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HEI ALLE BEBOERE

STYRELEDEREN HAR ORDET 

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

Da skriver vi juni, og første sommermåned er i 
gang. Hvor ble våren av? Det ble en mai måned 
utenom det normale. Snøen lå lenge i år og 
våren/smak av sommer, kom i vår landsdel i 
pinsehelgen. Håper mange fikk mulighet til å 
nyte det gode været.
 Dette er Ringrev nr. 2, som egentlig skulle 
ha hatt med referat fra generalforsamlingen. 
Dette ble det ikke noe av. Generalforsamlingen, 
bebudet 25. mars, ble utsatt grunnet corona-
situasjonen. Dette medførte at vi alle og Norge 
ble satt på vent. Nå ser det ut som at situasjonen 
er i ferd med å løsne noe. Det betyr for oss at 
vi tenker å gjennomføre generalforsamling den 
17. juni kl. 19. Innkallingen som tidligere er 
sendt ut, gjelder, men det har blitt sendt ut en 
presisert innkalling.
 Administrasjonskontorene har som sikkert 
mange har fått med seg, åpnet igjen. Styret har 
siden mars også utsatt sine møter. Disse er nå i 
gang igjen. Vi opprettholder avstand, hygiene 
og at man er frisk.
 Dugnadene i år måtte vi dessverre avlyse. 
Dette er en årlig sosial begivenhet som jeg og 
styret mener er positivt for utemiljøet og oss 
beboere. Når «årets» ikke ble noe av, appellerer 
jeg og styret til vår samvittighet, om å ta eget 
initiativ til å i hvert fall plukke rask/søppel rundt 
blokka vi bor i. Våre vaktmestere setter stor pris 
på slikt initiativ.
 Når vaktmesterne er nevnt, så har sikkert 
mange registrert at det har blitt felt en del trær. 
Dette er i henhold til tre-planen, og i forbindelse 
med prosjektet om nye garasjer.
 Årets raskdugnad er gjennomført i alle tun. 
Stor var kasteevnen, så det er vårt håp at dere 
nå har benyttet denne fine ordningen og fjernet 
mye at det som gjennom vinteren har samlet 
seg i felles-boder og kjellerganger. Se for øvrig 
neste avsnitt.                                                                                                     
 Natt til lørdag 2. juni var det et branntilløp 
i SR 21B. Noen hadde tent på en sofa i kjeller-

gangen inn til bodene. Brannen ble heldigvis 
raskt slukket, og ingen kom fysisk tilskade.
 Men det ble en voldsom røykutvikling, og det 
ble store skader på objekter som lå lagret i buene, 
både i kjelleren og oppover i etasjene. Og ikke 
minst i selve oppgangen. ALT må renoveres. På 
bakgrunn av dette vil vi igjen minne alle beboere 
på viktigheten av å ikke sette igjen objekter i inn-
gangen, kjellergangen eller gangen inn til boder.
 Det være seg skohyller, barnevogner, sykler, 
akebrett osv. Dette er objekter som kan antennes 
og skape farlige situasjoner. Noe ingen av oss 
ønsker å oppleve.
 Det er – i henhold til brannforskriften – strengt 
forbudt å lagre ulike objekter i fellesareal som er 
til hinder for rømning.
 Anmoder derfor sterkt at dette følges.

Avslutningsvis ønsker administrasjonen, styret 
og jeg alle beboerne en riktig fin St.hansfeiring 
og en fin sommer.

Styreleder juni 2020
Terje Svarva
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Vi skriver juni 2020, og vi har levd en 
tid med corona viruset som en uhyggelig 
trussel mot vårt samfunn. 13. mars vil for 
mange bli husket som en dato da Norge 
stengte ned. For vårt lille samfunn her i 
borettslaget ble det merkbart synlig med 
en gang. Spesielt i området rundt sentrum 
– hvor det hver morgen og ettermiddag er 
et yrende liv av barn, ungdom og voksne 
som skal i barnehagen, på skolen eller på 
jobb. Det ble plutselig helt tomt…..ikke 
et menneske å se.

Her i administrasjonen stengte vi ned 
bygget – både for besøk og arrangement. 
Heldigvis har alle vært friske og på jobb, 
så den daglige driften har gått som «nor-
malt».  Kontoret er åpnet for besøk igjen, 
og det samme gjelder Storstua for utleie. 
Men vi følger fortsatt de retningslinjene 
som anbefales av FHI og staten.

Når det gjelder prosjekt nye garasjer og 
ladding av elbiler er vi så å si i mål. Vi 
innhentet tilbud fra 7 ulike aktører, og har 
signert avtale med en av dem. Forutsatt 
godkjenning fra Generalforsamlingen.
Det vil i anleggsperioden måtte påregnes 
noe «u-struktur» hva angår parkering. 
Nærmere informasjon vil komme. 

Vi har siden i vinter jobbet med å få på 
plass et nytt IT/driftssystem. Dette i all 
hovedsak for at borettslaget ønsker å ta 
innkreving av husleie selv, men også for å 

få samlet de ulike systemene vi har i dag 
inn i et system. Det gir oss en bedre 
oversikt over både økonomi og beboere.
 I tillegg vil vi etter hvert, med det nye 
systemet, kunne nå alle på tekstmelding 
eller e-post. Vi kan sende meldingene til 
alle beboere, enkelt oppgang, blokk eller 
tun.  På den måten får vi varslet de det 
gjelder på en rask og effektiv måte hvis 
noe skulle skje. De som fortsatt ikke har 
mobil eller e-post, vil fortsatt motta brev.

Er det noen som pt ikke har mottatt tekst-
melding fra oss (vi startet å sende tekst-
meldinger til alle beboere etter påske), ber 
vi dere ta kontakt med kontoret slik 
at vi får lagt dere inn i systemet.
  
Våren 2020 vil fort gå i glemmeboken med 
lave temperaturer og snøbyger langt uti 
mai. Vinter gikk direkte over til sommer i 
slutten av mai. 

Jeg håper derfor sommeren blir fin – det 
har vi fortjent – slik at alle får benyttet seg 
av alle de fine grøntområdene og tun vi 
har her i borettslaget. 
 

Ønsker alle i 
Ringvegen borettslag 
en riktig god sommer.

Daglig leder
Knut Gunnar Frøseth

NOEN ORD FRA DAGLIG LEDER



- Ringvegen borettslag er det største borettslaget 
på Saupstad og vi i EiendomsMegler 1 er stolte 
over å fortsatt være deres samarbeidspartner. 
Samarbeidet mellom oss går helt tilbake til 2013, 
og nå ønsker vi å styrke dette ytterligere, sier 
eiendomsmeglerfullmektig Anders Keiseraas.
I praksis innebærer samarbeidet at beboerne i 
Ringvegen borettslag oppnår gunstige avtaler 
ved å benytte EiendomsMegler 1 i forbindelse 
med salg av bolig:
- Borettslaget får eksempelvis 2000 kroner av oss 
for hver leilighet vi selger i borettslaget, bebo-
ere som ønsker å selge får dekket husleien med 
12.000 kroner når de bruker våre tjenester, samt 
at alle beboerne får gratis verdivurdering av sin 
bolig. 

Attraktivt
På spørsmål om hvilke fortrinn Trondheim Sør 
og Saupstad har som boområde nevner Keisera-
as fl ere faktorer:

- I Saupstadområdet har man nær tilgang til 
marka og fl otte turmuligheter både sommer som 
vinter. Saupstad skianlegg er like i nærheten og 
det er heller ikke langt til Granåsen og anlegget 
der, i tillegg til at man har gode muligheter for 
aktiviteter både innendørs og utendørs i eksem-
pelvis idrettshall, Husebybadet og på fotbal-
lanlegget til Kolstad fotball. I nærmiljøet er det 
skoler for nær sagt alle aldersgrupper i form av 
barneskole med SFO, ungdomsskole, og videre-
gående skole, samt barnehager. Vi får dessuten 
respons fra våre kunder om at leilighetene på 
Saupstad oppfattes som romslige og at nærom-
rådet har såpass mye å by på at man sitter igjen 
med en følelse av å få igjen mye for pengene. 

Innholdsrikt
Keiseraas nevner blant annet at leilighetene i 
Ringvegen borettslag kan oppleves som større enn 
tilsvarende leilighetsløsninger andre steder i byen:
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SATSER PÅ SAUPSTAD
 – STYRKER SAMARBEIDET

EiendomsMegler 1 viderefører samarbeidet med så vel 
Ringvegen Borettslag som Kolstad Fotball, sier eiendoms-
meglerfullmektig Anders Keiseraas. (Foto: Vegard Grande)
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- Ser vi spesifikt på Ringvegen borettslag er en 
stor 4-roms leilighet på 93 kvadratmeter, mens 
en 5-romsleilighet er på 114 kvadratmeter. I til-
legg kan felleskostnadene være prisgunstige om 
man sammenlikner med tilsvarende boformer 
og boligstørrelser andre steder i Trondheim.
Og til sist, men ikke minst, det å bo på Saupstad 
gjør at du har mye å velge i med tanke på reisen 
fra A til Å. Kollektivtilbudet er bra, det er bra 
tilrettelagt med sykkelstier, samt at det er et 
godt utbygd veinett med tanke på privatbilisme.
 Det er også stor etterspørsel etter boliger i 
Trondheim Sør, noe vi blant annet ser i
Ringvegen borettslag. 
-Hva kan dette skyldes?

- I tillegg til nærmiljøets mange plussfaktorer 
kan en forklaring være at man har boligtyper 
tilpasset ulike livsfaser noe vi erfarer at marke-
det responderer positivt på. 2-romsleilighetene 
er gjerne populære for førstegangskjøpere, 3- og 
4-romsleiligheter er populære blant familier eller 
også for eldre dersom leiligheten er plassert i 1. 
etasje. Og så har vi 5-romsleilighetene som gene-
relt virker å være attraktive for familier. 

Viderefører fotballavtale
I tillegg til borettslagssamarbeid skal Eien-
domsMegler 1 samarbeide med Kolstad Fotball 
i fire nye år. I den forbindelse er det verdt å 
nevne at også Ringvegen borettslag og Kolstad 
Fotball har et samarbeid seg imellom. Keisera-
as begrunner fotballsamarbeidet med at Eien-
domsMegler 1 ønsker å være med og bidra inn i 
lokalmiljøet:

- Vi vet at Kolstad Fotball gjør en super innsats 
for både barn, ungdom og voksne, blant annet 
med tanke på integrering og samhold. Den soli-
de innsatsen og helhjertede idealismen som klub-
ben står for, den synes vi er verdt såpass mye at 
vi mer enn gjerne blir med på laget i ny periode. 
I praksis vil samarbeidet innebære at Eien-
domsMegler 1 sammen med Kolstad Fotball har 
som mål å skape muligheter og handlingsrom 
for gode nærmiljøløsninger:

 - Et viktig punkt i så måte er å tilrettelegge for 
at flest mulig får mulighet til å delta i idrett uten 
at det skal koste for mye. I tillegg vil vi være syn-

lige i forbindelse med cuper, kamper og eventuelt 
andre arrangementer når sesongen etter hvert 
starter opp. 

Salgsråd
Med tanke på boligmarkedet har Keiseraas tro 
på at ting er i ferd med å normaliseres:

- Vi opplever markedet som positivt. Renta har 
gått ned noe som kan bidra til at folks beta-
lingsvilje blir høyere, i tillegg til at vi merker en 
økende interesse for visninger og i forbindelse 
med annonsering av salgsobjekter.

- Siden du nevner salgsobjekter, hva er viktig å 
tenke på om man vurderer boligsalg?

- Det er nok mye en kan velge å gjøre, men 
generelt vil mitt råd være at man gjør riktige 
og fornuftige forberedelser, samt kvalitetssikrer 
prosessen fra oppdragsinngåelse til budrunde og 
salg. I en slik fase kan det være greit å ta stilling 
til hva man ønsker å gjøre noe med og hva man 
tenker kan stå. Generelt er mitt inntrykk at det 
kan være greit å feste eventuelle løse lister, male 
i nøytrale farger, og sørge for et ryddig og rent 
inntrykk. Ønsker man tips til salgsfremmende 
innredning kan det kanskje være en ide å benytte 
en interiørarkitekt, noe vi i såfall kan bidra med. 
Utover det vil det kunne telle at ansvarlig megler 
har lokalkunnskap knyttet til området som den 
aktuelle boligen er i. I Trondheim generelt har 
EiendomsMegler1 en betydelig markedsandel, 
og spesifikt på Saupstad selger vi i snitt annen-
hver bolig. Dermed har vi opparbeidet oss en 
unik kundedatabase bestående av boligsøkende 
interessenter, samt at vi har spesialkompetanse 
på en rekke områder innenfor nærmiljøet. 
 
- I praksis vil dette si at vi skal kunne gi gode 
svar på interessentenes spørsmål, hvor tanken 
er at gode svar kan bidra til en positiv totalopp-
levelse som igjen kan gi et godt salg. Dette kan 
være spørsmål som; hvor er nærmeste butikk, 
når går bussen til byen, hvor lenge har butikken 
åpent, hva er nærmeste skole og kanskje til og 
med, hvor er snarveien til fotballbanen. Sånne 
ting vil vi kunne finne svarene på – fordi vi bryr 
oss og fordi vi ønsker å være med og bidra til 
nærmiljøet på en konstruktiv måte.
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Stort samfunnsengasjement
Daglig leder i Kolstad Fotball Jan Morten 
Bjerkan har mange godord å si om samarbeidet:
 - Kolstad Fotball er veldig godt fornøyde, 
og ikke minst ydmyke med tanke på at 
samarbeidet med EiendomsMegler 1 videre-
føres i fi re nye år. Bidraget deres gjør at vi kan 
fortsette vårt viktige inkluderingsarbeid med 
å tilrettelegge aktiviteter for barn og unge i 
Kolstad bydel. I en periode der vi alle ble 
rammet av lockdown og usikkerhet knyttet 
til Covid-19 kom Eiendoms-
Megler 1 tidlig på banen og 
signaliserte at de ønsket å 
fortsette samarbeidet med 
oss. Dette viser at de har et 
tydelig og bunnsolid verdig-
runnlag, en stor raushet og 
et stort samfunnsengasje-
ment. Vi i Kolstad Fotball 
ser lyst på å videreutvikle 
samarbeidet med Eiendoms-
Megler 1 i tiden som 
kommer.

Ryddig og forutsigbart
Også i Ringvegen boretts-
lag er tonen positiv. Anita 
Arntzen kan på vegne av 
borettslaget fortelle om gode 
erfaringer:
 - Vårt inntrykk er at 
EiendomsMegler 1 opptrer 
på en ryddig og forutsigbar 
måte. Dette er noe våre 
beboere verdsetter. Vi 
får også tilbakemeldinger 
om at beboerne våre 
setter pris på avtaleordnin-
gene som EiendomsMegler 
1 har, både gratis verdivur-
dering og dette med dekning 
av husleie med inntil 12 
000 kroner. Totalt sett er vi 
dermed godt fornøyd med 
samarbeidet. 
 På spørsmål om hva hun 
ønsker å trekke fram fra 
nærområdet fremhever hun 
at mye av at det som er rundt 

kan bidra til å gjøre borettslaget attraktivt som 
boligområde:
 - Her er det trygt og trafi kksikkert, og leilig-
hetene er romslige med god lagringsplass. Det 
er dessuten mye bra som skjer i nærmiljøet som 
for eksempel bygging av ny videregående skole, 
ny barne- og ungdomsskole, Saupstadsenteret er 
under endring, samt at det skal etableres en egen 
lekepark her som del av områdeløftet i regi av 
Trondheim kommune. 

Tekst: Mads Arind Holmvik

Daglig leder i Kolstad Fotball, Jan Morten Bjerkan (t.v.), er godt fornøyd med  
EiendomsMegler 1 som samarbeidspartner. Til høyre står lokalsamfunnsutvikler Frode Haugen. 
(Foto: Kim Ramberghaug)
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NY PARKERINGSPLASS 
FOR UTLEIEHENGERE

Fra og med juni vil alle utleiehengerne få fast 
plass på vestsiden av det nye administrasjons-
bygget. Det gjør det enklere for alle ved 
tilbakelevering av vognkort, nøkler osv.

Vi ber samtidig alle som låner hengere av 
borettslaget, om å melde ifra hvis det oppdages 
feil eller mangler på hengerne. Det er førers 
ansvar – før kjøreturen starter – og sjekke at alt 

er i orden og virker som det skal. Hengerne skal 
også være tømt for rask før tilbakelevering.

Borettslaget ønsker til enhver tid å ha alle 
hengerne i teknisk forsvarlig stand. På forhånd 
– takk for hjelpen.

Nye parkering for hengerne på Vestsiden av 
administrasjonsbygget – merket med X
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VÅRENS RASKRUNDER
Tradisjonen tro og tross coronatid ble vårens 
raskrunder gjennomført som planlagt.
På disse dagene oppfordrer borettslaget 

beboerne til å benytte anledningen til å få 
ryddet leilighetene, oppganger og fellesboder.

Borettslagets vaktmestere var 
også tilstede under gjennomføring 
av raskdagene. Avbildet her er 
vaktmester Frode Renå
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1. Hvor lenge har du/dere bodd i Ringvegen BL?

2.  Skal du/dere på ferie i år?

3.  Hva er bra med Saupstad?

Bodil Jamt     
Saupstadringen 25  

1. 17 år

2. Det blir hjemmeferie i år

3. Det er så grønt her at jeg savner farger i alt 
det grønne! Så må jeg rose den nye daglige 
leder i vårt borettslag, en lyttende og  
hyggelig mann!

Tommy Krangsås og Silje Nenseth 
med lille Benjamin         
Casper Lundesvei 2

1. 37 år og 5 år

2. Hytta - og flytting blir ferieprosjekt i år

3. Familievennlig område med mange lekeplas-
ser og grøntområder. Saupstad er bedre enn 
sitt rykte og Nardo (av egenerfaring).  Det 
oppleves som trygt å bo her. Kolstad fotball 
har og bidratt til en fin oppvekst.

Laila Eggen 
Saupstadringen 35

1.  ca 40 år

2.  Har planlagt en weekendtur med 
 Hurtigruta, ellers blir det turer “på sparket”

3.  Etter så mange år, er det mye som er bra!
 Trivsel, grøntområder og rolige naboer.

Vi starter opp med en 
liten lokal variant 
der vi stiller ulike 
spørsmål til våre beboere. 
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TIL BEBOERE I 
RINGVEGEN BORETTSLAG:

VIKTIGE TLF.NUMMER:

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.

INNLÅSING I EGEN LELIGHET:
I ARBEIDSTID: 
72 59 22 00

UTENOM ARBEIDSTID: 
22 97 10 77 – Securitas direkte.

Nødnummer:
HEIMDAL POLITISTASJON: 
02800

POLITI: 112
HELSE: 113
BRANN: 110 
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.

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.

Vi på teknisk avdeling har gjennomført en 
spesiell vår med mange restriksjoner pga 
corona epidemien, heldigvis ser det ut til at 
vi nærmer oss en mer normal hverdag etter 
hvert. Både vårpussen av uteområdene, 
og raskrundene er gjennomført så langt og 
det ser ut til at de fleste har fått ordnet opp 
i borettslaget. 

Nå er sommeren kommet og vi på teknisk 
avdeling er i full gang med stell av uteom-
rådene i borettslaget, grunnet korona epide-
mien har vi år litt færre sommervikarer enn 
vanlig. Dette vil gjøre at uteområdene  ikke 
vil få like mye stell som de har fått tidligere 
år, men vi skal gjøre det vi kan for at boretts-
laget ser bra ut gjennom sommeren.

Fra 1. juli vil borettslaget selv 
ta over all innkreving av felles-
kostnader og garasjeleie.

Vær derfor oppmerksomme 
på følgende:
Nytt kontonummer
Nytt kid-nummer.
Nye faktura vil bli utsendt.

HUSK å kontakte banken 
for ny avtalegiro.

INFO FRA  
TEKNISK  
AVDELING

OBS! OBS!
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NYE BEBOERE 

VELKOMMEN!

ADRESSE  innfl.mnd  kjøper/e       

Saupstadringen 41C  Desember  Camilla Flatberg

Casper Lundes veg 6A  Desember  Jorun Ustad

Kolstadtunet 10A  Desember  Amina Lizde

Saupstadringen 19A  Januar  Kenan Aydilek/Hatice Aydilek

Saupstadringen 19A  Januar  Lise Dammen

Saupstadringen 8C  Januar  Tor Arne Makksund

Saupstadringen 35B  Januar  Bereket Welde Berhe

Saupstadringen 49A  Januar  Marlene Cecilie Gjervan

Saupstadringen 39A  Januar  Mahsun Yucel

Saupstadringen 19B  Januar  Ole Henrik Hunstad Vik

Saupstadringen 15B  Februar  Espen Olsen

Saupstadringen 29C  Februar  Ole Christian Solem

Saupstadringen 27A  Februar  Maryam Heydari

Saupstadringen 45C  Februar  Olaf Bratseth

Saupstadringen 31C  Mars  Eva Lillian Hugdal

Saupstadringen 47A  Mars  Bjørn Tore Lian

Kolstadtunet 4C  April  Trond Stien

Saupstadringen 27C  April  Awet Mehari Kahsai

Saupstadringen 2C  April  Christian Ovesen

Kolstadtunet 8A  April  Lill-Ann Slåttli

Saupstadringen 17A  April  Stig Sletvold

Saupstadringen 41A                    April  Lise Mari Roaldsnes-Sæther/
     Kristian Yung  Roaldsnes-Sæther

Saupstadringen 25A  Mai   Petimat Taramova/Muslim Umkhanov

Saupstadringen 10B  Mai   Mosanna Sajafi 

Saupstadringen 35B  Mai   Sergey Bublik
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DET BLOMSTRER PÅ BLISTERHAUGEN

En tur over haugen i dag ble et skue,
der sto det hvitveis så hvit og ren på sin tue.
Den nikket mot sola og skinte så vakkert,
det så ut som den strakte seg mot sola og takket .
Ja det blomstrer på Blisterhaugen.

Selv småbjørka sto der med knopper som brister,
det var som den til meg hvisket;
Se mine blader så grønne og små,
herlig i sola det virkelig våres nå.
Ja det blomstrer på Blisterhaugen.

Snart ser vi et teppe av tulipaner,
de står der i knopp ,og skal varme seg opp.
Så vakkert det blir når sola den varme gir .
Tusen tulipaner i alle farger står der i knopp, 
og vil i de nærmeste dager lyse opp.
Ja det blomstrer på Blisterhaugen.

Av Helge Svedal 21. mai 2020

Blomstring på Blisterhaugen
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NYE KOLSTAD BARNEHAGE: 
• Kolstad barnehage begynner å ta form og skal 

etter planen stå ferdig til 1. august 2020.
• Barnehagen vil huse åtte barnegrupper, to av 

disse er tilrettelagt med tegnspråktilbud. 
• Alle gruppene får eget felleskjøkken med kokk, 

og i tillegg etableres en familieavdeling. 

• Tomtearealet utvides mot Kolstad skole, og  
blir på ca. 6.200 kvadratmeter. 

• Barnehagens nye uteområde vil henge naturlig 
sammen med nærmiljøanlegget Glade føtter.

• Barnehagen bygges som passivhus med  
utstrakt bruk av massivtre. 

• Bæresystemet utformes hovedsakelig med  
limtresøyler og limtrebjelker. 

• Utvendig kledning vil være stående  
royalimpregnert furukledning.

Barnehagen oppføres i massivtre og et bæresystem bestående av 
limtresøyler og limtrebjelker

Det nye uteområdet i barnehagen vil henge naturlig sammen med 
nærmiljøanlegget Glade føtter

Lyst, luftig og høyt under taket inne på basen

Gjennomsiktig, men samtidig trygt: Pleksiglass gjør det enklere for 
barna å kommunisere mellom etasjene Med lik høyde glir den nye barnehagen fint inn i nabolaget
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Skolen som består av Saupstad skole, Kolstad 
skole, Huseby skole, ressurssenter for hørsel og 
tegnspråk, mottak for fremmedspråklige og  
kulturskole er:

• 14 500m2

• Bygges av HENT entreprenør.

• Er tegnet av Filter arkitekter AS og Spinn 
arkitekter AS

• Ferdig til skolestart august 2021 (Trondheim 
kommune overtar bygget fra entreprenøren 
15.4.21, så starter innflytting av møbler og 
testing av tekniske anlegg fram til august/

 skolestart 2021.)

• Nå begynner utomhusarbeider for fullt
  framover

• Vegger, kledning, elektro og alle innvendige 
arbeider pågår for fullt

• Solcelleanlegg på taket av ungdomsskolen 
(se foto)

• Skolen får rød trekledning

• Alle vegger innvendig får massivtre og 
 trekledning

NYE HUSEBY SKOLER:

Galleriet i aula/kantine

Klasserom i ungdomsskolen med utsikt til Heimdal videregående 
skole

Skolen sett fra oversiden med aulaen i forgrunnen

Kulturaksen sett fra multiboksen mot musikkrom/dramarom i 1. etasje

Bilder er tatt av Hege Herdlevær
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Miljøpakken  
ruster opp gang- 
og sykkelvegen  
mellom Huseby 
(Kongsvegen) og 
Bjørndalsbrua

Dette er en viktig og mye brukt trasé for 
myke trafikanter. Strekningen er 1,1 kilo-
meter lang og går gjennom et tett befolket 
område på Kolstad.
Arbeidet startet i april og skal være ferdig i 
løpet av juli.
Strekningen ble bygd tidlig på 1970-tallet. 
Den er i en elendig forfatning med ødelagt 
dekke og delvis manglende kantstein. Det 
har vært vanskelig å drifte gang- og sykkel-
vegen vinterstid, blant annet fordi kummer 
og sluk stikker opp.
Traseen vil nå få en helt annen standard 
enn før. Både bærelaget og asfaltdekket på 
dagens gang- og sykkelvei skal fjernes, og 
skiftes ut med nye masser. Deretter skal det 
settes ny kantstein i granitt langs hele 
strekningen, og kummer og sluk skal rettes 
opp. Til slutt blir det lagt nytt asfaltdekke.
Arbeidet skal gjennomføres etappevis, men 
det kan bli vanskelig å bruke traseen i peri-
oder. Miljøpakken setter opp informasjon 
om alternative ruter hvis det blir nødvendig å 
stenge helt. Prosjektet er kostnadsberegnet 
til 7,2 mill. kr. 

Solcelleanlegg på taket av ungdomsskolen

Takvindu i barneskolebiblioteket
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Supersunn grønnkål passer utmerket sammen 
med aromatisk sitrus og saftig kylling. 
Dette er en pastarett med masse god smak  
og fylde som hele familien vil elske. 

Ingredienser
• 2 stk kyllingfilet 
• 1 pk grønnkål 
• 1 stk løk 
• 2 stk hvitløksfedd 
• 3 stk grillede paprika 
• 1,5 dl matfløte 
• 0,5 stk sitron 
• 400 gr fullkornspasta 
• frisk basilikum 
• parmesan 

Slik gjør du:

1. Kok fullkornspasta som anvist på pakken.

2. Stek kyllingstrimler, finhakket løk og finrevet 
sitronskall i olivenolje til kyllingen er godt brunet 
på alle sider. 

3. Tilsett finstrimlet grønnkål, finhakket hvitløk og 
grillet paprika. La alt frese et par minutter. Det vil 
se ut som veldig mye grønnkål til å begynne med, 
men akkurat som med spinat, faller grønnkålen 
sammen når den blir varmebehandlet. Tilsett 
fløte og smak til med salt og pepper.

4. Bland inn den nykokte pastaen og dryss godt med 
finrevet parmesan og basilikum over helt til slutt.

Fullkornspasta med kremet grønnkål

Bilder og oppskrift lånt av Meny.no
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Smaksrik kyllingwrap med avokado er sunt og 
godt! Wraps er super lunsj, skole- eller turmat,  
og fyllet kan varieres i det uendelige. 
 Denne oppskriften på grove wraps med kylling, 
avokado og mango er både sunn, enkel å lage og 
veldig god. 
 Man kan også fint bruke kjøttrester fra  
grillmaten dagen før i wrap. 

Ingredienser
• 4 stk grove wraps, store 
• 400 g stekt eller grillet kylling 
• 2 stk avokado 
• 1 stk mango 
• 2 stk gulrot 
• 4 ss salsa 
• 4 ss lettrømme 
• frisk salat 

Slik gjør du:

1. 
Gjør klar ingrediensene; del kyllingen i mindre 
biter, skjær avokado i skiver, strimle mango og  
gulrot, og bland salsa og rømme til en dressing.

2. 
Smør wrapen med et tynt lag dressing. Legg på 
salatblader, kylling, avokado, mango og gulrot.  
Rull wrapen stramt sammen og pakk den inn i 
matpapir eller folie.

Grove wraps med kylling, avokado og mango

Bilder og oppskrift lånt av Meny.no
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STATUS PÅ KUNSTPROSJEKTER

Dalen Park 

Kunstner Erik Pirolt har tegnet og produsert 
skulpturene Humans og Apeastronaut som  
tilsammen utgjør prosjektet Gnirdnu: 

Leser du ordet undring baklengs, får du dette 
rare ordet Gnirdnu, som har denne norrøne 
klangen i seg. Menneskets evne til å undre seg 
er den røde tråden i de skulpturelle innslagene i 
parken. Tilsynelatende skiller mennesket seg fra 
andre arter, med at vi har evnen til å forestille 
oss ting. Ut fra denne evnen kan vi tenke, 
fantasere og skape verdenen slik vi vil ha den. 
De to skulptur-installasjonene lager et samspill 
og en helhet.

Les mer om prosjektet her:
https://sites.google.com/trondheim.kommune.
no/framtidstrondheim/lokale-sentra/saupstad/
kunst-i-bydelen/kunst-i-dalen-park

Skulpturene «avdukes» ikke før åpning av 
parken, forhåpentligvis til bydelsuka i september. 
Kunstner vil være tilstede. 

Nergiz Tahtacis Mandalas: I samarbeid med 
Hageanlegg AS og Asfaltmaling AS planlegger 
vi å male store utgaver av håndtegnede manda-
laer på asfalten i sterke farger. Disse er tegnet 
av beboer i bydelen og skoleelev Nergiz Tahtaci. 
Dette skal utføres i begynnelsen av september 
om alt går etter planen.

De første steinaldermenneskene har slått seg ned ved bålplassen i 
Dalen (Foto: Kjersti Berg)

Apekattskisse
Skulpturen ”Apekattastronaut” av kunstner Erik Pirolt blir det første 
som møter publikum ved inngangen til parken (Foto: Kjersti Berg)
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Kolstad barnehage/Laila Kongevold/
Stefan Christiansen «Røtter» 
Kunstnerne jobber med tre skulpturer i forskjel-
lige størrelser som skal plasseres i uterommet til 
Kolstad barnehage. De jobber med arbeidstittel 
«Røtter» og tar utgangspunkt i bla. fellesnevnere 
innen både norrøn og gresk mytologi for sitt ar-
beid med skulpturene. Skulpturene blir montert 
før vinteren.

Blisterhaugen 
Kunstnerne Magnar Gilberg og Bjørg Nyjordet 
fikk i oppdrag å etablere en ny bruk av det lille 
skogsholtet Blisterhaugen mellom biblioteket og 
gamle Heimdal vg skole. Dette prosjektet lever 
sitt eget liv sammen med innbyggere og andre 
aktører som holder til i sentrumsområdet. Dess-
verre har flere av prosjektene blitt satt på vent 
pga koronasituasjonen, og vi håper så mange 
av prosjektene som mulig vil bli aktivert igjen 
etterhvert, slik at alle kan realiseres som plan-
lagt. Mens vi venter kan vi nyte blomstringen av 
alle tulipanløkene som ble plantet ifjor høst av 
mange av dere som bor i bydelen.

Her er en liten oversikt over noen av prosjektene 
de jobber med: 

Smieprosjektet
Her jobber kunstnerne sammen med noen 
skoleelever og smir en håndløper som skal følge 
trappa opp til Blisterhaugen.

Epleskogen
Epletrær er bestilt og vil antagelig bli plantet
i høst. De ønsker faddere til hvert epletre. 
Ta kontakt med Kjersti B på Saupstad.no 
om noen ønsker å være fadder til et epletre, 
så videreformidler jeg kontakt.

Dyrking på Blisterhaugen
De starta i høst med å snekre dyrkingsrammer, 
sammen med Grunnskoleopplæringa på 
Heimdal vgs. Også her vil vi rekruttere faddere 
som tar ansvar for de ulike dyrkningsrammene. 

Noe for barn
Før jul hadde kunstnerne samlinger med 2. klas-
singene på Huseby barneskole, der de fokuserte 
på uterom oppe på Blisterhaugen. De hadde 
også en sekvens der de skulle lage seg ein sitte-, 
ligge-, stå/støtte-situasjon for lesing av bøker. 
Etter jul har de gjennomført idéverkstader, der 
ungene har arbeidet med å formgi en instal-
lasjon for en slik lesesituasjon. Resultatene er 
stilt ut som pappmodeller på biblioteket. Disse 

Tegning av skulptur som kommer til Kolstad barnehage

Kunstner Stefan Christiansen arbeider på skulpturen til Kolstad 
barnehage
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modellene vil de bruke videre i arbeidet med å 
formgi de endelige installasjonene. 

Tandoor ovn 
Gjennom potetkakesteking med Trofast bhg av 
potet dyrka på Blisterhaugen, har kunstnerne 
kommet i kontakt med voksne som kan kunsten 
å bygge Tandoorovn. Dette er en mulighet som 
jobbes videre med fremover, f.eks. egnet plasse-
ring, slik at den blir tilgjengelig for mange.

Vedprosjektet
Tiller vgs arbeider med veden på Blisterhaugen 
og vil gjerne etablere ei elevbedrift som bruker 
noko av overskotet til eit solidaritetsprosjekt i 
Bekaadalen. 

6 forskjellige kunstnere jobber med 
5 forskjellige kunstprosjekt knyttet 
til Huseby Barneskole og 
Huseby Ungdomsskole. 
All kunst skal være klar til skolen åpner taes i 
bruk høsten 2021.
Les kort om de forskjellige kunstnerne og kunst-
prosjektene her 
(denne siden oppdateres underveis): 

https://sites.google.com/trondheim.kommune.
no/framtidstrondheim/lokale-sentra/saupstad/
kunst-i-bydelen/kunst-p%C3%A5-huseby-skoler

“Boblere” (kommende prosjekter i  
bydelen, om alt går etter planen): 

P1 Mobilt Atelier for kunstnere
Atelier-containerne vil bli flyttet fra Levanger 
og plassert mellom Blisterhaugen, Gml. 
Heimdal vg. skole og Husebybadet i august, 
og vil bli stående der frem til over nyttår 2021. 
2 kunstnere fra Trondheim har fått tildelt 
atelieropphold her i høst, på en varighet på 
ca 2-3 mnd hver. De skal samarbeide om 
prosjekter med elever fra Huseby U skole og 
Tiller vg skole. 

Underganger på Saupstad - Kolstad 
Det jobbes med å undersøke om det er interesse 
for at skoler, kulturskolen og evt. borettslag kan 
«adoptere» undergangene hvor de kan plan-
legge og utføre egne kunstprosjekt f.eks. på et 
fast tidspunkt hvert år. Kunstfaglig prosjektleder 
og områdeløft bidrar med hjelp til en plan for 
tilrettelegging og gjennomføring. For øyeblikket 
er vi i dialog med bydrift om prosjektet. 

Dokumentarfilmprosjekt 
av Mari Nilsen Neira 
Filmskaper Mari Nilsen Neira jobber med å 
dokumentere kunstprosjektene i bydelen i møte 
med befolkningen og vi håper hun og filmteamet 
kan fortsette å dokumentere prosessene i de 
neste par årene som kommer. De jobber konti-
nuerlig med å skaffe finansiering til å fortsette 
arbeidet med å dokumentere prosessene som 
foregår, og er avhengig av dette for å fortsatt 
kunne følge opp de forskjellige prosjektene. 

Kunstutvalg/ressursgruppe/
referansegruppe bydel 
Saupstad Kolstad:
Kunstfaglig prosjektleder jobber med å sette 
sammen en interessegruppe/kunstutvalg for 
kunst og kultur i bydelen, som kan fungere som 
en kanal ut til borettslagene og andre grupper i 
bydelen når det gjelder kunst og kultur i byde-
len. Vi ønsker bl.a. å arrangere en kunst-tur for 
denne gruppen og andre interesserte fra bydelen, 
for å øke interessen for kunst i offentlig rom i 
bydelen. 
Interesserte bes ta kontakt med meg (Kjersti) 
via Saupstad.no. 

Andre mulige fremtidige  
kunstprosjekter: 
* Kunst i tilknytning til gang og sykkelbro  

Saupstad-Tiller
* Kunst til rehab av Husebybadet 
* Kunst til sentrumsområdet
* Kunst til nytt helsehus 
* Samarbeidsprosjekter i bydelen med  

etablerte kulturinstitusjoner i Trondheim 
* Temporære kunstprosjekter i bydelen 
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KUNSTPLAN «BIPRODUKT» 
Kunstfaglig prosjektleder jobber med å 
sammenstille alle prosjektene, både eksisterende 
og fremtidige i en kunstplan som skal ferdig-
stilles i høst. Denne kunstplanen skal komme 
med forslag og anbefalinger omkring hvordan 
det kan jobbes med kunsten i området fremover 
i forhold til de erfaringer som er gjort. Her skal 
alle kunstutvalg nevnes, kunstnere som har vært 
involvert, alt arbeid som er nedlagt og tanker 
og videre anbefalinger for området som helhet 
legges frem. 

Tekst av Kjersti Berg
Kunstfaglig prosjektleder / billedkunstner
Trondheim kommune

Hvis noen er interessert i å delta i de ulike prosjektene som pågår 
i nærområdet, så kan man ta kontakt med Kjersti Berg via Saupstad.
no. 

BARNAS SIDER
Finn 5 feil på katten til høyre.
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BARNAS SIDER
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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:
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)


