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Hei alle medboere

Da er det en stund siden forrige ordinære 
Ringrev. Siste var i desember 2020.

Håper jul/nyttår og vinteren har vært 

Vi skriver nå slutten av mai måned og mye av 
den lille våren vi har i Trøndelag er over og vi er i 
starten på sommeren.

Årets generalforsamling ble gjennomført den  
17. mars i Storstua. Det ble dessverre ikke den 
helt store oppslutningen, men gjennomføringen 
gikk greit. Økonomi/budsjett, innkomne forslag 
ble vedtatt og valgkomiteens forslag ble 
enstemmig godkjent. Som leder, så takker jeg for 
den fornyede tilliten, også på vegne av styret.

Det er mye som er overstått når dere sitter med 
denne Ringreven. Mai er jo en måned med en 
del helligdager. Kristi Himmelfartsdag, 17. mai og 
pinsedagene. Håper disse røddagene har vært til 
glede for store og små.

Dugnadene i borettslaget ble gjennomført i uke 
18 og 19 med god deltagelse. Styret og ansatte 
takker dere for deltagelsen. Det betyr mye og så 
får man anledning til en prat med naboene.

Raskkasting blir det også i uke 22. Se info om 
dette på side 9.

Det store prosjektet som vi holder på med nå, 
er nye garasjer. Entreprenørene vi bruker er 
dyktige folk og fremdriftsplanen følges. Alle 
som har tilgang til garasje, skal innen oktober 
(isj), kunne ta sin nye garasje i bruk. Det er en 

STYRELEDER HAR ORDET

del konsekvensarbeider i kjølvannet av nye 
garasjer, som kan hende blir hengende etter. 
Trønderværet vil være et påvirkende element.  

Avslutningsvis ønsker styret og jeg dere 

Terje Svarva
Styreleder

”Ringreven” utgis til beboere i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke
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Siste halvdel av mars i fjor var preget av ned-
stenging av samfunnet og usikkerhet om bolig-
markedet. Allerede i april kom derimot markedet 
overraskende sterkt tilbake, og nå et år senere 
er aktiviteten fremdeles svært høy i vår region. 

boliger i Midt-Norge sammenlignet med samme 
tidsperiode i fjor, men for april isolert sett har vi 
ikke sett salgstall på dette nivået siden 2016.

Den høye aktiviteten i boligmarkedet har ført 
til stigende priser, og sammenlignet med april 
i fjor er nå boligprisene i Midt-Norge 8,2 % 
høyere. Som følge av få boliger til salgs og høy 
etterspørsel, oppnås det et press på boligene 
som er tilgjengelig i markedet. 

Prisrekord i Ringvegen Borettslag
Som et resultat av denne skjevheten i tilbud 
og etterspørsel, har vi den siste tiden har solgt 

var en 3-roms leilighet på 78 kvm i 1. etasje 
i Saupstadringen 35 A. Boligen hadde en 
prisantydning på kr 2 590 000, men ble solgt 
for kr 3 050 000. Dette er den første leiligheten 
over 3 millioner av borettslagsleilighetene på 

Høyt aktivitetsnivå og fort-
satt prisvekst i boligmarkedet

Saupstad, og satte ikke bare ny prisrekord 
Ringvegen BL, men også på Saupstad av alle 
borettslagsleiligheter per 08.04.2021.

Selge bolig? Benytt deg av borettslagets 
samarbeidsavtale.
Tiden fra etter påske og frem til fellesferien er 
vanligvis en god tid å selge bolig på, og vi ser 
at de som nå legger ut sine boliger for salg får 
mange nysgjerrige interessenter og budgivere. 

Går du med planer om salg av din bolig eller 
ønsker du å vite hva boligen din er verdt? 
Ringvegen Borettslag har en svært god 
samarbeidsavtale med EiendomsMegler 1 og 
eiendomsmeglerfullmektig Anders Keiseraas 
som tilbyr alle beboere gratis, uforpliktende 

Ved salg av bolig får selger dessuten dekket  
kr. 12 000 i husleie.

Har du noen spørsmål om avtalen, eller lurer 
du på andre ting rundt salg av bolig, ta gjerne 
kontakt med Anders på telefon 986 70 350 eller 
på  anders.keiseraas@em1.no

EiendomsMegler1 og Anders ønsker dere i 
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NOEN ORD FRA DAGLIG LEDER
Hei alle sammen

Det skjer mye i borettslaget også i sommer, så litt 
informasjoner kan være på sin plass.

Det skal fortsatt rives og bygges nye garasjer, 
det skal legges ny kantstein, asfalteres, skiftes 
ut gamle kummer osv. Så i perioder vil nok 
borettslaget se mere ut som et anleggsområde 

vakrere enn det var – når vi er ferdige.

Ny hjemmeside:
Vi er i skrivende stund snart ferdig med vår 

informasjon om – og fra borettslaget, 
nærområdet, Bo – guid og aktuelle saker. 
Vi håper den blir godt mottatt, og at dere 
regelmessig er inne og ser.
 
Prosjekt nye garasjer:

garasjer. Nå er det Saupstadringen 2–10, Casper 
Lundes veg.  Kolstadtunet og garasjen foran SR 
29 som står for tur. Siste del av dette prosjektet 
regner vi med er ferdig i september/oktober i år.

Alle som blir berørt har fått et skriv i posten 
om fremdriftsplan, og vil i tillegg motta en 
tekstmelding når arbeidet på deres garasje 
starter. Jeg vil samtidig benytte anledningen til 
å minne om at vi fortsatt ikke har registrert alle 
beboeres sitt mobilnummer. De av dere som ikke 
har mottatt tekstmelding fra oss siste måned – ta 
kontakt så får vi registrert dere. Dette er en veldig 

Legging av ny kantstein og asfalt:
I forbindelse med at det rives og bygges nye 
garasjer, vil vi samtidig benytte anledningen til 
å bytte ut en del gammel kantstein og legge 
ny asfalt. Ikke alt blir gjort i år, men vi gjøre det 
der det faller naturlig. Vi sparer en del penger 
på det når vi først har maskinene her. Også 
her vil det nok by på utfordringer med tanke 

på parkering og fremkommelighet. Vi ber om 
deres tålmodighet – det vil ikke pågå lenge, og 
resultatet etterpå blir veldig bra.
 
Lading av el-bil:
Alle nye garasjer er klargjort for el-bil ladding. Når 
det kommer til lading ute, vil det bli satt opp et 
gjerde / eller bakvegg på en garasje hvor det blir 
satt opp ladebokser fortløpende etter hvert som 
beboere med el-bil bestiller et abonnement. 

nødvendigvis foran den samme hver gang, 
men alltid ved det gjerde man har sin boks. 
Dette gjelder enten mann lader eller ikke. På 

eller ta kontakt med administrasjonen hvis 

Se side 9.

Nye fortau:
Som et rekkefølgekrav fra Trondheim kommune i 
forbindelse med nye Huseby skole, vil det i løpet 
av sommeren bli anlagt nye fortau langs Casper 
Lundes veg og den delen av Saupstadringe som 
mangler. Det vil si mellom Casper lundes Veg og 
Blisterhaugvegen. Det er også planlagt å fullføre 
den siste biten fra innkjøring til Kolstadtunet og 
Metrobussholdeplassen.

På vegne av oss ansatte i Ringvegen 
borettslag ønsker vi alle beboere 
en riktig god sommer!
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ÅRETS GENERALFORSAMLING
 i Ringvegen Borettslag ble avholdt den 17. mars 2021, kl 19.00,  

i Ringen Storstue, Saupstadringen 19D.

Til stede var 42 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, derav 12 ved fullmektig.
Fra driftskontoret møtte Anita Arntzen, Astrid Hansen, og Knut Gunnar Frøseth.
Fra vår revisor BDO AS stilte: John Christian Løvaas.
Møtet ble åpnet og ledet av styrets leder Terje Svarva.

Til behandling forelå:

a) Opptak av navnefortegnelse 
 Det var enighet om å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier 

var til stede og at det settes opp navneliste etter disse.

b) Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen

 Som sekretær ble valgt: Daglig leder Knut Gunnar Frøseth.

 Til å underskrive protokollen ble valgt: Siw Else Vikan og Torkild Strøm

c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
 Innkalling er omdelt alle postkasser i borettslaget den 4 mars 2021 og postsendt til juridiske 

andelseiere og andelseiere som ikke bor i borettslaget samme dag.
 Dette er innenfor de frister vedtektene fastsetter. 

 Det framkom ingen merknader mot generalforsamlingas innkalling og denne ble erklært lovlig 
satt.

 Styrets orientering for 2020 ble referert hovedpunkt for hovedpunkt etter at dette var godkjent av 
generalforsamlinga. Styrets orientering ble enstemmig vedtatt.

 Revisors melding ble opplest (konklusjonen). 
 Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

4. Budsjettet for 2021
 Ingen merknader til årets budsjett. Enstemmig vedtatt.

Styrets godtgjørelse for 2020 ble satt til kr 470.000,-.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Revisors godtgjørelse for 2020 ble satt til kr 102.906,- i revisjon + kr 6.338,- i bistand mm.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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Ringvegen borettslag har fått en henvendelse fra Trondheim kommune om et makeskifte i forbindelse 
med byggingen av en gangbro over Bjørndalen. Se oversiktskart side 25 i Ringreven nr 4 (julenumre). 
Ringvegen borettslag overdrar sin eiendom gnr. 315 / bnr. 340 til Trondheim kommune. Trondheim 
kommune overdrar sin eiendom gnr. 197/bnr. 597 til Ringvegen borettslag – med unntak av 
eksisterende veggrunn i Saupstadringen, regulert fortau og grunn til utlagt turveg langs sørsiden 
av eiendommen. Styret behandlet saken i styremøte 19. august 2020, og innstilte enstemmig på 
makeskifte. 

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag. Forslaget 1 ble enstemmig vedtatt.

Trondheim kommune har henvendt seg til Ringvegen borettslag om å avstå nødvendig areal og 
rettigheter av sin eiendom gnr. 194/ bnr. 71 og 97, til opparbeidelse til fortau langs Casper Lundes veg 
og gang og sykkelveg langs Saupstadringen. Arealet som avstås utgjør 956 m2. I tillegg avstår grunneier 
eksisterende veggrunn i Casper Lundes veg og Saupstadringen, til sammen 1689 m2. Kompensasjonen 
for dette grunnerverv erstattes kr 168.000,-. Dette er et rekkefølgekrav satt av Trondheim kommune i 
forbindelse med byggingen av nye Huseby skole. Styret behandlet saken i styremøte 20. januar 2021, 
og innstilte enstemmig på grunnavståelse. Styre mener dette er med på å skape tryggere ferdselsårer i 
borettslaget.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag. Forslaget 2 ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig en fullmakt til styret om et mulig låneopptak på kr 5.000.000,-. 

Valg
Som  for 2 år Terje Svarva – SR 4B
Som  for 2 år Jan Sætervang – SR 23B
Som  for 2 år Raymond Hovdahl -SR 29D
Som varamedlem for 1 år Mali Irene Dyrseth – SR 49D
Som varamedlem for 1 år Bertil Haugen – 17C
Som varamedlem for 1 år Knut Ivar Arnesen – SR 4B

I tillegg er Audun Pollen valgt som ansattes representant i styret, samt at Tor Morten Stamnsve er valgt 
som varamedlem for ansattes styremedlem.
Som medlemmer til valgkomiteen for 2021 er følgende 5 valgt:

Patric Nahiman, leder, Vidar Aas, Yildiz Inal, Siw Else Vikan, Atle Husby.

Som varamedlemmer til valgkomiteen: Solfrid Rønning.

Protokollen ble opplest og generalforsamlinga ble hevet kl: 20:12.
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Fra v. regnskapsmedarbeider Astrid Hansen og driftssekretær 
Anita Arntzen var ansvarlig for registreringen av oppmøtte 
andelseiere.

Styremedlem Jan Sætervang og Stina-Maria Aune sørget for 
puljevis innslipp av beboere.

Styreleder Terje Svarva og 1. varamedlem Mali Iren Dyrseth i 
godt humør før årets generalforsmaling.

Generalforsamlingen ble avholdt i tråd med de nasjonale smittevernreglene fra FHI/Helsedirektoratet. 



8
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Arrangement for både store og små.

arrangementet til høsten 2021.

ETTERLYSNING
Vi ser etter gode historier, bilder og ”annet” som kan være et bidrag 

i et jubileumshefte om jubilanten Ringvegen Borettslag!

Stort eller lite, om deg selv, en nabo eller xnabo. 
Har du bilder fra en aktivitet, hendelse eller årstid fra din tid her 

i Ringvegen bl, send gjerne inn med en beskrivelse/tekst til.

mobil: 920 29 729 
mail: 
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PARKERING FOR 
EL-BILER

DIVERSE INFO

Som sikkert mange har fått med seg, bygger 

bokser som henger – enten på et gjerde, eller en 
bakvegg på en garasje. 

Det bygges ut for at så mange som mulig skal ha 
muligheten til å lade i nærheten av der de bor. 
Det vil si at det klargjøres for en økning av el-biler 
i borettslaget. Alle som har el-bil, må tegne et 
abonnement hos vår leverandør – Ohmia. De vil 
da få tildelt en ladeboks, se sort boks på bildet.

Så snart en slik boks er hengt opp – kan ikke 
lengre beboere med biler som går på fossilt 

parkere der det henger et deksel med Ohmia 
sin logo. Det betyr at der er det ingen som har 
et abonnement enda, og biler som bruker fossilt 

VÅRENS RASKRUNDER
Nå er det tid for å rydde i 
egen leilighet, i boder og 
ikke minst i fellesboden. 
Beboerne oppfordres til å 
gå sammen om å rydde i 
fellesboden. Vaktmesterne 
setter ut plakater med hva 
som ikke kan kastes, se på 
den før dere kaster ting i containeren! 

Mandag 31. mai: Saupstadringen 2-10/
Casper Lundes veg.2-8

Tirsdag 01. juni: Kolstadtunet 2-10, 
Saupstadringen 29-35

Onsdag 02. juni: Saupstadringen 15-27

Torsdag 03. juni: Saupstadringen 37-49

BRUK AV FELLES BOD AREAL
Felles bod areal er for alle i oppgangen. Arealet 
kan kun benyttes til å hensette sykler, barne-
vogner, sportsutstyr og annet bruksutstyr i sesong. 

Disse retningslinjene er for å unngå at felles bod 

Borettslaget er ikke ansvarlig for skader eller 
tyveri av utstyr som står i felles bod areal. 

VI HAR LEDIG GARASJE 
ved Saupstadringen 43 og 
ved Saupstadringen 39 

Ta kontakt med 
driftskontoret 72 59 22 00 
eller pr epost: post@ringvegen.no for nærmere 
informasjon om leie av garasje i borettslaget

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.

Parkering tillatt for 
biler med fossilt 

Deksel med Ohmia – logo Ladeboks for el-biler

Parkering kun 
for el-biler med 
abonnement.

hvis noe er uklart.
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Kontakt oss
464 26 000

ohmia@ohmiacharging.no
ohmiacharging.no 

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.

Kostnadsfritt
Administrasjonsfritt

Kun de som lader betaler.
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INFO FRA TEKNISK 
AVDELING
Vi på teknisk avdeling har de siste ukene 
utført vårpussen i borettslaget og nå skal 
det aller meste være gjort. På grunn av 
byggingen av nye garasjer rundt omkring i 
borettslaget er ikke resultatet av vårpussen 
slik den skulle vært der områdene ser 
ut som en anleggsplass, dette skal bli 
bedre når plen og asfalt er på plass i løpet 
av sommeren. De gjenværende gamle 
garasjene vil snart bli revet og nye vil etter 
hvert bli satt opp, i denne perioden vil 
det bli litt mindre parkeringsplasser men 
regner med at dere beboere takler den 
utfordringen med å måtte gå litt lenger til 
bilen.

Dugnaden er vel gjennomført i hele boretts-
laget med veldig bra oppmøte og innsats, 
det er lenge siden det har blitt samlet så 
mye rask på dugnaden. Håper innsats 
og oppmøte blir like bra på fremtidige 
dugnader også. 

Det vil nå utover komme en del sommer-
vikarer i borettslaget som skal hjelpe oss å 
få borettslaget til å se bra ut, for mange av 
disse er Ringvegen borettslag deres første 
arbeidsplass så vi håper dere tar godt i mot 
dem. Hvis dere har noe å utsette på jobben 

tar det med oss fast ansatte, er det derimot 
positive tilbakemeldinger kan dere ta det 
direkte med vikarene.

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

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

UTENOM ARBEIDSTID: 
22 97 10 77 – Securitas direkte

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 

og garantier for det arbeidet som er utført. 
Eventuelle reklamasjoner stiles derfor 
direkte til dem.
Vi presiserer at valg av håndverkere kun er 
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DUGNAD 2021
Den årlige dugnaden i borettslaget er vel overstått. 
Deltakelsen i de ulike tunene har vært varierende, men de som møtte opp jobbet godt. Både små 
og store. Det har blitt raket og plukket søppel, løv og kvister fra hekker og busker på begge sider 
av blokkene. Vi setter stor pris på alle sammen som kunne avse en time eller to til å være med på 

Nelliktunet.

fra beboerne.

Bjørn Grinhagen fra Nelliktunet er en trofast 
dugnadsdeltager.

Victoria fra Sr.19 tok med en kamerat og godt humør.
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Evelyn Ekornåsvåg               
Saupstadringen 8a

1.  Vi har både hus på Frøya og hytte i 
 Surnadal - så vi blir å bytte på å være på 
disse plassene.

2.  Ta båten til Munkholm, eller en tur til 
Lian.

3.  Jeg har bodd på Saupstad i 10 år og  trives 

 område, og stille og rolig. 

en liten lokal variant, 
der vi stiller ulike 

Malin Larsen    
Casper Lundesvei 2a 

1. Vi har familie i nord og sør, og ei hytte - 
hvor og hvem som besøkes først, har vi 
ikke plan for ennå.

2.  Vi skal ha vår første natt ute til helga, 
i hengekøye! – og vil anbefale andre å 
prøve dette. Et sted du kan starte er ved 
 Rønningen, der har de gapahuker for å 
kunne sove ute. 

3.  Vi har bodd her i 3 år og har barn – 
 Saupstad er et eldorado for barn, med 

mange uteområder tilrettelagt for de 
 minste. Vi synes det er rolig og trygt 
 å bo her! 

Maung Tu Ra         
Casper Lundesvei 8a

1. Planen er å reise til Hellas, om det lar 
seg gjøre i løpet av sommeren.

2.  Mitt tips er å være i lag med dine 
 nærmeste.

3.  Jeg har bodd her i 2 år og synes det er 
veldig koselige folk her!
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Leie av Ringen Storstue

av at den som leier lokalet forholder seg 
til de nasjonale smittevernreglene for 
arrangementer og sosiale sammenkomster 

eller om dere har ønske om en omvisning i 
lokalene som er til utleie.

«Ringen Storstue» oppdekket til arrangement

Utleielokalet har storkjøkken med blant annet kjølerom, 
dekketøy og steamer

Foajéen har garderobe og toalettfasiliteter.

PRISER FOR LEIE:

• Formiddag/ettermiddag: kr. 1.200,- inkl. vask. 
(kr. 1.000,- for andelseiere)  Det tas et tillegg 
på kr. 400,- for leie av kjøkken.

• Hel dag kr. 2.400,- inkl. vask. 
 ( kr. 2.000,- for andelseiere). Det tas et tillegg 

• Fredag/lørdag: kr. 5.000,- inkl. vask. 
 (kr. 3.500,- for andelseiere) 
 (Gjelder også helligdag /høytidsdag).

• Hel helg: kr. 10.000,- inkl. vask. 
 (kr. 7.000,- for andelseiere)

Leien betales forskuddsvis ved signering av 
kontrakt. 2 timer vask er inkludert i prisen.
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PostNord har  etablert 
 pakkeautomat  utenfor 
 Saupstadringen 17C
Postnord har de siste 15 årene hatt 

Netthandelen vokser raskt og det samme gjør 
forbrukernes forventning.

Postnord har i dag 1600 utleveringssteder, 
der vi har sentrale avtaler med butikk kjeder, 
bensinstasjoner, kiosker og frittstående butikker.

Nå ønsker kundene enda mer frihet til å hente 
pakkene sine og hente de når de selv ønsker 
uansett hvilken tid på døgnet.

En pakkeautomat gjør henting og levering 
av pakker enklere, både for Postnord og 
for forbrukeren. Pakkeautomatene vil være 
tilgjengelig der mange bor og ferdes, som 
borettslag, kollektivknutepunkter og kjøpesentre.

• Pakkeautomat er et supplement til å hente 
pakker når du selv ønsker.

• Pakkeautomatene vil stå utendørs, den 
trenger ingen strøm og åpnes med en app og 
Bluetooth.

• Pakkeautomatene er ment å plasseres der 
folk ferdes, som gjør det enda enklere for 
forbrukerne å hente pakkene på vei hjem 
fra jobb, skole for eksempel der du bor, i et 
borettslag, boligbyggelag, byggefelt el.

• En pakkeautomat tar liten plass, men den bør 
stå lett tilgjengelig for kunden og for sjåføren 
som skal levere pakkene. At det er mulighet for 
parkering i nærheten.

• Postnord legger vekt for økt fokus på miljø og 
mindre bilkjøring.

• Det koster ingenting å ha pakkeautomat.

• Postnord er ansvarlige for pakkeautomatene, 
vedlikehold, servicer etc.

• Målene på pakkeboksen er 1011 mm bred, 
624 mm dyp og 1951 mm høy og vekten er 
ca 200 kg.
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Hund i blokk
Tekst: 
Kilde: 

Er du så heldig å ha hund OG bor i blokk – ja da 
har du hatt både gleder og kanskje støtt på noen 
utfordringer underveis? Det å ha hund, krever en 
del av hundeeier, slik at hunden har det trygt og 
godt. En viktig ting for hundeeier er å sjekke hva 
som er tillatt og ikke, i borettslaget der du bor. 

husperm)

Riktig rase
Små hunder passer vel best i små blokk leiligheter? 
Ikke nødvendigvis. Ofte vil det være omvendt: 
Mange store hunderaser har mindre krav til 
aktivitet enn små og mellomstore, mens en del 
små er svært aktive og krevende. Enkelte små 
hunderaser har også blitt brukt som varslende 
hunder fra gammelt av, og kan dermed ha veldig 

nemlig forsterke problemet. En stor hund som 

samme «belønning» fra sine eiere.

Det er ulike grunner for valg av rase, og hvorfor 
man har hund. Det er selvfølgelig mye gøy og 
glede med en hund– man har en som al l t id 
er glad for å se en! Forskning forteller at hund 
bidrar til et bedre liv for de som har hund, både 
fysisk og psykisk. Denne årsaken har faktisk 
bidratt til at hundeeiere har fått medhold til 
hundehold i borettslag som har forbud mot 
husdyr! (men er ikke en garanti!)

Mange hundeeiere tar valpekurs og lærer seg 
teknikker for hundehold. Råd fra andre, er det 
garantert å få, men man må lære seg sin egen 

dere. 

 

• Mat • Utfordring/trening/tur • Hvile • Lek • Kos

Når man bor i blokk, har naboer over – under og 
ved siden av, og kanskje du eller en av naboene 
har hund. 

Lyder hører 
man heldigvis 
fra hverandre, 
for tenk om det 
hadde vært helt 
stille…! 
Men, om 
nabobikkja står 

eieren forsvinner ut av døren? 

Når man bor tett på hverandre må man tåle litt 
lyd, men det går en grense et sted. Akkurat hvor 
er det ikke noe fasitsvar på, men uansett, er 
det beste du kan gjøre i en situasjon der du blir 
plaget av bråket å snakke med hundeeieren. 
Hold en hyggelig tone. Kanskje vet ikke 
vedkommende at hunden bråker? 
Kanskje trenger han eller hun en dytt til å komme 

ordning for hunden, så den ikke er så mye alene? 
Gi hundeeieren tid til å ordne opp i problemet.

Dersom dette ikke fører noen vei, vil neste skritt 
være å kontakte styret med en klage. Gjør det 
skriftlig, og vær konkret. Det blir videre opp til 
styret eventuelt å ta saken videre med skriftlige 
klager til hundeeieren. 

For hundeeier som lurer på hva hunden holder 

muligheter innen teknologien som kan hjelpe til å 
følge med hunden. 

Når hunden er alene hjemme, er det viktig at 
hunden har sin plass. Noen bruker bur, eget rom 
eller inndelt del av huset. Det beste er at hunden 

ting som er farlig eller å ødelegge disse. Husk vann! 

I vårt nærområde er det to hundeparker. Det 
er supert for de som ikke kommer seg bort og 
kan la hunden løpe fritt – det er båndtvang i vårt 
borettslag, året rundt. Men det er utfordringer 
med hundeparker; man har ikke kontroll over 
hvilke andre hunder som er der og hvordan 
lynne de har og smittefare som blant annet 
kennelhoste. Og man går inn i parken på eget 
ansvar. 



17

å henvende deg til Driftskontoret.
Har du katt eller hund og bor i Ringvegen 
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I gang med oppussing, men så var det den lista som skulle kuttes………
Ny Tv skal opp på vegg, og eneste bormaskin du har gir så vidt merke i 
betongen, og holder naboene dine med selskap i mange timer…………

I stedet for å gå til innkjøp av nytt utstyr, så har biblioteket på Saupstad 
gratis utlån av verktøy !

• Elektriske verktøy, manuelle verktøy, verneutstyr, div. * Standard utvalg 
på bibliotek. Men enkelte bibliotek kan ha større utvalg, blant annet med 
større/kraftigere verktøy.

• Maks 7 dagers lånetid. (Må leveres tilbake til samme avdeling som det er 
lånt).

• 18 års aldersgrense for utlån, og kun til privat bruk/privatpersoner.

Ta kontakt med ditt bydelsbibliotek for spørsmål eller reservasjon

Oversikt for hva de ulike bibliotekene har til utlån samt reservasjon kan 
biblioteket.trondheim.kommune.no

NYE BEBOERE: 

Saupstadringen 25A Desember Stian Thanem 
Saupstadringen 4A Januar Osman Kucuk
Saupstadringen 19A Januar Jan Tønnesen 
Saupstadringen 49A Januar Irene Birgitta Solberg
Saupstadringen 29E Januar Katrine Waage
Saupstadringen 23B Januar Astrid Skarholt
Saupstadringen 29C Februar Anna R. Aarhus Breigutu
Saupstadringen 6A Februar Toril Anita Hanssen
Saupstadringen 8C Februar Tiril Kvål
Saupstadringen 49A Februar Melanie Szech Weidemann
Saupstadringen 15A Februar Lisa-Marie Stadsvik Brustol
Saupstadringen 49A Februar Håkon Hugdal
Saupstadringen 39B Mars Helen Alem Tewolde
Kolstadtunet 8C Mars Einar Bang
Saupstadringen 39C Mars Hilde Torill Søfting
Kolstadtunet 8B Mars Maria Helene Johansen/Kenneth Stange
Saupstadringen 43A April Hjalmar Jørgensen
Saupstadringen 25F April Tomasz Jasiniecki
Saupstadringen 17B April Linda Storvik
Saupstadringen 31C April Wenche Fridèn 
Saupstadringen 2C Mai Anne Grete Strand/Finn Robert Strand
Saupstadringen 10B Mai Deniz Celik/Yasemin Celik
Casper Lundes veg 4A Mai Haileab Yohannes Berhane
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NYE HUSEBY SKOLER
HVA:
Barneskole og ungdomsskole, bindes sammen av 
en kulturakse

HVEM:
Trondheim kommune // HENT AS // Spinn 
arkitekter AS // Filter arkitekter AS // Grindaker AS 
// Trondheim kommunale musikk- og kulturskole.

PRIS:
Ca. 586,5 millioner kroner.

NÅR:

De nye skolene på Huseby er dimensjonert 
for om lag 1200 elever fra første til tiende 
trinn. Elevene kommer fra tidligere 
Saupstad skole, Kolstad skole, Huseby skole 

og AC Møller ressurssenter for hørsel og 
tegnspråk. Barnetrinnet huser 700 elever, 
ungdomstrinnet 450 elever og ressurssenteret 
for hørsel og tegnspråk 90 elever. Skolen er 
også mottaksskole for fremmedspråklige elever.

Den nye barneskolen og den nye ungdomsskolen 
er atskilt fra hverandre, og får hvert sitt uterom. 
Samtidig knyttes de nye skolene sammen 
av kulturaksen, som rommer blant annet 
blackbox-scene, aula og kantine. Kulturaksen 
er hjemmearena for den kommunale musikk- 
og kulturskolen, som gir plass til om lag 1000 
kulturskoleelever her. Løftet er en del av 
satsingen Kulturskolesenter Sør, som gjør 
kulturaksen til et nytt sentrum for kultur- og 
idrettsaktiviteter i bydelen.  
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1. Kok ønsket mengde pasta etter anvisningen 
på pakken.

av 2 ss olje, salt, pepper, paprika krydder og 

minimun 10 min for at smaken skal sette seg. 
Del opp brokkolien i buketter. Skjær chorizoen 
i skiver eller biter og grovhakk løken.

3.  Ha litt olje i pannen og stek chorizoen på 
middels varme i 2-3 minutter. Ta pølsebitene 
ut av pannen, men behold stekefettet. Det har 
masse god smak!

4.  Legg kyllingskivene i pannen, og stek videre 
på middels varme. Vend kyllingen godt 
i stekefettet, og ha så i løken. Stek i 3-4 
minutter mens du rører jevnlig.

1 stk. brokkoli delt i buketter
80 g. choritzopølse
1 stk. gul løk

Pepper og salt
1.5 ts. paprika krydder
Vårløk og parmesan
1 fedd hvitløk

KREMET PASTA MED
CHORITZO OG KYLLING

surre i 2 minutter, strør på litt cayennepepper. 
Vend alt godt sammen, legg over et lokk og la 
koke i 1 minutt.

6. Ta av lokket og la det hele surre i et par 
minutter til sausen kjennes passe tykk. Smak 
til med eventuelt mere krydder til slutt. Du 
trenger ikke mye salt, fordi det kommer mye 
saltsmak fra chorizoen.

7. Ha chorizo tilbake i pannen. Bland sammen 
pasta og saus, og server med litt hakket vårløk 
og revet parmesan. Grønn salat smaker godt 
ved siden av.

 5 dl. Hvetemel
 1/5 pk. Tørrgjer
 1/5 ts. Salt
 1 ts. Sukker
 2 ss. Oliven olje
 2 1/5 dl.  Lunket vann
  3 ss.  Grønn pesto
 3 ss. Revet 
  parmesan      

1. Bland alt det tørre i en bakebolle eller kjøkkenmaskin. 
2. Tilsett lunket vann og olje og elt deigen godt i 10 min. 
3. La deigen heve i 30 min. på et lunt sted. 

og smør over grønn pesto i midten av  
brødet, bre over kantene og legg deigen i en brødform med «skjøten» ned. 
Strø over revet parmesan eller revet ost etter eget ønske, dette kan også 
sløyfes. Etterheves i minimum 45-50 min på et lunt sted. 

5. Stekes på 180 grader i 35-45 min i nederste rille. Se an steketiden da dette 
kan variere litt fra ovn til ovn. 

PESTO-LOFF
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BARNAS SIDER
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BARNAS SIDER



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)


