt og det er parkering forbudt
på disse plassene mellom 0700-1500,
dette for at det skal være mulig å utføre
nødvendig vedlikehold på veiene (brøyting
og strøing). Håper at alle overholder dette
slik at vi får utført våre arbeidsoppgaver og
de som parkerer ikke risikerer bot og/eller
borttauing.

Da kunne beboerne komme til Ringen Storstue
og bytte til nyere bokser og få svar på eventuelle
tekniske spørsmål hos representantene fra Telia.
På grunn av det store antallet beboere vi er og
koronasituasjonen måtte det deles opp i fire
dager med fire timer hver dag for å gjennomføre
dette sikkert.
Og det klarte vi fint. Ingen smitteproblemer ble
registrert.

SNØMÅKING

Det ble ingen servering denne gangen, det får vi
gjøre ved en senere anledning.

Minner alle beboere på at de har ansvaret
for å måke 1m utenfor sin egen trapp/
inngang. Noen er flinke til dette men dette
men det kan fortsatt bli bedre. Håper at
de som er i stand til å måke tar i et tak slik
at det blir enkelt å komme seg inn/ut av
oppgangen for alle.
VARMTVANNSBEREDERE
Ber om at alle beboere sjekker sine
varmtvannstanker for eventuelle lekkasjer
med jevne mellomrom for å hindre
vannlekkasjer og vannskader. Vi har de
siste årene hatt noen skader i tilknytning til
blandeventilen på tanken der det har vært
noen vannlekkasjer. Lekkasjene kan være
vanskelig å se men som regel henger det
noen dråper på den røde plasthetta der
rørene går inn på tanken, hvis denne er
ødelagt.

Styreleder Terje Svarva sørget for registering av oppmøtte
beboere.

Representantene fra Teila møtte opp med godt humør.

EL BIL LADING
Borettslaget har inngått en avtale med
Ohmia om el bil lading både i garasjene og
på uteparkeringene, se egen info om dette i
ringreven. Når vi får i drift lading fra Ohmia
så vil borettslaget sine ladere ved dalatunet
bli demontert og de som skal lade el biler
må gjøre dette gjennom Ohmia sine ladere.

Styremedlem Stina-Marie Aune var en de som sørget for at
Teiladagene ble avholdt i tråd med smittevernreglene fra FHI.
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Bolig
solgt!

Ny prisrekord
i Ringvegen BL
Jeg solgte nylig denne 4-roms leiligheten (102 kvm BRA/98 kvm P-rom)
i 1. etasje i Saupstadringen 23B for kr 2.820.000, noe som er prisrekord
i Ringvegen Borettslag. Etter salget har vi fremdeles 18 interessenter
som fortsatt er på utkikk etter bolig i dette området.
Går du med planer om å selge bolig? Ta kontakt med meg for en
uforpliktende og gratis verdivurdering/gjennomgang av din bolig.

Anders Keiseraas, Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf. 986 70 350 / anders.keiseraas@em1.no
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HEIMDALSELEVER
ÅPNER POP UPBUTIKK PÅ SAUPSTAD!

TIL BEBOERE I RINGVEGEN
BORETTSLAG:
VIKTIGE TELEFONNUMMER:
RØRLEGGER I ARBEIDSTID:
02407 – Bravida
RØRLEGGER 1 UTENOM ARBEIDSTID:
97 65 29 00. Rørvakt Bravida
RØRLEGGER 2 UTENOM ARBEIDSTID:
97 04 08 40. Rørvakt K.Lund
ELEKTRIKER I ARBEIDSTID:
02407 - Bravida
ELEKTRIKER 1 UTENOM ARBEIDSTID:
93 09 69 44. Vakt Bravida

Elever ved Heimdal videregående skole ønsker
å bidra til mer aktivitet i Saupstad sentrum og
åpner derfor butikk de siste skoledagene før
jul. Det er skolens entreprenørskapselever som
har brukt lokalet som verksted i desember for å
synliggjøre hvordan produktene som skal selges
blir til.

INNLÅSING I EGEN LELIGHET:
I ARBEIDSTID:			
72 59 22 00
UTENOM ARBEIDSTID:
22 97 10 77 – Securitas direkte

Vi håper bydelen setter pris på julelys i vinduene
og aktivitet i lokalet som har stått tomt lenge.
Mange har allerede tatt turen innom for en
prat, vi håper derfor på godt besøk når butikken
åpner 16. – 21. desember (stengt søndag). Det
er Coop Midt-Norge som har åpnet døra for
ungdommene, arbeidet elevene gjør her er en
del av Erasmus + prosjektet, Future Planners.

NØDNUMMER:
HEIMDAL POLITISTASJON: 02800

POLITI: 112
HELSE: 113
BRANN: 110

Butikkens åpningstider i desember:

Styret og administrasjonen i Ringvegen
borettslag tar ikke ansvar for det arbeidet
som blir utført, og gir heller ingen garantier.
Vi har kun sjekket at alle dokumenter og
godkjenninger fra firma er i orden.

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag

Det pålegges det enkelte firma ansvarsrett
og garantier for det arbeidet som er utført.
Eventuelle reklamasjoner stiles derfor
direkte til dem. Vi presiserer at valg av
håndverkere kun er et forslag, og at andre
firma fint kan brukes.

16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12

kl. 13.30 – 17.00.
kl. 16.00 – 18.00.
kl. 14.00 - 17.00
kl. 10.00 - 15.00
stengt.
kl. 14.30 - 17.00

VELKOMMEN TIL EN TRIVELING HANDEL!
Med vennlig hilsen
Kine Goodman
Samfunnskontakt, Heimdal vgs.
13

BYGGING AV NYE GARASJER
I BORETTSLAGET

De første
garasjerekkene
er nå ferdigstilt.
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RASKRUNDER

BRUK AV
FELLES
BOD AREAL

Høstens raskrunder ble gjennomført i oktober
måned. På disse dagene oppfordres beboerne til
å gå sammen om å rydde i egen leilighet, boder
og fellesboden.

Felles bod areal er for alle i oppgangen.
Arealet kan kun benyttes til å hensette sykler,
barnevogner, sportsutstyr og annet bruksutstyr i
sesong.
Disse retningslinjene er for å unngå at felles bod
areal blir fylt opp med rask som står i flere år.
Borettslaget er ikke ansvarlig for skader eller
tyveri av utstyr som står i felles bod areal.
Minner også på at beboere kan låne tilhengere
i borettslaget. Ta kontakt med driftskontoret for
mer info.

ÅPNINGSTIDER
JUL/NYTTÅR 2020
Drifts- og vaktmesterkontoret holder åpent
i forbindelse med jule- og nyttårshelg:
Driftskontoret:
Onsdag
23/12:
Julaften		
Mandag
28/12
Tirsdag
29/12
Onsdag
30/12
Nyttårsaften		

08:00 – 14:00
Stengt
10:00 – 14:00
10:00 – 14:00
10:00 – 14:00
Stengt

Vaktmesterkontoret:
Onsdag
23/12
Julaften		
Mandag
28/12
Tirsdag
29/12
Onsdag
30/12
Nyttårsaften		

07:00 – 14:00
07:00 – 12:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 12:00

Vaktmesterkontoret kan til tider være
ubetjent.
Telefon til driftskontoret er 72 59 22 00.
Utenom kontorets åpningstid, se oppslag
«VIKTIGE TELEFONNUMMER» som henger
på oppslagstavla i alle oppganger.

1. varamedlem Mali Iren Dyrseth og Tom Johansen var
beboere som benyttet seg av raskdagene i borettslaget.
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Da er det straks jul og noen har heldigvis tid
til en liten prat – for denne gangen lurer vi på:

Vi har startet opp med
en liten lokal variant,
der vi stiller ulike
spørsmål til våre beboere.

1. Skal du feire jul?
2. Hva blir det til julemiddag for deg/dine?
3. Har du noen ønsker til julegave eller for
julen?

Anne Lise Johansen Østmark
Sr 25 G

1. Ja – det gjøres hvert år!
2. I år blir det både ribbe og pinnekjøtt.
3. Ingen ønsker for meg selv, jeg synes det
er best å gi gaver. Et ønske er at verden
skal bli bra for alle!

Sebastian Hansen
Sr 25 G

1. Ja!
2. På julaften blir det pinnekjøtt.
3. Jeg ønsker meg en del, og øverst på
listen står det “Marvel-ting”.
(Superhelter)

Johnny Thorsen
CL 4 A

1. Ja, det blir i Norge i år. Feirer vanligvis i
Danmark annet hvert år.
2. Vi skal ha ribbe med brunede poteter!
(Karamelliserte poteter)
3. Jeg ønsker meg MC-klær.
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DALEN AKTIVITETSPARK ÅPNET MED
BÅDE ORDFØRER OG STATSRÅD
Tekst: Ingunn Grøtte, Trondheim kommune
– Vi kan nesten ikke tro at parken står ferdig.
Denne parken tegna vi på i flere uker på skolen.
Nå står den ferdig. Det var flere runder, opp- og
nedturer, og vi hadde mange workshops hvor
vi diskuterte hva som skulle være med i parken,
forteller Mia Bjerkan.

ny historie med bakgrunn i alt som har skjedd i
Områdeløft Saupstad-Kolstad.
Flere som hadde jobbet med prosjektet
pratet fra scenen, og til og med kommunal- og
moderniseringsminister Nikolai Astrup var til
stede og gratulerte med åpningen. Stor jubel ble
det både da verdensmestrene i fotballtriksing,
Fagerli brothers, hadde trikseshow med ball.
Rapperne Gerald Ofori og BulmBoys sørget for
musikk fra scenen.

Som tidligere medlem i Saupstad-Kolstad
ungdomsråd synes hun det er spesielt å tenke
på at de har vært med på å lage en park for
framtida.
– Det er fint å tenke på at parken kan bli brukt av
flere generasjoner framover, at også våre barn og
barnebarn kan bruke den.

Ideen om parken oppsto i valgfaget Demokrati i
praksis på Huseby ungdomsskole, da 13 år gamle
Kine Storflor Grøtt ønsket seg en park. Flere
ungdommer tente på ideen, og etter hvert har til
sammen nærmere 800 ungdommer vært med på
å skape parken gjennom å fortelle hva de ønsker
seg.

I parken har det blitt plass til både volleyballbane,
skateområde og parkouranlegg, bordtennisbord,
hengekøyer, lekeplasser, møteplasser og et eget
sceneområde som kan brukes til ulike arrange
ment. En ny ballbinge er på plass, hvor det er
mulig å boltre seg med mange ulike ballsporter.
På åpningsdagen 21.september var det både
underholdning og taler. Ordfører Rita Ottervik
klippet snora og omtalte en bydel som skaper

Tidligere daglig leder i Ringvegen borettslag Birger Knudsen i
munter samtale med ordfører Rita Ottervik.
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Skulpturer man kan se i Dalen Park. Det er kunstner Erik Pirolt som har tegnet og produsert Humans og Apeastronaut
(Foto: Sissel Nystad)

NYE BEBOERE:
ADRESSE

INNFL. MND

KJØPER/E

Saupstadringen 29D
Kolstadtunet 6E
Saupstadringen 35B
Kolstadtunet 10B
Saupstadringen 25B
Saupstadringen 35A
Saupstadringen 21C
Casper Lundes veg 6E
Saupstadringen 21D
Saupstadringen 25F
Saupstadringen 35B
Saupstadringen 23A
Saupstadringen 49A
Saupstadringen 17D
Saupstadringen 21B
Saupstadringen 49A
Saupstadringen 29E
Saupstadringen 35C
Kolstadtunet 8A
Kolstadtunet 8A
Kolstadtunet 8A
Saupstadringen 6A

Oktober
Oktober
November
November
November
November
November
November
November
November
November
November
November
November
November
Desember
Desember
Desember
Desember
Desember
Desember
Desember

Mona Nybo Langseth
Nina-Elisa Hadsel Johnsen
Aung Mann / Ma San Ye Mann
Nirmal Sanyashi / Tika Maya Sanyashi
Tor Arne Kalland
Alexander Tomas Alexandersen
Stig Norheim Gulbrandsen / Line Johannessen
Tonje Ertsås Dalen / Daniel Moksnes
Maria Rohini Gylterud
Hatice Can-Kanat
Ellinor Bjørvik
Kari Singstad
Marit Einbu Gregersen
Hamidullah Faizi
Tommy Berg / Ann-Karin Hermann
Patrycja Frydrych / Lukasz Frydrych
Lasse Rygh Larsen
Yehonathan Quartey
Karin Sørløkken
Alba Hollingen
Viktoria Sørlie / Andreas Hokstad
Heidi Arnesen
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Snow Wreath

Surr tråden rundt
pappskivene – se
hvor mange ganger
tråden skal surres
rundt i de ulike
kvalitetene under.
Klipp en tråd på ca
40 cm i den samme
kvaliteten som
pongpongen og
brett den dobbelt.
Tre tråden inn
mellom pappskivene
og trådene og knyt
en dobbelknute.
DROPS Ekstra Q-1416
Dra ut pappskiven
og knyt en knute motsatt vei, slik at alle trådene
er festet. Klipp opp løkkene i hver side, deretter
klippes pongpongen til slik at den blir helt
jevn – NB! Ikke klipp av tråden som holder
pongpongen sammen – denne skal brukes til å
knyte fast pongpongen rundt ståltråden og la
den være minst 20 cm lang.

by DROPS Design

Dørkrans av pongponger til jul.
Arbeidet er laget i DROPS Brushed Alpaca
Silk, DROPS Nepal og DROPS Eskimo
DROPS Design: Modell ee-623
Garngruppe C og E
Mål: Krans: ca 38 cm i diameter.
Pongponger: ca 5 og 7 cm i diameter.
MATERIALER:
DROPS BRUSHED ALPACA SILK
fra Garnstudio (tilhører garngruppe C)
75 g farge 01, natur
Og bruk:
DROPS NEPAL fra Garnstudio
(tilhører garngruppe C)
200 g farge 1101, hvit
Og bruk:
DROPS ESKIMO fra Garnstudio
(tilhører garngruppe E) 100 gfarge01, natur

BRUSHED ALPACA SILK:
Lag 8 pongponger a 5 cm ved å surre tråden
130 ganger rundt pappskivene.
Lag 8 pongponger a 7 cm ved å surre tråden
170 ganger rundt pappskivene.
Nepal:
Lag 9 pongponger a 5 cm ved å surre tråden
100 ganger rundt pappskivene.
Lag 9 pongponger a 7 cm ved å surre tråden
130 ganger rundt pappskivene.
Eskimo:
Lag 9 pongponger a 5 cm ved å surre tråden
50 ganger rundt pappskivene.
Det er totalt 43 pongponger.

Arbeidet kan også lages med garn fra:
”Alternative garn (Garngruppe C)”
- se linken under.
”Alternative garn (Garngruppe E)”
- se linken under.
TILBEHØR: Ståltråd på ca 110 cm til å feste
pongpongene på. Papp til å lage pongpongene.
Oppskrift for DROPS Extra 0-1416
KRANS:
Det lages totalt 43 pongponger i 2 forskjellige
størrelser i hver av de 3 garnene. Pongpongene
knytes fast rundt en ståltråd slik at det blir til en
krans til slutt.

MONTERING:
Klipp 1 ståltråd på ca 110 cm. Brett den dobbelt,
og surr den sammen ca 9 cm fra bretten (= til å
henge opp kransen etter). Bøy den til en ring.
La endene overlappe ca 4 cm og surr endene
sammen. Ringen måler ca 27 cm i diameter.
Knyt fast en og en pongpong rundt ståltråden fordel de ulike kvalitetene og størrelsene jevnt.
Knyt dem fast i ulike lengder til de er tett inntil
hverandre.

PAPPSKIVER:
For å lage pongpongene kan det surres garn
rundt pappskiver. Klipp til 2 pappskiver på 5 cm i
diameter og 2 pappskiver på 7 cm i diameter.
PONGPONGER:
Lag pongponger på ca 5 og 7 cm i diameter
med de ulike kvalitetene som forklart under.
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KREMET PASTASALAT MED KALKUN
Rester av kalkun eller kylling egner
seg ypperlig i en digg pastasalat.
Denne kremede pastasalaten med
tranebær og nøtter kan du nyte
til middag med et godt stykke
brød eller servere som en rett på
tapasbordet i julen.

4 PORSJONER

INGREDIENSER:
• 200 g pasta eller 400 g ferdig kokt pasta
• 300 g rester av kalkun eller kylling
• 2 stilker stilkselleri (stangselleri)
• 2 stk vårløk
• 1 pk tørkede tranebær (á 110 g)
• 1 pk pecannøtter (á 45 g), eventuelt
mandler

DRESSING MED VALMUEFRØ:
• 5 ss yoghurt naturell eventuelt lettrømme
• 4 ss majones
• 2 ts eplecidereddik
• 2 ts sukker
• 1 ss valmuefrø

SLIK GJØR DU
1. Kok pasta etter anvisning på pakken i en kjele med lettsaltet vann. Bruk eventuelt rester av pasta.
2. Kutt rester av kalkunkjøtt eller kylling i mindre biter.
3. Kutt selleri i små terninger, finhakk vårløk, grovhakk tranebær og nøtter.
4. Bland sammen dressingen, smak til med salt og pepper.
5. Hell av kokevannet på pastaen, og skyll den raskt i kaldt vann. La vannet renne av.
6. Bland pasta og grønnsaker, hold av litt tranebær og nøtter til pynt.
7. Vend inn dressingen og ha salaten over i en serveringsskål. Dryss over tranebær og nøtter til pynt.

Bilde og oppskrift er lånt av matprat.no
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NACHOS MED KALKUN
Nachos er perfekt kosemat! Og
supert å lage om du skal bruke
opp rester av kalkun eller kylling.
Du kan også bruke opp rester av
ost eller grønnsaker som begynner
å bli litt slitne. God mat med god
samvittighet!
4 PORSJONER
INGREDIENSER:
• 400 g rester av kalkun eller kylling
• 0,5 stk løk
• 1 pk tacokrydder + vann etter anvisning
på pakken
• 1 pk tortillachips (á 200 g)
• 0,5 boks hermetiske sorte bønner
(á 290 g)
• ca. 2 dl revet hvitost

TIL SERVERING:
• 2 stk finhakkede vårløk
• 1 stk grønn chili i skiver
• 1 stk lime i båter

SLIK GJØR DU
1. Finhakk løk. Skjær rester av kalkun i mindre biter.
2. Fres løk og kalkun raskt i en varm panne.
3. Tilsett tacokrydder og vann etter anvisning på pakken. La det småkoke i ca. 5 minutter.
4. Legg tortillachips på et bakepapirkledd stekebrett eller i en ildfast form.
5. Fordel det krydrede kalkunkjøttet over chipsene.
6. Skyll bønner i kaldt vann og la dem renne av. Fordel dem over chipsen og topp med revet ost.
7. Gratiner i stekeovn på 225° C i ca. 5 minutter, eller til osten er smeltet.
Topp nachosen med finhakket vårløk, grønn chili og noen limebåter.

Bilde og oppskrift er lånt av matprat.no
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TACO MED RIBBE
Nordmenn elsker taco – og ribbe!
Da må jo en ribbetaco være midt i
blinken. Rester av ribbe i hoisinglaze,
servert i lomper og toppet med
syltede grønnsaker. Dette er ”next
level” fredagstaco – nam!
4 PORSJONER
INGREDIENSER:
• 600 g rester av ribbe
• 2 båter revet hvitløk
• 0,5 stk rødkål
• 12 stk mini tortillalefser
• 0,5 potte spirer eller frisk koriander til pynt
HOISINGLAZE:
• 4 ss hoisinsaus
• 2 ss soyasaus
• 2 ts ris- eller eplecidereddik
SYLTEDE GRØNNSAKER:
• 1,5 dl vann
• 1 dl sukker
• 0,5 dl ris- eller eplecidereddik
• 1 ts gule sennepsfrø (kan sløyfes)
• 1 stk stjerneanis (kan sløyfes)
• 2 stk gulrot
• 1 stk agurk, eller to miniagurk
SLIK GJØR DU
1. Lag syltede grønnsaker først. Kok opp vann, sukker, eddik, sennepsfrø og anis. Rør til sukkeret har
løst seg opp, og trekk kjelen av platen. Skrell gulrot, og skjær den i tynne strimler. Bruk eventuelt et
juliennejern. Kutt agurk i skiver. Ha gulrotstrimler og agurk i laken, og la den avkjøle helt.
2. Skjær eventuelt rester av ribbe fri for bein og svor. Kutt ribberestene i små terninger.
3. Snitt rødkål fint, gjerne med hjelp av en ostehøvel.
4. Fres ribbeterningene sammen med revet hvitløk i en stekepanne med litt olje. Ha i hoisinsaus,
soyasaus og eddik. Smak til med chilipaste, chilikrydder, eller fersk chili. La alt bli gjennomvarmt.
5. Varm tacolefser etter anvisning på pakken.
6. Anrett tacolefsene med rødkål, glasert ribbe, syltede grønnsaker og pynt eventuelt med friske spirer
eller frisk koriander. Server gjerne noen limebåter til.
Bilde og oppskrift lånt av matprat.no
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SAUPSTADBRUA

Infoskriv nr.1 til naboer og samarbeidspartnere Nov.2020
Dette infoskrivet er utarbeidet i samarbeid mellom Trondheim kommune og Kruse Smith Entreprenør.
Vi ønsker på denne måten å gi best mulig informasjon til aktuelle interessenter – særlig dere som er naboer til
byggeplassen, for å sikre at dere er orientert om de planer og aktiviteter som vil bli gjennomført i tiden fremover.

Hva skal bygges- og hvordan:

Ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen og Dovrebanen skal stå ferdig innen 24.Juni 2022. I tillegg skal det prosjekteres
og bygges sykkelveger med fortau på begge sider av dalen som kobler brua til eksisterende g/s veger. Selve brua, som
blir 180m lang, vil bli bygget i stål med understøttelse, dvs landkar og 2 søyler, i betong.
Brukroppen vil bli bygget i seksjoner som blir fraktet til anleggsområdet på Tiller siden. Her vil disse bli sammenstilt før
brua skyves over til andre siden. Med denne byggemetoden er behovet for arbeid i høyden redusert til et minimum. I
tillegg er denne metoden meget gunstig for trafikkavviklingen da arbeidet med montering og installasjon kan foregå
uten at veiene under brua blir stengt.

Aktiviteter den nærmeste tiden

Hovedaktiviteten i prosjektet er pr i dag er
forberedende arbeider og prosjektering. Det har blitt
foretatt grunnundersøkelser på begge sider av dalen
(der hvor landkarene kommer) og nede i Bjørndalen
hvor søylene skal stå. I tillegg har det blitt foretatt
innmålinger for bru og g/s veier samt for jernbanen.
Oppstart av anleggsarbeider vil starte på nyåret og da
først med etablering av en «motfylling» i bunnen av
Bjørndalen. Dette for å «stabilisere» området før
videre arbeider starter. Dette medfører at Fv 6682
Bjørndalen må legges om i anleggsperioden.

Fremdriftsplan
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September – oktober 2020:
Grunnundersøkelser (ferdig)
November – desember 2020:
Innmåling, forberedelser for etablering av riggområder
og grunnarbeider
Januar – April 2021:
Avskoging og grunnarbeider
April – August 2021:
Betongarbeider (søyler og landkar)
September – november 2021:
Montasje og installering av bruoverbygning
Innen juni 2022:
Komplettering av betongarbeider på landkar.
Asfaltering og opparbeidelse av området generelt.

Saupstad/Kolstad
Rosten/Tiller

Saupstadbrua
Sykkelveg
Bru

S
A
N
BAR
R
E
D
I
S
Kartskisse av Saupstadbrua.

Hjelp nissen gjennom labyrinten,
fargelegging og kryssord.
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BARNAS SIDER
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Borettslagets postadresse:

Ringvegen Borettslag
Postboks 9617, Saupstad
7478 Trondheim
Borettslagets besøksadresse:
Saupstadringen 19 D
TELEFON:

72 59 22 00
E-post: post@ringvegen.no
Hjemmeside: www.ringvegen.no
www.facebook.com/ringvegenBRL
Mobiltelefon vaktmester (kun på dagtid) 48 99 09 01
Kontakttelefon(styrets leder) (kun henvendelser utenfor kontortid
og som ikke kan utsettes til neste arbeidsdag) 907 28 840

ÅPNINGSTIDER
Driftskontoret: man-tir-tor-fre kl 08.00 - 15.00, onsdag kl 13.00 - 19.00
Vaktmesterkontoret: kl 07.00 - 15.00 (kan i perioder være stengt)

