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Ha en fin høst!
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STYRELEDEREN HAR ORDET
HEI ALLE MEDBEBOERE
Vi har kommet til oktober og høsten er godt i
gang med sitt skiftende vær. Vi må vel også
konstatere at sommeren i Trøndelag heller
ikke var på sitt beste.
Tradisjonelt, så skulle jo september ha vært en
fin måned med en god del fint vær, ikke i år,
dessverre. Været er det lite å gjøre med, bortsett
fra å kle seg deretter.
Du har nå Ringreven nr. 3 i hånda. Hva har
så skjedd siden forrige nummer? Jo, nye garasjer, som ble vedtatt på generalforsamlingen er
godt i gang.
Dette arbeidet vil naturlig nok strekke seg
over noe tid. Det er vårt håp og mål å gjøre
arbeidet rundt dette, så smidig som mulig for
dere beboere.
Videre, så har en av våre vaktmestere sluttet og
gått over til en annen stilling. Ny vaktmester
(anleggsgartner) er ansatt og vil bli presentert
på et senere tidspunkt i Ringreven.
Dalen (bak Kolstadtunet) er oppgradert, og er
blitt et flott område for både små og store. Nå
skal det sies at dette er ikke i regi av borettslaget. Dalen er overdratt (langtidsleie) til Trondheim kommune, så det er de sammen med flere
aktører som har gjennomført dette.
En annen sak vi i styret har arbeidet lenge
med og fortsatt gjør, er brannforebygging i vårt
borettslag. Nå vil det etter hvert bli installert
nytt lys i oppgangene samt røykvarslere. I tillegg
har vi inspisert rømningsveiene i våre oppganger. Noen er helt OK, slik som det skal være,
andre er det nesten uframkommelig. Ønsker å
vise litt til brannforskriften som sier noe om
beboernes forpliktelser:
1. Orden og ryddighet i fellesarealer/
trapperom og korridorer.
2. Bytte batteri og kontrollere røykvarslere
i egen boenhet.
3. Ettersyn og kontroll av manuelt slokkeutstyr.
4. Etterleve rutiner fastsatt av styre, som bl.a.:
Opprettholde fri rømningsvei.

Jeg skrev om dette i forrige nummer også, men
dette er en så viktig sak, som må gjentas og
gjentas. Vi i styret er helt avhengig av at dere
beboere etterlever dette. Også for å unngå
ubehageligheter for dere, som tap av eiendeler
etc. Benytt muligheten til å bli kvitt uønskede
ting i trapperom og kjeller, når containeren
kommer for høstens raskkasting. Dette er
gratis for deg som beboer.
Beboermøte planlegger vi å gjennomføre
en dag i november, såfremt koronasituasjonen
ikke forverrer seg. Dette vil selvfølgelig bli
annonsert.
Avslutningsvis ønsker jeg og styret dere alle en
riktig fin høst.
Styreleder
Terje Svarva

”Ringreven” utgis til beboere i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke
nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle syn. Utgiver er INFO-utvalget.
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NOEN ORD FRA DAGLIG LEDER
Prosjekt «nye garasjer» er godt i gang og
tidsplanen er foreløpig i rute.
Planen er å ferdigstille garasjene ved
SR 43 - 49, SR 37 - 41, SR 31 – 33 og
utenfor SR 17, før snøen kommer.
Det er bestemt at det ikke skal bygges
når snøen har falt pga utfordringer med
parkering / snøbrøyting.
Det er dog stor usikkerhet hva som finnes
i grunnen under garasjene – noe som kan
føre til at det oppstår forsinkelser. Men vi
krysser fingrene for at det ikke vil dukke
opp de helt store overraskelsene.
Parallelt med bygging av de nye garasjene vil det bli montert ladere ute, for EL-biler.
Nærmere informasjon vil komme etter
hvert.
Styret har også vedtatt at det skal legges
ny asfalt og kantstein på dagens uteparkering, mellom og rundt de nye garasjene,
så hele området får «oppgradering» ute.
I løpet av høsten vil det bli skifte av alle
armaturer i oppgangene – både inne og
ute. Det vil bli nye LED armaturer med
mange års levetid, noe som betyr at skifte
av lysrør blir en «saga blott». I tillegg vil
det bli montert røykvarslere – seriekoblet
– i alle oppganger, fra kjeller til loft, noe
som vil øke brannsikkerheten for våre
beboere.

Når vi nevner brannsikkerhet – vil jeg
minne alle beboere om at oppbevaring
av sykler, barnevogner og annet utstyr i
oppgangene, er strengt forbudt. Det er til
hinder for rømning ved brann og kan få
alvorlige konsekvenser for de som bor
i oppgangen. Ved en brann oppstår det
mye røyk, og strømmen går. Ta seg frem i
«stummende» mørke – i en oppgang fylt
av tjukk røyk – kan være krevende nok,
om det i tillegg skal være mange hinder i
veien. Ta derfor dette påbudet på alvor.
Denne type gjenstander skal oppbevares i
fellesboder / egne boder, eller i leiligheten.
I administrasjonen har vi snart «bodd» i
vårt nye flotte bygg i 1 år. Bygget fungerer
utmerket og utleiedelen er flittig benyttet
av beboere. Vårt nye IT-system er på plass,
slik at vi kan sende SMS til alle andelseiere.
Vi har også startet med å ta innkreving
av husleie og garasjeleie selv. Noen startvansker hadde vi, men nå ser alt ut til å
fungere helt utmerket.
På grunn av Covid-19 ble det i vår bestemt
å redusere antall sommervikarer i år. Det
har medført at vi dessverre ikke har rukket
å gjøre alt som var planlagt. Vi håper å
komme sterkere tilbake sommeren 2021.

Ønsker alle i Ringvegen
borettslag en riktig flott høst!
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Selge bolig? Benytt deg
av vår samarbeidsavtale
Salg handler om tillit og troverdighet. Som områdespesialist kjenner jeg ikke
bare boligmarkedet i ditt nabolag, men også selve nabolaget. Det kan gi deg
flere interessenter – og til slutt en bedre pris. Skal du selge bolig? Vi har en
svært god samarbeidsavtale med Ringvegen borettslag. Ta kontakt med meg
i dag for et godt tilbud.
Boligselger får dekket kr. 12 000 i husleie ved salg av boligen.
Borettslaget mottar kr. 2.000,- til et sosialt formål pr. inngåtte oppdrag.
Alle beboere får gratis, uforpliktende verdivurdering ved salg/refinansiering av bolig.

Anders Keiseraas, Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf. 986 70 350 / anders.keiseraas@em1.no
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REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i Ringvegen Borettslag ble avholdt den 17. juni 2020, kl 19.00,
i Ringen Storstue, Saupstadringen 19D.
Til stede var 52 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, derav 10 ved fullmektig.
Fra driftskontoret møtte Anita Arntzen, Astrid Hansen, Birger Knudsen og Knut Gunnar Frøseth.
Fra vår revisor, BDO AS, har Kristin Bye Farstad meldt forfall.
Møtet ble åpnet og ledet av styrets leder Terje Svarva.
Til behandling forelå:
1. Konstituering
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 G Frøseth
		
Til å underskrive protokollen ble valgt: Ørjan Staven og Bertil Haugen
c)
		
		
		
		
		
		

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
Innkalling er omdelt alle postkasser i borettslaget den 11 mars 2020 og postsendt til
juridiske andelseiere og andelseiere som ikke bor i borettslaget samme dag.
Dette er innenfor de frister vedtektene fastsetter. Pga utsatt GF, ble det sendt ny
innkalling 5. juni 2020.
Det framkom ingen merknader mot generalforsamlingas innkalling og denne ble
erklært lovlig satt.

2. Orientering fra styret for 2019:
Styrets orientering for 2019 ble referert hovedpunkt for hovedpunkt etter at dette var godkjent av
generalforsamlinga. Styrets orientering ble enstemmig vedtatt.
3. Årsoppgjøret for 2019 og i denne sammenheng, spørsmål om disponering av resultatet
Generalforsamlinga godkjente at hovedpunktene, ble referert. Revisors melding ble opplest (konklusjonen). Regnskapet ble enstemmig vedtatt
4 Budsjettet for 2020
Ingen merknader til årets budsjett.
5. Godtgjørelse til styret og revisor
Styrets godtgjørelse for 2019 ble satt til kr 470.000, Vedtak: Enstemmig vedtatt
Revisors godtgjørelse for 2019 ble satt til kr 134.500, - i revisjon + kr 41.313, - i bistand mm.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
6. Innkomne forslag
Forslag 1. Fra Styret er det kommet forslag om riving og bygging av 227 nye garasjer i tillegg til de 30
allerede bygde. Dette vil bli finansiert ved et låneopptak på kr 42.000.000, -.
Vedtak: Et låneopptak på kr 42.000.000, - for riving og bygging av 227 nye garasjer ble enstemmig vedtatt.
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Valg
Som Styremedlem for 2 år
Som styremedlem for 2 år
Som styremedlem for 2 år
Som varamedlem for 1 år:
Som varamedlem for 1 år:
Som varamedlem for 1 år:

Sissel Nystad – SR 17C
Stina-Maria Aune – SR 47B
Elen Haarstad -SR 47B
Mali Irene Dyrseth – SR 49D
Bertil Haugen – 17C
Knut Ivar Arnesen – SR 4B

I tillegg er Audun Pollen valgt som ansattes representant i styret,
samt at Runar Holm er valgt som varamedlem for ansattes styremedlem.
Som medlemmer til valgkomiteen for 2020, er følgende 5 valgt: Patric Nahiman, leder,
Siw Else Vikan, Sam Ntagungira, Dileke Argin Sarihan og Heidi Mesteig.
Som varamedlemmer til valgkomiteen: Yildiz Inal og Fidan Argin Kisa.
Protokollen ble opplest, og generalforsamlinga ble hevet kl: 20:13.
I styremøte 17.06.20 konstituerte styret seg og fikk følgende sammensetning:
Arbeidsutvalg:
Som leder ble valgt:				
Terje Svarva
Som nestleder ble valgt:			Jan Sætervang					
Som 3. medlem av AU ble valgt:		
Sissel Nystad			
Styret:
Styreleder:					Terje Svarva		Saupstadringen 4B
Nestleder:					Jan Sætervang
Saupstadringen 23B
Styremedlem:					Sissel Nystad		Saupstadringen 17C
Styremedlem: Utvalgsleder informasjon Elen Haarstad
Saupstadringen 47B
Styremedlem: Utvalgsleder miljø		
Stina-Maria Aune Saupstadringen 47B
Styremedlem:					Raymond Hovdahl Saupstadringen 29D
Styremedlem – ansatte:			
Audun Pollen
Varamedlemmer styret:
1. vara					
Mali Iren Dyrseth
2. vara					Bertil Haugen
3. vara					
Knut Ivar Arnesen
Vara ansatte:					
Tor Morten Stamnsve.

Årets generalforsamling
ble avholdt i tråd med
smittevernreglene.
«Antibacstasjoner»
var derfor opprettet
både utenfor og inne i
driftsbygget.
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Tor Olsen var den første andelseieren som ankom årets generalforsamling og driftssekretær Anita Arntzen tar seg av registreringen

Deler av styret. Fra v.foran: Raymond Hovdahl, styremedlem Jan Sætervang, styreleder Terje Svarva,
styremedlem Sissel Nystad og daglig leder Knut Gunnar Frøseth
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50
Ringvegen borettslag
fyller 50 år i 2021
og det må feires!
I januar 2021 smeller vi til med en
feiring for barn og ungdom.
På kvelden blir det en jubileumsmiddag
for de voksne.
Har du lyst til å være med å feire?

50
8

Sett av lørdag 16. januar 2021
i din kalender

50

Helge Arnold Svedal 1933-2020

MINNEORD
Hedersmann
og Saupstads
poet 1933-2020
og humørsprede
HELGE
ARNOLD
SVEDAL
Hedersmann og Saupstads poet og humørspreder
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I Ringvegen borettslag satt han i styre og diverse utvalg i flere år. I Tunrådene, d
gang, hadde han en høy stjerne blant barn, de samlet seg rundt ham for å høre

Helge startet opp det som ble hetende Søbstad spadser- og humør club. Tirsdager
gikk vi, med oppmøte på biblioteket, i samlet flokk på tur, vanligvis til Kattem.
Lørdagene var Helge og gjengen på La Mina til eplekake m/is, og sjekket nyheter på
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Fårikål
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Husk å leve!
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Solfrid Rønning

Og rundt om i de mange hjem der putrer det
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Rønning
det
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BYGGING AV NYE GARASJER
I BORETTSLAGET

Byggeprosessen
av nye garasjer i
borettslaget er i
god fremdrift
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Fredag 19.juni ble det signert avtaler med
de entreprenørene som skal rive de gamle
garasjene, bygge de nye, og leverandør på
el-bil lading signert.
Til riving, graving og betongarbeid ble
Gaula Graveservice AS valgt.
Til bygging av garasjene ble
Gauldal Bygg as valgt.
Til etablering av el-bil ladere
– både i alle nye garasjer og ute,
ble Ohmia valgt.
Bilder fra signeringen med
valgte leverandører.

Fra venstre Gunnar Holten Gaula Graveservice AS, Terje Svarva
styreleder Ringvegen brl og Olav Høyem Gaula Graveservice AS

Fra vestre Terje Svarva styreleder i Ringvegen brl
og Jostein Flå Gauldal bygg AS
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Fra venstre Rune Balstad Ohmia og
styreleder i Ringvegen brl Terje Svarva.

NY OG BEDRE TV- OG BREDBÅNDSAVTALE
Styret i Ringvegen borettslag har inngått en ny og enda bedre avtale med Telia for levering av TV og
bredbåndstjenester. Det betyr at du som beboer nå får enda mer – ny tv boks og doblet internetthastighet!
Dette inngår i den kollektive grunnpakken fom 01.11.2020:
• TV og Strømming, 50 poeng
• Telia boX – markedets råeste tv boks
• Opptak, med 500 timer lagring i sky
• Bredbånd 100 mbps
I midten av november vil det bli arrangert Telia-dager i administrasjonsbygget på Ringvegen – da vil det bli
utlevert nye dekodere til alle som ønsker det. Mere info rundt dette kommer!
Klarer du ikke å vente? Du kan allerede fra 01.november hente boksen på vårt servicesenter på Brattørkaia
17, dersom du ønsker det. Husk å ta med den gamle TV-boksen i retur.
Våre åpningstider er man-fre kl. 10 – 16.

Get har nå blitt Telia – det innebærer fordeler for deg som kunde!
To utfordrere har slått seg sammen og blitt Norges største. Vi samler TV, internett og mobil under én felles
merkevare. Vi vil utfordre markedet, forenkle hverdagen din, styrke kundeservicen og levere mange nye
spennende fordeler til deg som kunde.
Samler du mobil, TV og internett hos oss får du:
✓ Ekstra data
✓ Flere TV-poeng
✓ Surfegaranti
Se telia.no/samlet/ for mer informasjon om fordelene.
Mvh Telia Norge, avdeling Midt-Norge
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1. Har du vært på ferie i år?
Vi har starter opp med
en liten lokal variant,
der vi stiller ulike
spørsmål til våre beboere.

2. Har du begynt med noen nye hobbier
etter korona-lookdown?
3. Har du vært å sett på Dalen etter
åpningen av parken?

Atle Husby
Saupstadringen 33

1. Jeg har vært hjemme og på hytta.
2. Har ikke startet med noe nytt, men
fått syklet mere.
3. Jeg har ikke vært i Dalen, ennå, men skal
ta en tur med min sønn, som liker å skate.

Camilla Jacobsen
Casper Lundesvei 8

1. Ja, det har blitt bilferie i år, til Frøya og til
Nord-Norge.
2. Har levd som vanlig pga jobb og vært mere
hjemme, så det har ført til mer sparing!
3. Nei, jeg har ikke vært å sett Dalen, men
min datter som har vært der, skrøt over
området - så det blir snart en tur dit!

Sigurd Johan Stomberg 		
Saupstadringen 31

1. Ja, jeg har vært på bilferie til Kristiansand
og opp til Nord-Norge.
2. Jeg har begynt å svømme - det synes jeg
er gøy!
3. I Dalen har jeg ikke vært, men nå skal
jeg dra å se!
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Vi takker for at alle
stilte opp til intervjuer og
benytter anledningen til å
gratulere Sigurd med 10
års dagen den 13.otober!

DIVERSE INFO
HØSTENS 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 12. oktober: Saupstadringen 2-10,
Casper Lundes veg. 2-8
Tirsdag 13. oktober: Kolstadtunet 2-10,
Saupstadringen 29-35
Onsdag 14. oktober: Saupstadringen 15-27
Torsdag 15. oktober: Saupstadringen 37-49

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.
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BEBOERMØTE
Borettslaget tar sikte på å gjennomføre årets
beboer i løpet av november måned.
Beboermøtet holdes en gang i året og er et
møte for og med beboerne. Her har andelseierne mulighet til å stille spørsmål om stort
og smått vedrørende borettslaget.
Gjennomføring av årets beboermøte vil skje
i tråd med smittevernreglene ifra FHI/
Helsedirektoratet, og forutsetter også at dagens
koronasituasjon i Trondheim ikke endrer seg
til det verre.
Nærmere innkalling til beboermøtet vil komme.

OBS! OBS!
Fra 1. juli i år tok borettslaget
selv over all innkreving av
felleskostnader og garasjeleie.
Vær derfor oppmerksomme
på følgende:

Nytt kontonummer
Nytt kid-nummer

HUSK å kontakte banken
for ny avtalegiro.

BRUK AV
FELLES BOD AREAL
Felles bod areal er for alle i oppgangen.
Arealet kan kun benyttes til å hensette sykler,
barnevogner, sportsutstyr og annet bruksutstyr
i sesong.
Disse retningslinjene er for å unngå at felles bod
areal blir fylt opp med rask som står i flere år.

Borettslaget er ikke ansvarlig for skader, eller
tyveri av utstyr, som står i felles bod areal.
Minner også på at beboere kan låne tilhengere
i borettslaget. Ta kontakt med driftskontoret
for mer info.

INFO FRA TEKNISK AVDELING
HØST 2020
Gjennom sommeren har borettslaget hatt en
litt redusert bemanning pga koronasituasjonen, noe som har medført færre sommervikarer, som igjen har resultert i at enkelte ting
kunne ha vært gjort bedre, men vi har prøvd
å gjøre det beste ut av situasjonen vi er i.
Samlet sett, har uteområdene i borettslaget
sett ganske bra ut, gjennom sommeren.
Ved saupstadringen 45-49, har lekeplassen
inne i rundkjøringa blitt erstattet med plen,
og lekeplassen er flyttet på nedsiden av
Saupstadringen 49. Plasseringen lekeplassen
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nå har fått, er bedre med tanke på barnas
sikkerhet, da de nå ikke må krysse kjøreveien
for å komme seg til og fra lekeplassen.
I løpet av høsten har Proline vært i borettslaget
og rehabilitert en del taknedløp. Denne jobben
ble satt i gang for noen år siden og ble avsluttet
nå i høst. Forhåpentligvis får vi ikke problemer
med lekkasjer fra taknedløpene på mange år.
Noe som har tatt mye av vår tid på teknisk
avdeling er i forbindelse med byggingen av
nye garasjer, der vi har bidratt blant annet
med trefelling, og bortkjøring/fjerning av
kvist og røtter.

LEIE AV RINGEN STORSTUE
Borettslaget har igjen åpnet for
utleie av storstuen.
Ta kontakt med
driftskontoret 72 59 22 00
hvis dere har flere spørsmål rundt
utleiedelen eller om dere har ønske
om en omvisning i lokalene
som er til utleie.

PRISER FOR LEIE TIL
BORETTSLAGETS ANDELSEIERE ER:
• Formiddag/ettermiddag: kr. 1.000,-, det tas
et tillegg på kr. 400,- for leie av kjøkken.
• Hel dag: kr. 2.000,-, det tas et tillegg
på kr. 400,- for leie av kjøkken.
• Fredag/lørdag: kr. 3.500,(gjelder også helligdag/høytidsdag).
• Hel helg: kr. 7.000,-

Foajéen har garderobe og toalettfasiliteter.

«Ringen Storstue» oppdekket til arrangement

Utleielokalet har storkjøkken med blant annet kjølerom,
dekketøy og steamer
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BÆREKRAFTSUKA
Områdeløft Saupstad-Kolstad, Heimdal vgs, Huseby ungdomsskole og flere andre lokale aktører, gikk i
september sammen om å arrangere ei temauke med fokus på bærekraft. Ønsket kom fra skolene, som
gjennom lang tid i en “innovasjonshub” har jobbet med utviklingsprosjekter som ungdommene er opptatt
av. Bærekraftsuka besto av flere arrangement med fokus på hva bærekraft kan bety i et lokalmiljø.
Bærekraft handler om å ta vare på jordas ressurser, også menneskene. Det sosiale aspektet hadde stort
fokus i årets bærekraftsuke. Her kan du lese om noe av det:

ÅPNING AV GJENNOMGANGEN
PÅ TORGET OG UTEBIBLIOTEK
Den 19. september foretok varaordfører Mona
Berger den offisielle åpningen av den nye utendørs gjennomgangen i Saupstad sentrum. Denne
nye snarveien gjør det nå lettere for fotgjengere å
komme seg fra Saupstadtorget til Husebybadet,
skolene, parken på Blisterhaugen og Kolstad
arena. Det betyr kortere gangavstander for svært
mange som bor, arbeider, eller går på skoler, øst
for sentrum i bydelen.
For mange år siden var det en åpen passasje her.
Gjennom flere medvirkningsprosesser i områdeprogrammet, har det kommet fram at mange
bydelsbeboere har gode minner fra tida før
passasjen ble bygget igjen, da gjennomgangen
var åpen og offentlig. Når passasjen nå åpnes
igjen, får Saupstad sentrum tilbake ei av de
viktige “veitene”, som bidrar til enklere forflytning og bedre byliv.
Gjennomgangen er en del av ei større rehabilitering av Saupstadsenteret, i regi av Nærsenter AS.
Sammen med bibliotekets nye utebiblioteksavdeling, og nye og åpnere fasader og innganger til
flere av aktørene som holder til i sentrum, bidrar
gjennomgangen til et oppgradert og vennligere
bydelssentrum på Saupstad.
Utebiblioteket og passasjen er planlagt sammen:
utebiblioteket har fått langbord og benker, slik at
man kan samle grupper til aktiviteter ute, eller
besøkende skoleklasser og barnehager, kan spise
ute. Biblioteket har også fått et lite utekjøkken
med strømuttak slik at det kan lages enkel mat.
Også to mindre bord med stoler som er godt
egnet for lesing av bøker og aviser. Bibliotekets
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aviskrok er jo rett innenfor den nye døra, så
utebiblioteket og innebiblioteket, henger godt
sammen.
Det er montert nytt lys, både på bibliotekets
vegg, og langs den nye gangforbindelsen. Langs
gangforbindelsen er det plantet blomstrende
busker og stauder, og det er satt ut to benker,
vendt mot sør. Ytterst ute mot gangveien, er det
montert et lite trommesett - fem sambatrommer,
som kan brukes av både barn og voksne.
Sammen med den nye uteplassen ved helsehuset,
hvor det også er nye benker og bord, gir dette
gode muligheter for å møtes og slappe av ute i
grønne omgivelser, midt i sentrum av bydelen.

PALLEKARMHAGEN PÅ
SAUPSTAD-KOLSTAD
Ei dyrkingsgruppe, bestående av beboere fra
Kolstadflata, Ringvegen, Midteggen og andre
i nærområdet, har siden 2016 dyrket frukt og
grønnsaker i fellesskap i bydelens egen pallekarmhage. Hagen ligger på Midteggen, like nedenfor
fotballbanen - et fint og solrikt område,
i nærheten av et lite skogsholt. Her dyrkes det
salat, grønnkål, squash, jordbær, potet, urter
m.m. Hagen er også en sosial samlingsplass.
Gjengen møtes jevnlig til felles såing, luking,
vanning og høsting, og arrangerer også kurs.
I bærekraftsuka i september hadde dyrkingsgruppa besøk av bygartner Eivind fra Voll gård
kompetansesenter. Han delte kunnskap om godt
jordsmonn og hva som kan dyrkes om høsten,
f.eks hvitløk og pastinakk.
Har du lyst til å bli med i dyrkingsgruppa på
Saupstad-Kolstad, enten for å lære mer om
dyrking, være sosial med noen med felles interesse
eller få din egen pallekarm i pallekarmhagen?
Ta kontakt med Gudrun Moxness på
dyrkingsaupstad@gmail.com, eller følg dyrkingsgruppa på Facebook: Dyrking på Saupstad,
og ta kontakt der.

VAFFEL OG INFO
En hilsen fra Hildegunn Sletvold, prosjektleder
for Sosiale møteplasser for hjemmeboende eldre:
Med campingvogna “Vaffel og info” ruller de
rundt i nabolag blant annet på Saupstad-Kolstad.
Endelig ﬁkk vi rulle igjen, og selv om været ikke
var helt på vår side - så ﬁkk vaffel og info godt med
besøk under bærekraftuka. Informasjon ble gitt,
relasjoner ble skapt - og gode vaﬂer ble servert!
”Vaffel og info” vil benytte anledningen til å takke
Ringvegen og Midteggen borettslag for en utrolig
service og velvilje til utlån av strøm, plass å parkere
vogn og å markedsføre vår ankomst! Vi setter stor
pris på det gode samarbeidet - og håper vi kan
fortsette med dette i årene som kommer.

“Parken” ved Ringvegen borettslag

Midteggen borettslag, Høyvåg. Kommunedirektør
Morten, Wolden besøkte ”Vaffel og info” denne dagen.
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NYE BEBOERE
ADRESSE		

INNFL. MND

KJØPER/E

Saupstadringen 33B		

Juni

Jørgen Mosheim

Kolstadtunet 6A		

Juni

Ole Magnus Berntsen

Saupstadringen 2E		

Juni

Emilie Bergmann

Kolstadtunet 4C		

Juni

Breket Tewelde Gebre

Saupstadringen 41A		

Juli

Trine Haagensen

Saupstadringen 45B		

Juli

Narad Muni Giri/Dhan Maya Giri

Casper Lundes v.2A		

Juli

Laila Abrahamsen

Saupstadringen 25D		

Juli

Lars Helge Klingen Staldvik

Saupstadringen 25G		

August

Therese Ustad/Andreas Hansen

Saupstadringen 39A		

August

Therese Holmen

Saupstadringen 25D		

August

Hanne Krogstad/Robert Krogstad

Kolstadtunet 2B		

August

May Uran

Saupstadringen 43C		

August

Kim Valen

Saupstadringen 4A		

August

Haakon M. L, Andreassen

Saupstadringen 43A		

September

Arve Grindvold

Saupstadringen 45C		

September

Tobias Rødahl Thingnes

Saupstadringen 47A		

September

Anbjørg Logan

Saupstadringen 43C		

September

Ådne Mathias Jenssen

Saupstadringen 25E		

September

Veronika Lillejord

Saupstadringen 41C		

September

Erik Berdal

Saupstadringen 25E		
September
			

Reidun Solem/
John Normann Solem

Saupstadringen 43A		
September
			

Ingvild Arntzen Hervik/
Knut August Svisdal

Saupstadringen 49B		

September

Vibeke Egg Brower

Kolstadtunet 4A		

September

Ognjen Kapor

Kolstadtunet 10A		

Oktober

Atikem Mahmood

Saupstadringen 21B		

Oktober

Anders Wilmann

VELKOMMEN!
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HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
Et nærmiljøanlegg og aktiv deltaker i
bydelen Saupstad – Kolstad.
I år har Heimdal sammen med Områdeløftet
og andre lokale aktører feiret bydelen i hele åtte
dager med Bærekraftuka 2020. Årets bydelsfestival ble lagt parallelt med Heimdals temauke om
Kultur og bærekraftig utvikling. Vi håper at vårt
engasjement og kreativitet gleder bydelen.

Gledesspredernes
kjennemerke.
Logo produsert av
Martine Kråkø Romstad.
Områdeløft
Saupstad-Kolstad.

Gledesspredere
Gjennom sommeren og i uke 38 har vi sammen
med områdeprogrammet og Frivillighetssentralen, engasjert ungdommer som har spredt
glede i bydelen. Tiltaket ble dratt i gang for å gi
ungdom i videregående skole en sommerjobb,
men også skape aktivitet i sentrum. For å bli
gledesspreder har de søkt om å få gjennomføre
aktivitet, som de deretter har planlagt og gjennomført. Noen har jobbet sammen med en venn
og andre har blitt kjent med en ny. De har fått
betalt for oppdragene og alle har fått attest. Det
har vært stor variasjon i selve aktiviteten, med
alt fra 17. mai-leker, vertskap på bydelskafeen,

informasjon om turmuligheter i nærområdet,
sang og musikk.

Utekonsert
Vi hadde ikke mulighet til å invitere til konsert
på grunn av pandemien. Cadenza UB spilte
derfor minikonsert i uteklasserommet tirsdag
15. september. Det svingte bra og volumet var
skrudd opp, vi håper dere hørte våre flinke
elever, som hadde et variert program.

Bildet er tatt Anders Lilleng
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Heimdal har nå fått egen podkast
som gir et innblikk i skolen vår, både elev- og
lærerstemmen er tilstede. Det er planlagt en
podkast for hver av de tre temaukene våre.
• Uke 38 satte vi søkelys på kultur og bærekraftig utvikling og produserte to podkaster;
«Bærekraftig utvikling» er lærerprodusert og
«Miljøskolen», er et elevprodukt. I den første
podden legger lærerne til rette for at elevene skal forstå grunnleggende dilemmaer og
utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de
kan håndteres. Resultatet er en informativ
og undrende podkast, men det er også rom
for humor. Ask Ibsen Lindal, energipolitisk
talsmann for Miljøpartiet de grønne, var
gjest.
• I uke 42 er tid for Folkehelse og livsmestring.
Årets tema er «spør mer». Gjestene er
helsesykepleierne Nina Holmen og Mona
Sundstrøm. Nina har utviklet livsmestringsopplegget MEST og Mona jobber med
ungdom og helse på Heimdal.

Kunstsafari
Gjennom programmet for Bærekraftuka og vår
Facebook- side, inviterte vi til safari. Sammen
med Ingun Myrstad, kunne man bli litt bedre
kjent med et utvalg av våre 180 kunstverk.
Ingun arbeider som kunstfaglig rådgiver og var
prosjektleder for kunsten i det nye skolebygget.
Besøk gjerne hjemmesiden vår og les mer om
kunstsamlingen til Heimdal.

Laika with Angels

• Uke 10 i 2021 vies til Demokrati og medborgerskap. Denne uka gjennomfører vi også
innovasjonscamp for alle andreårs elevene.
Dersom dere kjenner til uløste problemstillinger i bydelen, ta kontakt med meg slik at vi
kanskje kan være med å finne løsningen.
Produserte podkaster ligger tilgjengelig på både
nett og Spotify, du finner de ved å følge lenkene
under. Anbefaler alle å følge Heimdal videregående skole på Facebook, her får du også informasjon om nye podkaster.
Med vennlig hilsen
Kine Goodman, samfunnskontakt,
Heimdal videregående skole
kingo@trondelagfylke.no
«Bærekraftig utvikling»
På nett: https://bit.ly/2GetAkH
På Spotify: https://spoti.fi/33u81Fo
«Miljøskolen Heimdal»
På nett: https://bit.ly/33qaAZ9
På Spotify: https://spoti.fi/2SrlWFQ
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Albumgraﬁkk til ”Vi på Heimdal” er laget av Linnea Santi Moe

Italiensk pizza
Oppskrift og bilder, Mali Iren Dyrseth

Ta pizzaen din til nye høyder! Har du først prøvd
denne oppskriften på pizza deig, så kan jeg love
deg at det ikke blir siste gang.
Det kan virke som at den er tidkrevende,
men den er utrolig lett allikevel.
Deigen skal heve i 48-72 timer.
Men om du kommer på en lørdags morgen at du
ønsker pizza til middag så er det mulig og bruke
samme oppskrift. Lag den da med litt mer gjær og

lunket vann, i stede for kaldt. La den få noen timer heving på benken, før du deler den og bretter
emnene til en stram ball og lar de etterheve i en
skål under plast.

Pizzadeig
• 550 g Hvetemel
• 1/5 ts Tørrgjær
• 12 g Salt
• 380 g Kaldt vann
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Oppskriften
Rør sammen hvetemel, salt og tørrgjær i en
bolle. Hell i vann og rør sammen. Elt den lett
sammen i en kjøkken maskin, eller velt alt over
på kjøkkenbenken og kna deigen kjapt sammen
så den samler seg. Kna i ca 30 sekunder før du
har deigen over i en bolle (som gjerne er smurt
med et tynt lag nøytral olje). Dekk bollen med
plastfolie og la stå på kjøkkenbenken i 24 timer.
Etter 24 timer, kan du helle deigen på en lettmelet kjøkkenbenk. Del den i fire emner, på ca. 220
gram hver, om man ønsker større pizza kan den
deles i to, ca. 440 g på hver. Jobb med et emne
av gangen, dekk det med hvetemel og press det
litt utover. Brett deigen i to og press den litt
utover igjen, brett den i to igjen og press den
litt utover igjen. Brett og del hvert emne ca. 20
ganger før du samler den til fire stramme baller
og legger hver deigball i en liten smurt (med
nøytral olje) skål. Dekk med plastfolie og sett
i kjøleskapet i 24-72 timer. Ta deigen ut ca 1
time før du skal bruke den.

Sett en pizzasten inn i ovnen når den er kald.
Skru ovnen på høyeste temperatur,
gjerne 250-270 grader (eller høyere).
Hell en og en pizza deig ut på en melet kjøkkenbenk. Bruk henda til å dra deigen utover,
eller en kjevle. Pass på at du ikke presser ut alle
luftboblene i deigen. Jeg foretrekker og forme
deigen med hendene. Deigen er utrolig elastisk
og god å jobbe med, så kjevle skal egentlig ikke
være nødvendig. Anbefaler og la kanten være
tykkere, sånn at du får en luftig skorpe.

TIPS!
Har du ikke Pizza stein så kan du fint bruke et
vanlig stekebrett, men forvarm brettet på samme
måte som med en pizza stein.
Jeg bruker å legge deigen på et bakepapir og
steke det på det i starten. Slik at det ikke skal
feste seg fast, i siste delen av steketiden drar jeg
det bort. Dette for å få bunnen ekstra sprø.
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Topping: Du kan toppe den med alt det du
ønsker, men her er mine to favoritter.
SPEKESKINKE PIZZA:
-Rød pesto
-En god hvit ost
-Spekeskinke
-Ristede pinnekjærner
-Revet parmesan
-Ruccola
Smør et tynt lag rød pesto på bunnen og legg
oppå et tynt lag med hvit ost. Stek den så i
ovnen, på 250 grader eller høyere, i ca 7- 8 min.
Følg med her, da steketiden kan variere fra ovn
til ovn.
Når pizzaen er ferdig stekt, så topper man
Pizza stykkene sine etter hvert med spekeskinke,
pinnekjerner, rømmedressing, ruccola og revet
parmesan.
BIFF MED SPIZY CHORITSO:
- Finhakkede tomater
- God revet hvitost
- Strimlet biff kjøtt eller entrecote
- Spizy Choritso
- Løk
- Paprika
Jeg bruker å kna inn krydderet i kjøttet. Bruker
ofte salt, pepper, litt kayennepepper og hvitløk,
la det gjerne stå i 10 minutter, eller lengre, for å
få satt litt smak på kjøttet, før bruk.
Smør et tynt lag med finhakkede tomater, legg et
tynt lag med ost for og så toppe det med resten
av toppingen: Stek den så i ovnen, på 250 gradder, eller høyere, i ca 7- 8 min. Følg med her, da
steketiden kan variere, fra ovn til ovn.

RØMMEDRESSING:
• 1 boks rømme eller cremefresh
• 20 g. majones
• 1 fed presset, eller finhakket hvitløk
• 2 ts. paprika pulver
• 2 ts. dill
• 2 ts. estragon
• 2 ts. persille
• 1/5 - 1 ts. sukker
Smak til med litt salt og pepper.
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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)
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