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HEI ALLE MEDBEBOERE

STYRELEDEREN HAR ORDET 

”Ringreven” utgis til beboere i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke
nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle syn. Utgiver er INFO-utvalget.

Lenge siden siste nummer av Ringreven nå. 
Vi har passert mai måned og er inne i første 
sommermåned.

Mye har skjedd siden forrige nummer. 
Vi kan jo begynne med årets generalforsamling 
som ble avviklet den 24. april i Midteggens 
lokaler «Revegården». 
Det møtte ca. 50 beboere, så det var ikke det 
helt store oppmøte. Kunne gjerne ønsket oss 
at flere beboere deltok. Håper det endrer seg 
til neste år, for da har vi eget hus. General-
forsamlingen er for øvrig omtalt inne i bladet.

Den store vårmåneden (mai) er over. 
Vi er ferdig med alle hellig/høytidsdagene. 
17. mai i år ble jo helt fantastisk for vår 
landsdel. Snakk om å være heldig med været. 
Håper alle hadde en fin dag.

Årets dugnader er gjennomført i alle tun.  
Eiendomsmegler 1 bidro den 15. mai med god 
grillmat og drikke for alle tun ved Torsteins 
Minde. Det rapporteres noe nedgang i 
deltagelse på dugnadene i år. Vi i styret synes 
det er beklagelig, da vi mener at dette er den 
dagen i året hvor beboerne kan vise sitt 
engasjement i borettslaget ved å delta på 
dugnadene. I tillegg møte sine naboer og 
mulighet for å bli litt kjent. Vi ønsker at 
dugnadene må fortsette, men utfordrer 
dere om noen har fine innspill til hvordan 
dugnadene kunne gjennomføres med større 
deltagelse.

Årets første raskkasting er også gjennomført i 
uke 23. Håper mange har benyttet denne unike 
muligheten til å bli kvitt ting og tang fra kjeller 
og buer.

Som annonsert på årets generalforsamling, så 
er det ansatt en ny daglig leder etter Birger 
Knudsen. Han starter i august. For øvrig 
omtalt inne i bladet.

Det vil også i år bli brukt en del sommervikarer. 
Ta vel imot dem, de gjør en god jobb for 
borettslaget.

Med disse ord ønsker jeg og styret dere alle 
en fin sommer. Håper den trønderske ikke 
blir så ille.

Styreleder juni 2019
Terje Svarva.
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HEI ALLE BEBOERE
Da har styret den glede av å presentere dere for 
den nyansatte daglig leder i Ringvegen Boretts-
lag, med tiltredelse i august 2019. 

Ringvegen Borettslag har en lang historie fra 
oppstart i 1971. Nåværende daglig leder, Birger 
Knudsen, har stått ved roret siden 1984. Birger 
har ført skuta stødig og har håndtert utfordringer 
for borettslaget i tykt og tynt. Ingen blir yngre 
med årene og det er nå tid for at Birger skal avtre 
i sin stilling og gå over til pensjonisttilværelsen. 
Han vil være sammen med oss fram til borettsla-
gets jubileum. Det er en meget solid ”stafettpin-
ne” den nye daglig leder skal ta over. Med hjelp 
fra Fremo Bemanning AS har styret ansatt Knut 
Gunnar Frøseth fra Støren, som ny daglig leder. 

Vi mener han er en god kandidat til å ta over 
roret. Han er den vi vil ha til å drive den dagli-
ge driften til Ringvegen borettslag videre på en 
stødig og trygg måte, i årene fremover. 

Det nye driftsbygget skal bli ferdig senhøstes, og 
det er flott at Knut Gunnar allerede kan startet i 
august for å bli kjent med borettslaget, de ansat-
te og den daglige driften, før innflyttingen. 

Knut Gunnar har ledererfaring fra ulike bedrif-
ter, blant annet Maske Gruppen, Bygg Makker 
og Norske hus Boligsystemer. I tillegg har han 
hatt ulike styreverv innenfor både idrett og 
næringsliv.

Knut er gift med Tina og har 2 voksne barn. 
I tillegg har de Irsksetteren Cera. Familien bor 
på Frøset Gård. Knut Gunnar er derfor vant 
til å ta i et tak og har ingen problemer med å 
fylle fritiden. Den brukes stort sett til jakt- og 
friluftsliv, samt vedlikehold av gården. 

Imøtekommen, vennlig og lyttende, er egenska-
per Frøseth òg innehar, etter førsteinntrykket vi 
har fått i samtale med ham. På spørsmål om hva 
slags forventninger han har til den nye jobben, 
svarer Knut Gunnar at han gru-gleder seg, det 
er mye å sette seg inn i og spennende med nye 
utfordringer. 

Engasjement og entusiasme kommer fram i prat 
om borettslaget. Knut Gunnar sitt forhold til 
borettslag er av egen opplevelse, da de bodde 
i borettslag på Flatåsen før familien flyttet til 
Støren. Så han har erfaring hvordan det er å bo 
og leve i et borettslag, med hensyn til regler og 
hvordan det styres.

Frøseth vil få oversikt over borettslaget og bli 
kjent med driften og deg, etter hvert. Så er du 
nysgjerrig, må du bare komme innom drifts- 
kontoret for en prat.

Vi i styret ønsker Knut Gunnar Frøseth  
velkommen til vårt borettslag. 
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Ved årets generalforsamling, holdt i Revegården 
Saupstadringen 57C, Midteggen borettslags 
driftsbygg, den 24/4-19, var 50 andelseiere til 
stede, derav var 11 representert ved fullmektig.  
Fra borettslagets revisor BDO AS møtte Kris-
tin Bye Farstad. Fra borettslagskontoret møtte 
Anita Arntzen og Birger Knudsen.

Etter konstituering, ble orientering fra styret og 
regnskap for 2018 gjennomgått og enstemmig 
godkjent. Til budsjettet for 2019 ble det ikke 
protokollført spesielle merknader. Styrets godt-
gjørelse ble satt til kr 425.000,- for 2018. Styrets 
leder Terje Svarva ble innrømmet en engangs-
godtgjørelse på 19.840,- for ekstraordinær  
møtevirksomhet i forbindelse med bygging av 
nytt administrasjonsbygg.  Revisors godtgjørelse 
ble satt til kr 148.365,-.

Generalforsamlinga fikk seg forelagt 5 forslag:

Forslag 1. 
Fra Gunn Marie Vagelid, Saupstadringen 21B, 
om inngjerdet luftgård for mindre hunder.
Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlinga gir 
sitt samtykke til at styret opparbeider en mindre 
hundepark i tilknytning til Midteggens anlegg.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Forslag 2. 
Fra Håkon B. Øverland, Saupstadringen 43A, 
om ny gangveg til busstopp
Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlinga 
avviser forslaget.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Forslag 3. 
Fra styret i Ringvegen BRL om vedtektsendringer
a) Forslag om at under vedtektenes 9-4 så erstat-
tes ”Årsmelding fra styret” med ” Orientering 
fra styret om det siste driftsåret”.
b) Forslag om følgende tillegg under 5-1: 
Andelseiernes vedlikeholdsplikt:
Borettslagets eiendom er forsikret, dvs. «bygnin-
gene og det som hører bygningene til». Ved skader 
som gir forsikringsmessig dekning, vil andels- 
eier bli belastet med egenandel når skaden skjer 
innenfor det som er den enkelte andelseiers  
vedlikeholdsområde.
Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlinga 
godkjenner endringene.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Forslag 4. 
Fra styret i Ringvegen BRL om opptak lån 
garasjer
Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlinga 
godkjenner et låneopptak på kr 6.309.000,- til 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGA 24/4-19

Deler av styret. Fra v.styremedlem, Sissel Nystad, Raymond Hovdahl, Stina-Maria og styreleder Terje Svarva
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finansiering av de nybygde rekkegarasjene.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Forslag 5. 
Fra styret om avståelse av grunn
I forbindelse med opparbeidelse av den nye 
busstoppen ved Casper Lundes veg (i retning 
sentrum), så har Trondheim kommune fremmet 
ønske om å overta deler av vår eiendom.  
Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlinga gir 
styret en fullmakt til evt. å overføre en parsell av 
vår eiendom til Trondheim kommune.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Følgende valg ble foretatt:
Som styrets leder for 2 år: Terje Svarva (enst.)
Som styremedlemmer for 2 år: Jan Sætervang 
(enst.) og Raymond Hovdahl (enst.).
Som varamedlemmer for 1 år ble valgt : Mali 
Iren Dyrseth (enst.), Bertil Haugen (enst.) og 
Knut Ivar Arnesen (enst.).
Som valgkomité for 2019 ble valgt: Justin  
Walker (leder), Siw Else Vikan, Sam Ntagun-
gira, Heidi Mesteig og Trude Moen Torp. Som 
vara til valgkomiteen: Sissel Langørgen og  
Dilek Argin Sarihan.

Protokollen ble opplest og generalforsamlinga 
ble hevet kl 20.20.

I styremøte den 8/5-19 konstituerte styret seg 
og vi fikk følgende sammensetning:

Leder (og medlem av AU):  
Terje Svarva, Saupstadringen 4 B
Nestleder (og medlem av AU): 
Jan Sætervang, Saupstadringen 23 B
Styremedlem (og medlem av AU): 
Sissel Nystad, Saupstadringen 17 C
Styremedlem: 
Elen Haarstad, Saupstadringen 47 B
Styremedlem:    
Stina-Maria Aune, Saupstadringen 47 B
Styremedlem:    
Raymond Hovdahl, Saupstadringen 29 D
Styremedlem:    
Audun Pollen, ansattes representant

(AU = arbeidsutvalget)

Varamedlemmer: 
Mali Dyrseth, Bertil Haugen og Knut Ivar  
Arnesen. Tor Morten Stamnsve (varamedl. 
for ansattes representant). 

Fra v. borettslagets revisor BDO AS ved Kristin Bye Farstad 
presenterte regnskapet.

1.varamedlem Mali Dyrseth og driftssekretær Anita Arntzen tar 
seg av registering av fremmøtte beboere
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SYKLER I OPPGANGENE /  
RASK I FELLESROMMENE

Vi må nok en gang minne beboerne om at opp-
gangen ikke er ment som en oppbevaringsplass 
for sykler, barnevogner o.l. Disse kan være til 
hinder ved en nødssituasjon ettersom oppgan-
gen er rømningsveg. Her kommer ikke ambu-
lansefolk fram med sykebåre, vi har opplevd at 
de har måtte rydde vei for å komme seg fram 
når det står om liv. 
Sykler/utstyr/rask står også til hinder når 
oppgangen rengjøres, de flytter ikke på ting 
som står parkert i oppgangen.

Vi gjør også oppmerksom på at vi har hatt 
enkelte tilfeller hvor barnevogner som har stått 
hensatt inne i oppgangen er blitt påtent. Det 
viser seg at barnevogner brenner svært godt. 

Så borettslagets krav blir: Bruk kjellerboden 
(evt. fellesbodene i kjelleren) til oppbevaring av 
sykler, barnevogner, akebrett m.m. Det kan også 
være mulighet for å bruke sjaktrommet, men der 
er begrenset med plass.

Når det gjelder fellesareal i kjeller, ser vi at disse 
blir ofte brukt som søppelrommet for ting man 
ikke ønsker lengre, å man bare flytter fra det.
Dette er en utfordring for både oss og de som 
bor i oppgangen, vi skulle ønske at man bruke 
felles rommene slik de var tenkt. Her kan man 
sette fra seg sykler, barnevogner, bildekk, eller 
ting for kortere oppbevaring. Vi har hengere i 
borettslaget for gratis leie, som gjør det enkelt 
for beboerne å få kjørt det vekk til Heggstad-
moen Gjenvinnings Stasjon. Så hadde det vært 
fint om folk merker tingene sine med navn, så 
får man en oversikt over eierskap til det som 
står. Rydding i fellesområdene er det beboerne 
i oppgangen selv som må stå for, da fint om 
”oppgangskontaktene” samler beboerne for en 
vår/høst rydde aksjon når raskrundene går. 

Tekst av Anita Arntzen
Slike oppganger ønsker man ikke. Det er viktig å huske på at 
oppgangen er rømningsvei ved brann

Fellesbodene bør holdes ryddig og ikke fylles opp med søppel og 
rask. Dette bildet viser hvordan en bod IKKE bør se ut
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DUGNADER
Den årlige vårdugnaden ble i år gjennomført i 
uke 19 og 20.    
Det har blitt plukket søppel, løv og pinner fra 
hekker og busker på begge sider av blokkene. 
Flere beboere spylte selv inngangspartiet med 
slangen fra søppelsjaktrommet.
Det var varierende hell med været under dugna-
dene. Noen hadde dessverre regn og noen kalde 
timer, mens andre var mer heldige og hadde sol 
og tosifret temperaturer mens de jobbet. Håper 
at det var det ustabile trønderværet som gjorde 
at oppmøtet var mer redusert under dugnadene. 
Men all ære til de som var med på å gjøre ute-
områdene triveligere. Stor takk til dere!

Den siste dagen med dugnad kom Eiendoms- 
megler1 ved Yasin Anal og Amrinder Singh
og grillet for beboerne våre. De hadde med seg 
grillmester Fredrik Theodor, som grillet både 
pølser og hamburgere. Is ble også delt ut før 
maten til de som ville ha, og før den smeltet.

Takk også til meglerne! Blide og arbeidsomme beboere på dugnad den siste dagen.
Bildet til venstre: Trygve Garberg, Bildet til høyre: Brahim Jaali
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INFO FRA TEKNISK AVDELING

SMARTOBLAT

Vårdugnad
Årets vårdugnad ble avholdt 6. til og med 15. 
mai. Her raket, kostet og spylte beboerne ute-
områdene, oppmøtet var ikke voldsomt men 
dette kan nok skyldes det dårlige været.

Måser
I år har vi montert skremmefugler på noen av 
takene i borettslaget for å holde måsene borte, 
på noen plasser virker det som disse har fungert 
og holdt måsene borte.

 

Vi etterlyser fortsatt beboere som ikke har tatt i bruk
SmartOblat for gjesteparkeringen i borettslaget! 
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NYE BEBOERE 

VELKOMMEN!

ADRESSE  innfl.mnd  kjøper/e       

Saupstadringen 31C  November  Gøran Hokstad

Kolstadtunet 8A  Desember  Amani Mahdi

Saupstadringen 17B  Desember  Daniel Tekie Tesfamichael

Kolstadtunet 4A  Desember  Glenn Remy Hagrup Pedersen

Saupstadringen 8C  Desember  Christian Lykke Nielsen/

     Oktosia Harentyo Nielsen

Casper Lundes veg 2B  Desember  Mads-Eric Rognø Eknes/

     Ronja Kirkaune

Saupstadringen 4A  Januar  Ida Marie Haugsnes

Saupstadringen 23A  Januar  Tone Schjei Bjørnes

Saupstadringen 17E  Januar  Bente Fostad

Casper Lundes veg 2A  Januar  Luna Gebremeskel Gebresadek/

     Yosef Gurja Mebrahtom

Kolstadtunet 4B  Februar  Maria Rebecca Alevåg/ Marit Lundli

Kolstadtunet 6C  Februar  Solveig Amundal

Kolstadtunet 6A  Februar  Mahsun Guven/ Elife Guven

Saupstadringen 49A  Februar  Warsame Gas Aden/

     Zahra Galal Mahmud

Kolstadtunet 4D  Februar  Sunitha Nelson/ Saji John

Saupstadringen 4A  Februar  Sverre Aunemo Saksvik

Saupstadringen 31B  Mars  Eshan Miri

Saupstadringen 41A  April  Tor Arne Silset

Saupstadringen 21D  April  Merete Pedersen

Saupstadringen 47B  April  Christina Lyngvær Remhaug/

     Elisabeth Lyngvær Remhaug

Saupstadringen 45C  Mai   Ragnhild Finseth 

Saupstadringen 45A  Mai   Per Halvard Kjærvik/

     Brit Marie Høyby Kjærvik

Saupstadringen 25D  Mai   Lydia Ayelegn

Kolstadtunet 4A  Mai   Lars Erik Dalsegg Heggset

Saupstadringen 23A  Mai   Eyup Kara

Saupstadringen 25F  Mai   Geir Gaarden Pricil Gaarden

Saupstadringen 43B  Juni   Marit Bratland
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MEGLERTJENESTER

Ringvegen har inngått en ny samarbeidsavtale 
med EiendomsMegler1. Denne avtalen har en 
varighet på 3 år og innbefatter for beboerne:
Boligselger får dekket 3 mnd felleskostnader 
(husleie), inntil kr 12.000,-
Gratis verdivurdering/meglertakst ved salg eller 
refi nansiering.
EiendomsMegler1 stiller på dugnad etc med 
grilling.

Ta gjerne kontakt med EiendomsMegler1 på 
Heimdal om du ønsker nærmere informasjon
av tilbudet, evt. ta kontakt med oss på 
driftskontoret.

  

NY ADRESSE  

Driftsbygget vårt som fram til nå har ligget i 
Dalatunet 8, har fått ny adresse. Den nye adres-
sen er Saupstadringen 35F. Dette for å unngå 
misforståelser når Klæbu etter hvert blir en del 
av Trondheim. De har jo også en veg som heter 
Dalatunet.

Ringvegen er godt fornøyd med resultatet. Den 
gamle adressen har virket ”ulogisk” ettersom 
den har ligget i et område hvor bygninger på alle 
kanter har hatt adresse Saupstadringen. Mange 
har derfor hatt problemer med å fi nne fram til 
oss, spesielt før det var vanlig med GPS.

NYTT ADMINISTRASJONSBYGG

Det nye administrasjonsbygget vårt, som ligger 
i Saupstadringen 19D, vil være innfl ytningsklart 
til høsten. Hovedentreprenøren HENT og deres 
underentreprenører har god framdrift på arbei-
dene. De er i slutten av mai 2019, 90% ferdig 
med utvendig kledning, stillaser er demontert 
og grunn/uteområder er i stor grad ferdig. Inne 
pågår det arbeider med det skjult anlegget, de 
innvendige veggene samt at  malerne har startet. 
Varme/ventilasjonsaggregater er montert i begge 
etasjer.

I løpet av sommeren skal entreprenøren fl ytte en 
stor vannledning. Denne går fra Saupstadringen 
17E og omtrent rett nordover mot selve Saup-
stadringen (gata). Noen av garasjene vil kunne 
bli utilgjengelige i noen dager i forbindelse med 
dette arbeidet. Videre info kommer.  

Vi vil etter hvert komme med nærmere informa-
sjon om fl yttinga av administrasjonen, mulighet 
for å leie ”storstua” til private arrangement osv.

DIVERSE INFO

Foto fra webkamera 5. juni -19.  

Fra v.: Yasin Unal og Eivind Andre Løkken
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Arne Bøen fra Get leverer nytt utstyr til sentralen.

Den nye Get-boksen 

GET

GET vil snart lansere sin nye TV-boks. Denne 
har ganske enkelt fått navnet ”Get boX”, hvor 
den store X-en visstnok skal markere at dette er 
boks nr 10 i rekken av TV-bokser fra GET.   
I egenreklamer skriver GET at boksen ”er liten 
og diskrét, men bugner av teknologi. Faktisk er 
dette den kraftigste TV-boksen på det norske 
markedet.  

Du kan se alle opptakene dine hvor du vil, 
ettersom Get boX gir sømløse opptak med 
skylagring. Alle opptakene som blir gjort på en 
Get boX finner man igjen på nett-TV, mobil, 
nettbrett og Apple TV - og omvendt. Inntil 500 
timer med opptak, som får ubegrenset levetid. 
Man kan ta opp så mange program man ønsker 
samtidig”. Så langt GETs omtale. Om de nye 
boksene vil inngå i borettslagets kollektivavtale 
er ennå ikke avklart.

Samtidig med at den nye 
TV-boksen lanseres, pågår 
det en oppgradering av det 
tekniske utstyret i Get sin 
sentral i borettslaget. Dette 
for å kunne møte den forventede økning i etter-
spørsel etter produkter levert via fiberkabelen.

DYREHOLD

På tide med en liten oppsummering av reglene 
for dyrehold i Ringvegen Borettslag: Dyr 
(eksempel hund og katt) som holdes i hus-
standene i borettslaget, skal registreres ved 
borettslagskontoret. Når dyret registreres så 
skriver man under på at man forplikter seg til 
å følge borettslagets regler for dyrehold.  
Disse er ganske enkle (utdrag):

For hund så skal denne føres fysisk i bånd når 
den luftes på borettslagets område. Små barn 
kan ikke være ledsager og det skal sjølsagt 
plukkes opp når hunden gjør fra seg.

For katt er det et krav om at dyret kun skal 
være inne i andelseierens egen leilighet, såkalt 
”innekatt”. Verken i den felles oppgangen,  

forhagen eller balkongen inngår i begrepet 
”inne”.  Borettslagskontoret mottar klager over 
at katter er inne på plattingen hos naboen og 
pisser i møbler etc. De gjør fra seg i barnas 
sandkasser, samt inne i fellesoppgangene.

Ved å følge de enkle reglene, blir borettslaget en 
triveligere plass for alle.



VAFFEL & INFO
Et rullende infotorg, som gir deg informasjon 
om tilbud og aktiviteter du som hjemmeboende 
eldre finner på Saupstad bydel. De holder til i 
ei campingvogn og neste besøk i Ringvegen er 

tirsdag den 18. juni mellom kl 12.00 og kl 14.00. 
Du vil finne dem på en P-plass ved Saupstad-
ringen 2/10 (G-feltet).

NY RABATTPARK I SENTRUM
Beplanting med nye trær og blomster er en del av planen for forskjønning av Saupstad lokale sentrum.
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NYE HUSEBY BARNESKOLE 
OG HUSEBY UNGDOMSSKOLE
I april var det byggestart for ny barneskole og 
ny ungdomsskole på tomta til gamle Saupstad 
skole. Kolstad skole og Saupstad skole er slått 
sammen til én skole, og heter nå Huseby bar-
neskole. De nye skolene skal stå ferdige i 2021. 
Det er HENT som bygger skolen for Trondheim 
kommune.

De to skolene bygges på samme tomt, men er 
to selvstendige skoler med et felles kultur- og 
administrasjonsbygg i midten. Barneskolen skal 
ha inngang mot sør og vest, og ungdomsskolen 
har inngang mot øst. Høyden på bebyggelsen 
varierer fra tre til fi re etasjer.  

Barneskolen er dimensjonert til å ta imot 700 
elever, og ungdomsskolen 450 elever. Dagens 

elevtall ved Huseby barneskole er ca 550, og 
Huseby ungdomsskole ca 275, så den bygges alt-
så større enn det i dag er behov for. Dette er for 
å slippe potensielle utvidelser senere, når byen 
vokser og endrer seg. 

Skoleanlegget skal også bli et kulturskolesen-
ter for Trondheim Sør. Det integreres en liten 
kommunal idrettshall i barneskolen for å ivareta 
de yngste barnas behov for kroppsøving. Øvri-
ge elever skal ha kroppsøving i Husebyhallen. 
Skolen skal tilrettelegges for sambruk med 
kulturskolen, frivillige lag og organisasjoner på 
kveldstid. Vi håper bydelen vil ta del i å bruke 
skolen og skape et lokalt samfunnshus for byde-
len utenom skoletid. 



NYE KOLSTAD 
BARNEHAGE
Nye Kolstad barnehage har byggestart juni 2019, 
og skal stå ferdig høsten 2020.

Bygget  er planlagt for for ca. 106 barn fordelt 
på seks barnegrupper, i tillegg til et tegnspråklig 
barnehagetilbud for inntil 34 barn fordelt på to 
barnegrupper, og for en familieavdeling. Den nye 
barnehagen bygges i to etasjer og vil bli på 2300 m2.
Barnehagen vil få et felleskjøkken som skal produ-
sere mat til barna og bidra i satsingen på å utvikle 
matglede og sunne helsevaner i barnehagen. 

Dagens barnehagetomt er 4350 m2 . I og med at 
den nye barnehagen er større, trengs en utvidelse 

HVA SKJER I SENTRUM OG  
PÅ SAUPSTADSENTERET?
Det foregår for tiden mye byggeaktivitet i 
sentrum. Store deler av 1. etg i Saupstad-
senteret skal bli ny og stor helsestasjon. 
Kattem og Saupstad helsestasjon samles her 
på Saupstad. Den nye helsestasjonen er 
planlagt ferdigstilt i august/september 2019. 
Det vil også bli apotek i første etasje. 

2. etg skal bli kontorplass for Barne- og fami-
lietjenesten i Heimdal bydel. Mange flytter nå 
sin arbeidsplass fra Hovde-bygget på Heimdal 
og hit til Saupstad. Kontoretasjen ferdigstilles 
senere i høst.

Bygget får også en ansiktsløfting i form av nye 
vinduer. Akkurat nå graves det for å legge fjern-

varme frem til Saupstadsenteret, slik at det får 
en mer miljøvennlig oppvarming.  

Flere endringer er planlagt i Saupstad lokale 
sentrum - mer informasjon kommer, følg med 
på Facebook-siden Saupstad.no!

av tomta med 1800 m2 . Dette nye arealet tas av 
skoletomta til gamle Kolstad skole (som fraflyttes 
høsten 2021). 

Gamle Kolstad barnehage har ligget vest på tom-
ta. Det nye bygget legges i øst, innenfor den nye 
tomteavgrensingen. Barnehagens uteområde får 
da gode solforhold både på dag og kveld, og gir 
en god sammenheng med det nye nærmiljøanleg-
get (“Glade føtter”) på Kolstadflata. Det er ikke 
bestemt hva resten av den gamle skoletomta skal 
brukes til.

Mer detaljert informasjon om både skoleanleggene 
og den nye barnehagen kan leses i bystyrets poli-
tiske vedtak i sakene PS 0215/18 og PS 0050/19. 
Sakene ligger tilgjengelig på Trondheim kommunes 
nettsider, og det ligger også en utskrift av disse på 
Saupstad bibliotek.
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DALEN PARK
Dalen aktivitetspark er et prosjekt utviklet av ungdommene i bydelen gjennom valgfaget  
“Demokrati i praksis” og Saupstad/Kolstad ungdomsråd. De startet i 2013 med denne tegningen:

Takket være godt samarbeid med Ringvegen 
borettslag, som eier området mellom Kolstad-
flata og Kolstadtunet, blir parken nå en realitet. 

Byggestart skjer før sommeren – planlagt ferdig 
om ca. ett år, sommeren/høsten 2020

Dalen park får tilbud for store og små:
•Volleyballbane 
•Ballbinge
•Parkour 
•Scene
•Lekeplass 
•Kunst og belysning 
•Liten skatepark
•Møteplasser for piknik og grilling

Flyfoto av Dalen
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BLISTERHAUGEN
Blisterhaugen ligger mellom Søbstad helsehus 
og Saupstad bibliotek på den ene siden og gam-
le Heimdal videregående skole og Husebybadet 
på den andre. Skogsholtet har vært oppfattet 
som et utilgjengelig og skummelt sted av mange. 
Fra gammelt av var det her smia på Søbstad 
gård sto. Det opprinnelige navnet er Blisterhau-
gen, og navnet er nå igjen tatt i bruk. 

Høsten 2018 tynnet Trondheim kommune 
skogen slik at det ble lysere og lettere å se hvor 
fint det er på haugen. Det er en gammel asfal-
tert rundløype mellom trærne, tilpasset bebo-
ere på helsehuset. Mellom trærne ligger også 
en gammel trapp ned til gang- og sykkelveien, 
godt gjemt mellom busker og høyt gress.  Det er 
ønskelig at parken kan legges bedre til rette for 
opplevelse, opphold og aktivitet i tilknytning til 
både bibliotek, helsehus, skoler og barnehager 
på Saupstad.

Kunstnerne Magnar Gilberg og Bjørg Nyjordet 
jobber direkte på stedet med utbedringer for 
at det skal være et trivelig sted å være- og dere 
beboere i området inviteres til å bli med både 
med idéer og gjennomføring! Slå av en prat med 
Bjørg og Magnar når du går forbi Blisterhau-
gen neste gang! Prosjektet er ett av flere kunst-
prosjekt som kommer i bydelen og er en del av 
Kunst i offentlig rom-ordningen til Trondheim 
Kommune.

Samtidig jobbes det med at både Saupstad 
bibliotek og Søbstad helsehus skal bedre  
adkomst og kontakt til Blisterhaugen.

Kontaktperson for Områdeløft  
Saupstad-Kolstad: Are Risto Øyasæter 
are-risto.oyaseter@trondheim.kommune.no
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Mål: Lengde: ca 65 cm.

Materialer: 
DROPS COTTON LIGHT fra Garnstudio
50 g f.nr 12, khaki
50 g f.nr 22, brun 
50 g f.nr 11, grønn

TIPS:
Størrelsen /formen på blomsterkrukken du vil 
bruke avgjør hvilken avstand knutene må ha.
BLOMSTEROPPHENG:
Bruk khaki, brun og grønn.

Lag 5 snorer slik: Klipp 1 tråder av hver farge 
à 600 cm, legg de dobbelt og tvinn de sammen 
til de gjør motstand, legg snoren dobbelt og den 

vil tvinne seg igjen, snorene blir ca 105 cm. Lag 
en snor der trådene (1 av hver farge) er 1200 
cm. Knyt en knute med alle 6 snorer i den ene 
enden, slik at det blir en dusk på ca 12 cm (= 
bunnen av blomsteropphenget)

Knyt så 2 og 2 snorer sammen - se bilde og LES 
TIPS - her er de knytt med ca 10 cm fra første 
knute = 3 knuter. * Knyt deretter 2 og 2 snorer 
sammen på samme måte = 3 nye knuter *, gjen-
ta fra *-* 1 gang til. Samle de 6 snorene, ca. 20 
cm fra enden brukes den lange snoren til å surre 
rundt de andre 5 snorene. Snur rundt til det er 
ca 2,5 cm igjen. Legg de snorene som er snurret 
sammen dobbelt, fortsett med den lange snoren 
med å snurre rundt alle 11, fest den lange sno-
ren inn i de andre snorene (sy inn 2 og 2 tråd).

Handarbeide
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BARNAS SIDER
Finn 5 feil på katten til høyre
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BARNAS SIDER
Hjelp bien å finne frem til blomsten
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Borettslagets postadresse:

Ringvegen Borettslag
Postboks 9617, Saupstad

7478 Trondheim

Borettslagets besøksadresse:
Dalatunet 8

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)


