Nr. 3 - 2019 47 årgang
September 2019

Ha en fin høst!
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STYRELEDEREN HAR ORDET
HEI ALLE MEDBEBOERE
Da har dere fått nummer 3 av Ringreven i hende.
Vi skriver september og høsten er i ferd med å
komme over oss. Vi får håpe at den ikke blir alt
for fuktig.
Sommeren er definitivt over for i år, men den var
jo ikke så aller verst i Trøndelag da. Det var jo
rene sydentemperatur i en periode, og det må vi
vel si oss rimelig fornøyd med.
Hva skjer så hos oss i høst. Det er flere ting. Først
og fremst ser vi vel alle frem til at vårt nye administrasjonshus m/utleiedel blir ferdig. De fleste har
vel tatt en titt på huset i forbifarten. Jeg tenker at
det fremstår som et signalbygg der det ligger.
Styret var forleden dag på en omvisning i nybygget. Jeg tror de aller fleste har noe å se frem til.
Både ansatte og besøkende. Å sammenligne det
nye og det gamle huset blir helt feil. Det er som
natt og dag og dermed kan det ikke sammenlignes.
Det nye bygget er bygget med tanke på fremtiden.
Det vil bli en offisiell åpning med åpent hus i løpet
av høsten, men dessverre så er ikke datoen satt. Vi
må jo gjøre litt stas på nybygget for dere beboere.
Det blir grundig annonsert når ting er klart.
Mandag 2.september tiltrådte vår nye daglige
leder, Knut Gunnar Frøseth. Han skal i løpet av
høsten avløse Birger Knudsen som har hatt stillingen i over 30 år. Litt spøkefullt fra meg, så blir det
nesten som å hoppe etter Wirkola.
Jeg tror Frøseth blir en flott og omgjengelig daglig
leder for borettslaget vårt. Ta vel imot ham.
Tradisjonsmessig så blir det også i år beboermøte.
Følg med på rundskriv, for datoen er ikke satt enda.
Det neste som har skjedd i området vårt, er at
Metrobussen er i gang. Mye kan vel sies om denne
bussen, men en ting er klart. Den har kommet
for å bli. Noen er sikkert imot dette og noen for.

Men noe er i hvert fall bra. Bussen går hyppigere,
flere veistrekninger som før var dårlig, har fått ny
asfalt.
En gjenganger i borettslaget, er ansamlingen av
sykler, barnevogner, akebrett etc. etc. i inngangspartiene. I tillegg tar enkelte beboere seg til rette
med å plassere etterlatenskaper som møbler etc.
i felles kjellerrom og under kjellertrapp. DETTE
ER IKKE TILLATT. Det er branntilsynet som
instruerer oss i hvordan det skal være fordi det
regnes som rømningsvei. Fint alternativ, benytt
vårt tilbud om raskkasting i containere i uke 40.
Det er gratis.
Ønsker dere alle en fin høst, hilsen styret og meg.
Styreleder juni 2019
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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NYTT ADMINISTRASJONSBYGG

Det nærmer se raskt dato for at borettslaget kan
overta det nye bygget fra entreprenøren HENT.
Den 2. oktober vil bli en merkedag i borettslagets historie, da skal håndverkerne ut av nybygget og våre ansatte flytte inn.
Utvendig begynner det hele å ta form, bortsett
fra at de store solcellepanelene på veggene ennå
ikke er montert. Selve panelene er ankommet,
men det er dessverre ikke koplingsboksene som
skal monteres bak panelene. Iflg entreprenøren
er disse blitt lovet, slik at bygget (også på utsida)
skal stå ferdig til overlevering.

Mandag 2.september var de ansatt og medlemmer av styret på
befaring i det nye administrasjonsbygget

Innvendig er det meste montert og klart for
prøvedrift. Det gjelder blant annet heis og
ventilasjonsanlegget. Møbler, innredning og
annet utstyr, blant annet til verksted og garasjer
er bestilt og vil bli montert før personellet
flytter. Det vil komme egen informasjon til
beboerne om når den formelle flyttinga skjer.
Utleiedelen av nybygget klargjøres også for å
bli tatt i bruk. Det er ennå ikke avklart noen
dato for når leietakerne kan slippe til her.

Utleiedelen i det nye administrasjonsbygget kan huse arrangement
med inntil 120 personer
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Utleiedelen har også fått storkjøkken

BUSSTILBUD I SAUPSTADRINGEN

Fra 3. august fikk vi nytt busstilbud her på
Saupstad.

Linje 16 er en ny rute og kjører fra Flatåsen til
Sandmoen (Torgård) via Heimdal og City syd.

Linje 2 som er metrobuss går fra Lund via
sentrum, Lade og videre til Strindheim med
avganger hvert 10.min på dagtid unntatt søndag
og hvert 20.min på kveld og søndager.

Det ble et veldig godt kollektivtilbud for oss
beboere på Saupstad etter det nye tilbudet
trådde i kraft, med hyppige avganger og en
ny tverrforbindelse
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RYDDIGE OPPGAVER
Av hensyn til beboernes egen trivsel og
SIKKERHET, så er det viktig at oppgangene
holdes ryddige. For å understreke nok en gang:
Selve oppgangen er rømningsveg og skal ikke
benyttes som lagringsplass, hverken for barne-

vogner, sykler eller andre gjenstander. Heller ikke
i den delen av selve oppgangen som ligger i kjelleren (f.eks. under trappa) er det noen lagringsplass. Blir det brann i f.eks. møbler, kan dette
medføre at nødutgangen IKKE kan benyttes.

Slik skal det IKKE
se ut i en oppgang
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INFO FRA TEKNISK HØSTENS
AVDELING
RASKRUNDER
Sommeren er nå snart over og sommervikarene
har igjen begynt på skole. Gjennom sommeren
har vi klippet plen, hekker og luket ugress i
tillegg til andre gjøremål. Det har også blitt malt
mange lekeapparater, gjerder og oljet mange
platter i det gode været vi har hatt.
Samtlige leke og sandkasser har fått ny sand i
løpet av sommeren. I tillegg har lekeplassene ved
Casper Lundes veg 2 og i saupstadringen 25-35
har fått et ansiktsløft med ny omramming rundt
sand og lekeplasser.

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. Ting som lagres for kortere
perioder, må merkes med navn! Vaktmesterne setter ut plakater med hva som ikke kan
kastes, se gjerne på den før dere kaster ting i
containeren.
Raskrundene blir fra 30. september til 3.
oktober, oppfordrer alle oppganger om å
gå sammen om å få ryddet og kastet alt
som står rundt omkring.
Mandag 30. september Saupstadringen 2-10
og Casper Lundes veg

Mange beboere i borettslaget benytter raskdagene til å få ryddet i
leiligheten
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Tirsdag 1. oktober

Kolstadtunet og
Saupstadringen 29-35

Onsdag 2. oktober

Saupstadringen 15-27

Torsdag 3. oktober

Saupstadringen 37-49

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

7

DALEN PARK

Det er nå høst, den ene årstiden avløser den
neste – slik har det blitt med utbygginger på
Saupstadområde. Heimdal VG står ferdig og
er et flott bygg, ny barne- og ungdomsskole er
igangsatt ved Midteggen, Kolstad barnehage er
revet og oppstart av nytt bygg er i gang, nye
garasjer står staselig framfor driftsbygget vårt
som straks er ferdig. Det er stadig forbedringer
rundt Saupstadsentret, mange gang- og sykkelveier er ferdige, underganger har fått belysning,
ja det skjer veldig mye her på området.
Dalen som ligger litt bortgjemt, på vei mot
Bjørndalsbrua, har stått nesten urørt de siste årene.
I forbindelse med Områdeløftet, ble det vedtatt etter en bred medvirkningsprosess med ungdommer, å utforme Dalen til en fritidspark for store og
små og dette prosjektet startet opp tidlig i sommer.
Magnhild Lunde fra Trondheim kommune er prosjektleder og hovedentreprenøren er Hageanlegg AS
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– som startet med å beskjære trær og busker i området og fjernet anlegg som ikke skal brukes. Området
er bare delvis inngjerdet og bakgrunnen for dette
er at man har planlagt å bygge ut Dalen-anlegget i
etapper, og kun sette opp gjerder der det til enhver
tid er aktiv utbygging. Det blir bedre for både nabolaget og bydelen, i stedet for å sperre av hele friområdet i byggeprosessen kan folk med denne ordninga
fortsatt bruke deler av friområdet mens bygginga
pågår, og det er mulig å beskue arbeidet underveis,
men alle oppfordres til å ferdes forsiktig i området,
vis hensyn og følg oppmerkingen!
Det vil også komme skatepark, som Betongpark
AS har ansvaret for. Ungdommen har kommet
med forslag og ønsker, og en bidragsholder får
være med på å fullføre sitt bidrag i parken. Det
blir spennende å følge med – parken skal ferdigstilles i august 2020, så inntil da, er det bare å
følge med på prosessen.
Ovennevnte informasjon er mottatt av Alzbeta Cepelkova,
prosjektlederassistent for ombygging av Dalen park

Dalen før byggestart
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Arbeidet med å oppgradere parken er nå godt i gang
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BOXÅPNER PÅ SAUPSTAD
Boxåpner ligger på Saupstad, og er for ungdom i alderen 13 - 17 år. Boxåpner er et gratis kulturog fritidstilbud for barn og unge. Her får ungdom mulighet til å bli introdusert for ulike aktiviteter
og kulturuttrykk, realisere egne prosjekt og ideer, og et sted å være sammen med venner.

ÅPNINGSTIDER

Mandag: 17.00 - 21.00
Tirsdag: 17.00 - 19.30
Onsdag: 14.30 - 17.00
Onsdag: 17.00 - 19.00
		
Fredag: 18.00 - 22.00

(ungdom 8. trinn - 17 år)
(Tweenies 5. - 7. trinn)
(ungdom 8. - 10. trinn)
(ulike workshops,
egen påmelding)
(ungdom 8. trinn - 17 år)

Følg Boxåpner på Facebook for oppdatert info
om aktiviteter. Følg Boxåpner på Instagram.

KONTAKT - HVOR OG HVEM ER VI?

Boxåpner er en del av Kulturenheten i
Trondheim kommune.
Besøksadresse:
Reier Søbstads vei 20, 7078 Saupstad

Kontakt:
Stine Osvoll, avdelingsleder, tlf. 952 63 889
epost: stine.osvoll@trondheim.kommune.no

BANDCONTAINER

Ved gamle Heimdal videregående står det en
bandcontainer som kan leies via Boxåpner.
Kontakt Mounir om du vil leie bandcontaineren:
mounir.emil.sassi@trondheim.kommune.no

TWEENIES - FOR 5. - 7. TRINN

Tweeniesbox er et tilbud for barn på 5. til 7.
trinn på tirsdager kl 17:00-19:30

UNG LEDER SAUPSTAD/KOLSTAD

Gjennom kurspakken Ung leder Saupstad/
Kolstad får ungdom kunnskap om førstehjelp,
tale- og presentasjonsteknikk, lære hvordan
planlegge og gjennomføre ulike arrangement,
skrive søknader med mer. De får utviklet seg
selv gjennom diskusjoner om ulike tematikk
som omdømme, rollemodell og hvordan de kan
påvirke eget nærmiljø. Ungdommene deltar
aktivt med å forme innholdet. Kunnskapen de
får vil i tillegg gi påfyll på CV.
Ung Leder Saupstad/Kolstad er et samarbeid
mellom Områdeløft Saupstad/Kolstad og
Kulturenheten i Trondheim kommune.
Følg Ung leder Saupstad / Kolstad på
Facebook og Snapchat!
Kontakt Annabel Gåsterud om du har spørsmål:
annabel.dalhus.gasterud@trondheim.kommune.no

HVA KAN DU GJØRE PÅ BOXÅPNER?
• Vi har et stort Caférom med storskjerm,
biljard, brettspill, x-box og gratis middag
hver åpningsdag.
• Vi hjelper deg hvis det er noe du som er ungdom ønsker å gjennomføre - alt fra konsert,
workshop, jobbsøknad, lekser, animasjonsfilm
eller å bake en kake. Boxåpner er et sted hvor
du som ungdom får gjøre det du har lyst til.
• Vi har gymsal med pingpong-bord, og et helt
eget rom til buldring.
• Vi har eget studio, øvingsrom og bandrom,
hvor du kan spille inn egen musikk, eller
lære deg å spille ulike instrument.
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• Vi har et eget chillrom for roligere aktivitet
som å gjøre lekser eller å se film.
• Vi har et kunstrom hvor du kan tegne, male,
lage smykker, perle, strikke eller lage akkurat
det du vil.
• Vi har diskotek med egen DJ-bod og scene,
hvor du kan danse, synge karaoke, eller lære
deg hvordan du kan bruke DJ-utstyr (traktor).
• Vi har et eget PS4-rom med spilltribune.
• Alle våre aktiviteter og arrangement er rusfrie.
• Vi har ulike aktiviteter i feriene

DIVERSE INFO:
KJELLERBODER

Beboerne har 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 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, 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 virker som en
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 er kaldere ute enn
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 inn i rommet. Videre slipper man ”kaldras” fra store
glassflater, samt at man lettere unngår duggdannelse og ising på innsida av vindusglasset.

Her blir det kaldras da kald luft synker til gulvet fra vinduet

Med en ovn under vinduet unngår du kaldras

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.
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f) For tørketromler anbefales såkalte ”kondenstørketromler”. Vanlige tørketromler må ikke
koples direkte opp mot ventilasjonsanlegget
fordi disse produserer mye lo, som vil kunne
føre til tette ventilasjonskanaler.
Har du spørsmål eller kommentarer til punktet
om ventilasjon, ta gjerne kontakt med driftskontoret.

RØYKVARSLER - NYE BATTERIER
En god regel er å lage seg en
rutine der brannvarsleren 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 brannslokningsapparatets manometernål står på
grønt. Sørg også å riste/vende på
apparatet jevnlig, slik at pulveret
ikke klumper seg.

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.
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 opply12

ses 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.

VARMEPUMPER

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.
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.

TRENGER DU TILHENGER?

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

NYE BEBOERE
ADRESSE		
innfl.mnd		
kjøper/e
Saupstadringen 35B		
Juni			
Ann-Hege Fjeldahl/
					Ole Leiråmo
Saupstadringen 27C		
Juni			
Runar Aune
Saupstadringen 49A		
Juli			
Isabell Sirin Kozagaci
Saupstadringen 29E		
Juli			
Aline Nyabageni
Saupstadringen 23A		
Juli			
Ann Karin Lerseth
Saupstadringen 17C		
Juli			
Elin Fossum Jenssen
Casper Lundes veg 2A		
Juli			
Daniel Gebregergis
Saupstadringen 43B		
Juli			
Øzgur Botan Kara
Saupstadringen 29A		
Juli			
Fredrick Anyan/
					Christiaha Anyan
Saupstadringen 31C		
Juli			
Marthe Chrisstina Aune Hoem
Saupstadringen 8A		
August		
Dea Fostad Klinkby
August		
Thomas Oshaug Larsen
Kolstadtunet 4D		
Kolstadtunet 6A		
August		
Anette Gjertsen
Saupstadringen 19C		
August		
Christoffer Tverli Pedersen/
					
Elisabeth Aar Tiller
August		
Arnt Granås/
Saupstadringen 45B		
					
Line Stjerne Holm
Saupstadringen 45B		
August		
Sheareen Mahmoud/
					Ahmed Mohamed
August		
Kacper Jokub Kasperek/
Kolstadtunet 8A		
					
Kinga Joanna Kasperek
August		
May Jorunn Rønningen
Saupstadringen 8C		
August		
Moe Moe Aye Aung
Casper Lundes veg 8A		
August		
Geir Horven
Casper Lundes veg 8A		
September		
Queen Mimi Pequeemani
Saupstadringen17A		
Saupstadringen 33D		
September		
Saupstadringen 23B		
September		
					
Saupstadringen 8A		
September		
Saupstadringen 39A		
September		

Atle Husby
Siw Anita Kjørsvik/
Terje Raaen Kjørsvik
Thomas Moutacim
Rolf Egil Sæther

VELKOMMEN!
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SAUPSTAD SENTER:
Mer enn 80 ansatte fra Barne- og familietjenesten heimdal bydel flytter inn i Saupstad
senter i løpet av høsten.
I første etasje blir det helsestasjon,
som åpner 23. september.

I andre etasje blir det barne- og familiekontor,
som åpner i desember.
Ombygging og oppgradering innvendig betyr
også finere uteareal ved senteret; nye fasader
og vinduer mot veita åpner opp senterområdet,
og gjør det til et triveligere sted å være.

SAUPSTAD BIBLIOTEK:
Biblioteket utvides fysisk til å romme flere nye
funksjoner – både som arena for informasjon og
formidling, og som møtested i bydelen. Samtidig
får biblioteket en visuell oppgradering.
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Utvidelsen gir blant annet et nytt formidlingsrom med miniamfi, nytt leserom for studenter,
egen scene og åpning mot Blisterhaugen, som vil
få benker og bord utendørs.

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
PÅ SAUPSTAD

Barneskolene Kolstad skole og Saupstad skole
ble før sommeren 2018 slått sammen til
Huseby barneskole. Skolen samlokaliseres med
Huseby ungdomsskole i form av to bygg med
hver sine uterom. 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
fire etasjer. Byggene skal bygges i massivtre,
ha BREEAM-standard og krav til passivhus,

og det skal være plass til 1150 elever. I tillegg
til skole, skal anlegget huse en mindre idrettshall, arealer som egner seg til sambruk med
kulturskolen, mottaksavdelinger for minoritetsspråklige elever samt et ressurssenter for hørsel
og tegnspråk. Det er entreprenør Hent som er
byggherre for Trondheim kommune og byggearbeidet begynte i april i år.
De nye skolene skal etter planen stå ferdig til
skolestart høsten 2021.
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Sentralen flytter

Saupstad frivilligsentral flytter fra
Saupstad bibliotek 3. september
til nyoppusset lokale i:
Søbstad helsehus, 1. etasje.
Vi er på plass igjen 1. oktober.

Velkommen til vårt nye lokale :-)
Hilsen
Camilla Gerhardsen
Daglig leder
Ønsker du mer
informasjon?
Ta kontakt med
Saupstad Frivilligsentral
Camilla 977 70 746
Sentralen flyttes A3 mh
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UNDERGANGER
PÅ SAUPSTAD
OG KOLSTAD
HAR FÅTT NY
BELYSNING
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Kanelboller med epler og kremost glasur
Slik gjør du:
• Smuldre gjæren i bakebollen, hell over melken og rør til gjæren er oppløst. Tilsett egg,
sukker, kardemomme, vaniljesukker, salt og
mel. Elt deigen ved lav hastighet til alt er godt
blandet. Tilsett smøret litt etter litt. Øk hastigheten og kjør deigen i cirka 10 minutter til
deigen er blank, smidig, lun og elastisk. La
deigen gå ved full hastighet de siste minuttene.
Dekk bollen med plastfolie og kjøkkenhåndkle og la deigen heve til dobbel størrelse.
Nå er det stor sesong for norske epler, og her
kommer det noe godt du kan bruke de til.
Grunndeig:
5 dl H-melk lunken, cirka 25 grader
50 g gjær
1 stk egg stort, evt. 2 små
200 g sukker
2 ts kardemomme malt
1 ts vaniljesukker
0.5 ts salt
1 kg mel
160 g meierismør romtemperert
Fyll:
6 stk
60 g
60 g
150 g
3 ss
150 g

eple syrlige, mellomstore
smør
sukker
brunt sukker
kanel
meierismør mykt

Glasur:
200 g kremost naturell
2.5 dl melis
1 stk lime

• Skrell eplene til fyllet (er skallet tynt, og veldig
rødt, kan du la litt sitte igjen - det gir en fin
rosafarge til eplefyllet) og skjær eplene i små
terninger. Smelt 60 g smør i en stekepanne og
fres eplebitene et par minutter. Dryss over 60
g sukker og la det syde et par minutter til – til
eplebitene er knapt møre og det ligner en marmelade. Avkjøl.
• Kjevl deigen ut til et stort rektangel, cirka
50 x 70 cm. Bland sammen brunt sukker og
kanel. Pensle (eller smør) smøret jevnt utover
leiven, dryss over sukkerblandingen og fordel
eplefyllet oppå der igjen. Rull leiven sammen
som en rullekake og del den i 20-22 like store
biter.
• Legg snurrene over i en langpanne dekket
med bakepapir (eller du kan fordele bollene i
to mindre former). Det skal være litt luft mellom bollene, men ikke mer enn at de «vokser»
sammen under heving. Dekk med plastfolie
og etterhev snurrene i cirka 45 minutter. Sett
samtidig ovnen på 210 grader.
• Pensle snurrene med sammenvispet egg og
stek snurrene midt i ovnen ved 210 grader i
cirka 20 minutter.
• Rør sammen ost, melis og limesaft til en jevn
og tyktflytende glasur. Smør glasuren over
snurrene mens de fortsatt er varme.

Kos deg!
*Bilde og oppskrift lånt av godt.no
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”Alt i en form”
Høsten har slått inn, de fleste er ferdig med
ferien og skal få kabalen til og gå opp med jobb/
Barnehage/Skole.

I en hektisk hverdag er det godt og kunne lage
noe som er raskt, men også som er sunt og godt.

TIPS!
Denne retten kan man
forberede litt til dagen før,
noe som gjør det utrolig lett
når du skal ha middag,
Jeg pleier å kutte opp
grønnsakene, marinere
kjøttet, måle opp krydder
og ris dagen før.
Til 4 porsjoner trenger du:

Slik gjør du:

600 g renskåret svinekjøtt i strimler
2 ts malt spisskummen
1 ts paprikapulver
1 ts olje
6 dl varm hønsebuljong (utblandet)
½ ts gurkemeie (kan utelates)
1 båt revet hvitløk
6 dl ukokt hurtigris
2 stk vårløk
1 stk rød paprika
2 dl frosne erter
2 stilker grovhakket bladpersille

1. Bland strimlet svinekjøtt sammen med spisskummen, paprika, olje, litt salt og pepper i
en bolle, sett til side.
2. Kok opp buljong, og rør inn gurkemeie og
revet hvitløk.
3. Ha Ukokt hurtigris i en ildfast form. Skjær
vårløk i grove biter, paprika i store terninger
og bland det i risen. Ha også i erter og hell
over buljongen.
4. Fordel kjøttet på toppen og sett formen midt
i ovnen på 180° C i ca. 20 minutter. Sjekk at
risen er gjennomkokt. Sett på grillelementet
eller overvarme og stek videre i 3-5 minutter
for å få en gyllen farge på kjøttet.
Dryss over litt grovhakket bladpersille og server
gjerne alt i et - formen med litt godt brød og
salat.

*Bilde og oppskrift lånt av godt.no
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Lokale løsninger på globale mål

Hei Saupstad-Kolstad!
Vi har det ganske fint i vårt hjørne av verden,
men vi merker stadig at globale utfordringer
også gjelder vår egen by. På lik linje med andre
byer i verden har vi ansvar for hvordan verden
utvikler seg. Trondheim kommune har valgt å se
til bærekraftsmålene definert av FN- og ønsker
å delta sammen med resten av verden for å
utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene.
Hva har dette med SAUPSTAD-KOLSTAD
å gjøre?
Jo, globale utfordringer kan også finne løsninger
lokalt.
Trondheim kommune har noen år bak seg med
programmet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Her
har vi lært mye om hvordan de beste løsningene skapes når vi greier å bygge videre på lokalt
engasjementet der folk bor.
Innbyggerne i Trondheim må være med på reisen mot Trondheim som bærekraftig by. Derfor
lanserer Trondheim kommune nå et eksperi20

ment vi kaller “Borgerkraft”. Og vi har plukket
ut bydelene Romolslia, Flatåsen, Saupstad,
Kolstad, Huseby og deler av Heimdal til å delta
i denne piloten.
Borgerkraft er en pott penger som skal gå til
gjennomføring av idéer som kan være lokale
løsninger på globale utfordringer, definert
gjennom FNs bærekraftsmål. Vi utfordrer
herved innbyggere i disse bydelene: hva ville
dere brukt disse pengene til?
Det vil bli mulighet for innbyggere og andre
til å søke midler fra denne potten til lokale
prosjekter nå i høst. Dette prosjektet vil også
teste nye former for demokratiske prosesser.
En innbyggerjury vil bli plukket ut fra de nevnte
bydelene- og innbyggerjuryen skal bestemme
hvordan pengene fordeles.
Trondheim kommune vil holde et informasjonsmøte på Saupstad i løpet av høsten.
Følg med på nettsiden www.borgerkraft.no
og facebooksiden borgerkraft og saupstad.no
for tid og dato.

BARNAS SIDER

Enkel sudoku

Fargelegging
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BARNAS SIDER
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Hjelp apekatten å finne frem til bananen sin!

BARNAS SIDER

Fra prikk til prikk

Finn 16 land
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Borettslagets postadresse:

Ringvegen Borettslag
Postboks 9617, Saupstad
7478 Trondheim

Borettslagets besøksadresse:
Saupstadringen 35 F
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)
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