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HEI ALLE MEDBEBOERE

STYRELEDEREN HAR ORDET 

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

Da er julemåneden desember kommet godt i 
gang. Regner med at mange har begynt å pynte 
til jul i denne adventstid. Desember og dagene 
frem til juleaften er en forventningsfylt tid for 
våre minste, og kanskje voksne. Jeg synes 
desember er den fineste og koseligste måneden 
i året og den avsluttes med mange smell, hyl og 
eksplosjoner på nyttårsaften. Kan det bli bedre!

Siden siste Ringrev, så har det jo skjedd en del 
i borettslaget vårt. Vi kan jo begynne med at vi 
har ansatt ny daglig leder (Knut Gunnar  
Frøseth) pr. 2.september. Han presenterer seg 
selv i bladet. 

Videre så har vi overtatt vårt nye administrasjons 
-og utleiehus ved offisiell overtakelse 2. oktober.
Dalatunet ble fraflyttet 25.oktober. Så langt er 
tilbakemeldingene fra de ansatte bare positivt.

Den 29. oktober hadde vi offisiell åpning 
med innbudte gjester og den 30. oktober for 
beboerne. I løpet av åpningstiden der, så var det 
ca. 200 beboere innom for å besiktige huset og 
fikk samtidig bevertning. Vi hadde også en liten 
filmsnutt som viste husets byggeprosess. 

12.november var det beboermøte. Bra oppmøte 
her og mange innspill fra beboerne. Det virker 
som at dette er et fint innslag som selvfølgelig er 
kommet for å bli. Referat i bladet.
Den 21.november hadde vi kinokveld i regi av 
GET. Her også var det godt oppmøte. GET stilte 
med bevertningen i form av popcorn, sjokolade 
og drikke. I tillegg informerte de om den nye 
GET- boksen, og beboerne fikk mulighet til å 
registrere seg for denne boksen. Vi regner med 
å sette opp ny filmkveld etter hvert, kanskje en 
barne-/familiefilm.

18.desember serverer vi grøt på huset. Dette blir 
annonsert om bl.a. tidspunkt.

Med Birger Knudsens fratredelse som daglig le-
der, så trengte vi en person med regnskapsfaglig 
bakgrunn. Etter en ansettelsesprosess, ble Astrid 
Hansen ansatt 2.desember som regnskapsansvar-
lig. Hun blir en ressurs for borettslaget fremover. 
Vi ønsker henne lykke til. Se for øvrig omtale i 
bladet.

Med disse ord ønsker:
Jeg, styret og ansatte, alle beboere  
en riktig fin jul og et godt nytt år!

Styreleder desember 2019
Terje Svarva
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I skrivende stund har jeg vært ansatt i 
Ringvegen borettslag i 3 måneder, og har 
formelt 2. desember inntatt i rollen som daglig 
leder etter Birger Knudsen. En jobb Birger har 
hatt i over 35 år, så jeg trenger vel mer enn 2-3 
måneder for å få oversikt over alle oppgavene 
denne jobben innehar.
Det står stor respekt for den jobben Birger 
har gjort.

Tiden har gått utrolig fort fra min første dag 
2.september. Jeg rakk knapt å bli «husvarm» i 
det gamle administrasjonsbygget – før det ble 
flytting til det nye. 
Overtakelsesprotokoll ble signert av styrets 
leder 2.oktober 2019. Vi har siden da fått 
«bodd» oss inn i huset, og det meste fungerer 
helt utmerket. Bygget har fantastiske fasiliteter 
både for ansatte og beboere. Det er ikke 
mange slike lokaler i Trondheim. Jeg har fått 
møte mange av dere allerede gjennom besøk 
på kontoret, åpen dag for beboere og Beboer-
møte. 

For de av dere som fortsatt ikke har besøkt 
oss i den nye storstua – er det bare å ta turen 
innom.

En av mine første oppgaver blir nye garasjer 
som står på planen for 2020.  De nye garasjene 
vil blir litt bredere og dypere en dagens, så her 
vil vi få noen utfordringer ift å ikke la det gå 
på bekostning av dagens totale parkeringsareal. 
Lading av el-bil er også noe som blir en del av 
prosjektet «nye garasjer». Vi jobber her for å 
finne et system som gjør at den enkelte som har 
garasje og el-bil, kan tegne egne abonnement 
og få montert egen lader i sin garasjeplass. 
Det samme gjelder lading utendørs. Her vil vi 

forsøke å få flere ladestasjoner rundt om i flere 
tun. Alt dette skal skje uten at det går utover 
dagens kapasitet på «uteparkering».
Går alt etter planen, vil arbeidet starte opp i 
løpet av sommeren / høsten.
Nærmere informasjon vil komme fortløpende i 
Ringreven.

Mitt generelle førsteinntrykk av borettslaget 
er veldig bra. Hyggelige mennesker, luftig og 
fritt mellom blokkene og godt med parkerings-
plasser. Det er ikke en selvfølge i dag hvor 
kravet til arealutnyttelse er mye tøffere. 
Områdeløftet vil også bidra til å gjøre hele 
området til et bedre sted å bo.

Ønsker alle i Ringvegen borettslag  
en riktig god jul og et godt nytt år!

Daglig leder
Knut Gunnar Frøseth

NOE ORD FRA DAGLIG LEDER
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Ønsker du mer informasjon? 
Ta kontakt med Saupstad Frivilligsentral 
For spørsmål, ta gjerne kontakt med 
Camilla 977 70 746

Julaftenselskap

Er du alene på julaften
og har lyst å feire sammen med andre?

Saupstad Frivilligsentral inviterer til
julaftenselskap på Saupstad Bydelskafé/

storstua, Søbstad helsehus
fra kl. 16.00 til 21.00

• Vi serverer tradisjonell norsk jule-
mat (ribbe eller kalkun) med tilbehør 
og riskrem til dessert. Kaffe og kaker.  
•  Arrangementet er alkoholfritt.
• Levende musikk, sang og gang 
rundt juletreet.
• Har du lyst å være sammen med 
oss? Så meld deg på til Saupstad  

Arr: Frivillige ved Saupstad Frivilligsentral - med sponsing fra Trondheim Kommune, nærmiljøet, forretninger og borettslag

Frivilligsentral innen 16. desember på 
tlf: 977 70 746.
•  Pris kr 50,- per person, som betales 
ved påmelding.
• Vi er behjelpelig med transport 
av gjester fra området Saupstad, 
Flatåsen og Romolslia.
•  Maks 30 gjester.
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NY ANSATT I RINGVEGEN BL
 Administrasjon i Ringvegen borettslag har 
den glede å presentere beboerne for vår nye 
regnskapsansvarlig. 

Astrid Hansen tiltrådde i stillingen som 
regnskapsansvarlig den 2. desember. 

De siste årene har hun jobbet som regnskaps-
medarbeider i firmaet Hansmark AS, som har 
hovedkontor i Bergen, og har avdelinger blant 
annet i Trondheim. Dette er et firma som driver 
med engroshandel mot bygg og anleggsbransjen. 
Før dette var hun blant annet med på oppstarten 
av Q-meieriene som eies av O. Kavli AS. 
Der jobbet Astrid som salgsleder for telesalgs-
kontoret i Bergen. 

Astrid er bosatt på Tiller, gift med Torkil og har 
2 voksne sønner samt en Schæferhund som lyder 
navnet Oxana.

Hun bodde i Bergen i 13 år, men flyttet tilbake 
til Trondheim for 5 år siden.  Vi trivdes godt i 
Bergen, men hjemlengselen ble etter hvert for 
stor, kan hun fortelle oss.

Hennes fritidsinteresser er hus, hjem og familie.  
I tillegg er hun mye ut i skog og mark med deres 
aldrende hund på 9 1/2 år. 

Astrid har nå jobbet i Ringvegen borettslag i en 
uke og stortrives allerede.  Det er mye å sette seg 
inn i, selvfølgelig, og hun får god hjelp fra Birger 
Knudsen, som har jobbet med regnskap og lønn 
her i mange år.   ”Det er flotte lokaler og trive-
lige mennesker her, og nå gleder jeg meg til å 

komme skikkelig i gang med arbeidsoppgavene”, 
sier Astrid.

Da Ringvegen BL har fått nytt driftsbygg med 
flere arbeidsoppgaver for administrasjonen, vil 
beboere også kunne møte Astrid på forkontoret 
til borettslaget. Ta vel imot henne.

Vi i styret ønsker Astrid velkommen til 
Ringvegen borettslag!

HUSK VÅRENS GENERALFORSAMLING  
Styret tar sikte på å avholde vårens generalforsamling onsdag den 25.03.2019. 
Egen innkalling blir som vanlig sendt ut. For at forslag som andelseierne 
ønsker å stille skal komme med i denne innkallinga, må de være 
innlevert/sendt driftskontoret seinest 8 uker før generalforsamlinga.

Siste frist blir derfor onsdag 29. januar 2020



Medlemmer av styret samt flere av borettslagets ansatte,
var tilstede under beboeråpningen

DET NYE ADMINISTRASJONSBYGGET
Vårt nye administrasjonsbygg ble ferdigstilt den-
ne høsten og 30.oktober ble det avholdt åpning 
av bygget. På denne dagen var også beboerne i 
borettslaget invitert og mange valgte å ta turen 
innom for å se på det nye huset. I løpet av etter-
middagen og kvelden, fikk beboerne servert 
kaffe og kake, brus og boller, og mange av de 
oppmøtte benyttet seg også av muligheten for en 
omvisning rundt omkring i de nye lokalene.

Beboerne Kyrre og Gunn Marie Vagelid hadde tatt turen innom 
for å se på det nye administrasjonsbygget
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Vi ønsker å takke Yasin Unal og Eiendoms- 
Megler1 som sponset oss med kake, boller og brus 
på ”åpen beboer-dag” som ble avholdt 30. okto-
ber i vårt nye administrasjonsbygg.

MIDT-NORGE

INFO FRA TEKNISK AVDELING
GATEPARKERING 
SAUPSTADRINGEN 4-10 OG 
CASPER LUNDES VEI
Gateparkeringen på overnevnte plasser er 
tidsbestemt og det er ikke lov å parkere på disse 
plassene mellom 0700-1500 om dagene! Dette
for at vi skal kunne komme til for å utføre 
nødvendig vedlikehold på veiene (brøyting og 
strøing på denne årstiden). Håper alle over-
holder dette slik at ingen får bot og/eller 
risikerer borttauing.

SNØMÅKING
Minner alle beboere på at de har ansvaret for å 
måke 1m utenfor sin egen trapp! Noen er flinke 
til dette, men fortsatt kan det bli bedre. Håper 
alle som er i stand til å måke tar i et tak slik at 
det blir enkelt å komme seg inn/ut av oppgangen. 

EL-BIL LADING
El-bil laderne ved driftskontoret er i drift og 
de som ønsker å lade her kan komme innom 
driftskontoret så hjelper vi dere med å få 
tilgang til stasjonene. Minner om at el-biler ikke 
skal lades andre steder enn ved driftskontoret i 
borettslaget! Hjemmelading og lading i garasjer 
er ikke lov.

VARMTVANNSBEREDERE
Ber om at alle beboere sjekker varmtvanns-
tanken sin for lekkasjer med jevne mellomrom,  
for å unngå lekkasjer med påfølgende vanns-
kader. Det har i det siste vært noen vann-
lekkasjer fra blandeventilen (der rørene går 
inn/ut på tanken).
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LEIE AV RINGEN STORSTUE

Da har vi kommet godt i gang med utleie av den 
flotte storstuen borettslaget har fått, vi har hatt 
beboerne på flere tilstelninger med servering og 
kino. 

Desember måned er ganske fullbooket alt, det 
viser jo bare at behovet for et slikt lokale har 
vært savnet av mange.

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.
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«Ringen Storstue» oppdekket til arrangement

Utleielokalet har storkjøkken med blandt annet kjølerom, dekketøy og steamer
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ÅPNINGSTIDER JUL/NYTTÅR

Drifts- og vaktmesterkontoret holder åpent i 
forbindelse med jule- og nyttårshelga:

Driftskontoret: Mandag 23/12 åpent mellom 
kl 08.00 - 14.00.  Fredag den 27/12 og mandag 
30/12 åpent mellom kl 10.00 – 14.00. Jul- og 
nyttårsaften stengt.

Vaktmesterkontoret: Mandag 23/12 åpent mel-
lom kl 07.00 - 14.00. Julaften 07.00 - 12.00. Fre-
dag den 27/12 og mandag 30/12 åpent mellom kl 
07.00 - 15.00. Nyttårsaften 07.00 -12.00
(Vi minner om at vaktmesterkontoret i perioder 
vil være ubetjent).

Telefon til driftskontoret er 72 59 22 00. Uten-
om kontorets åpningstid, for henvendelser som 
IKKE kan utsettes til neste virkedag, prøv å  
ringe borettslagets kontakttelefon 907 28 840. 
(På denne telefonen treffes styrets leder). 

ENDRINGER I  
FELLESKOSTNADENE

Styret i Ringvegen borettslag har i sitt møte  
den 13/11-19 sett seg nødt til å vedta en økning  
i felleskostnadene (husleia) med ca 2,0% med  
virkning fra den 1. januar 2020. 

Bakgrunnen for dette er i hovedsak:
Styret finner at borettslaget fortsatt har en sunn 
økonomi. Betjening av lån, opptatt til ulike ved-
likeholdsoppgaver, tynger likevel økonomien.  
Nedbetaling av borettslagets lån utgjør pr år 
kr 10.000.000,-, i tillegg kommer renter og omk. 
Vi må også sørge for ha nok midler til å kunne 
gjennomføre andre tiltak, samt dekke opp for 
den generelle prisstigninga. (Økninga i konsum-
prisindeksen var fra oktober -18 til oktober -19 
på 1,8%). 

De nye felleskostnadene blir slik pr måned:

2-roms  kr 3.400,- 

3-roms  kr 4.150,- 

4-roms  kr 4.695,- 

4-roms  (stor)  kr 4.840,- 

5-roms  kr 5.445,-

Det blir ingen endring i garasjeleia blir kr 200,- 
pr måned. (Garasjeleia har forfall to ganger i 
året og halvårlig leie er følgelig kr 1.200,-). 

AVTALEGIRO

Borettslaget anbefaler at flest mulig tar i bruk 
avtalegiro. Den enkleste måten å opprette avtale-
giro på er gjennom tilbud i nettbanken. Etter å 
ha betalt en faktura for felleskostnadene med 
kidnummer, vil du ved neste gangs betaling få 
beskjed om at mottaker tilbyr avtalegiro. Du kan 
da aktivere avtalegiro ved å si ja takk, til tilbu-
det. 

Man kan også ta med en faktura som viser kid-
nummer og mottakers kontonummer til banken 
for å få opprettet avtalen. Det kan hende at det 
er nok å kontakte banken på telefon eller e-post.

Du vil spare penger på å opprette avtalegiro et-
tersom AS Eiendomsforvaltning belaster papir-
faktura med et gebyr. 

DIVERSE INFO 
FORSIKRINGER

Borettslaget holder forsikret bygningene (og det 
som hører bygningene til) i Gjensidige Forsik-
ring.  Til borettslagskontoret kommer det fra tid 
til annen spørsmål om egenandeler. Følgende 
gjelder: I de tilfeller skader skjer innenfor den 
del av boligen der hvor andelseieren har ansvaret 
for det indre vedlikeholdet, vil egenandelen bli 
belastet andelseieren. De ulike egenandelene er pr 
skade:

Bruddskade på vindusglass i boenhet kr 2.000,-.
Vann-, brann- og andre skader (bl.a. skade på 
sanitærporselen): kr 10.000,-. 
Beboerne kan bidra til at de ev. sparer seg for den-
ne egenandelen ved å forebygge skader. De fleste 
av forsikringsskadene er kommet p.g.a. lekkasjer 
i kjøkkenbenk fra kraner, avløpsrør, varmtvanns-
bereder, ellers feil ved vaskemaskiner, tette sluk 
og avløpsrør. Dette er innenfor det som andelseier 
har vedlikeholdsplikt for og vedkommende vil 
følgelig få krav om å betale egenandelen.
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Hjemforsikring. Beboerne må selv sørge for at 
innbo og løsøre holdes tilstrekkelig forsikret.  
Husk at en hjem- og løsøreforsikring vil kunne 
komme til bruk i tilfeller hvor det oppstår brann 
eller vannskade med utspring i f.eks. en nabolei-
lighet.

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 liti-
umbatteri som varer i ca 10 år.  Det kan være en 
fordel med flere røykvarslere i leiligheten.  Varsler 
en - varsler alle om de seriekoblet!

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 brannslokningsappara-
tets manometernål står på grønt.  Sørg 
også å riste/vende på apparatet jevnlig, 
slik at pulveret ikke klumper seg.

TETTE AVLØP

Mange beboere plages fra tid til annen med tette 
avløp.  Dette merkes som regel ved at vannet i 
sluket på vaskerommet stiger.  Dette kan raskt 
føre til vannskader. Vi ber beboerne føre tilsyn 
med dette og regelmessig sørge for at sluk og 
avløpsrør gjøres reine.  Dette kan gjøres ved 
hjelp av stakeband eller kjemisk rensevæske.  
(Mudin avløpsåpner, som har vist seg å være 
effektiv, selges på driftskontoret for ca kr 100,-).

Det enkleste er imidlertid å gjøre sitt ytterste for 
å hindre at rørene blir tette. Unngå at smør, mat-
olje og annet fett tømmes ned i avløpet på kjøk-
kenet, for eksempel når steikepanna eller gryta 
gjøres rein.  Etter at smør/olje er avkjølt, kan det 
tømmes ned i en tom melkekartong og panna/
gryta kan gjøres rein med et tørkepapir, det hele 
pakkes godt inn og kastes som restavfall.

Slik kaster du fett:

Ribbefett: 
Etter at du har stekt juleribba, kan du la steike-
brettet med fett stå til det blir kald. Da vil fettet 
stivne og du kan lett skrape av fettet og putte i 
restavfallet. Bruk tørkepapir for å få med siste 
rest av fett før du vasker steikebrettet.

Pinnekjøtt: 
Fett i kasserollen etter koking av pinnekjøtt 
stiver når det blir avkjølt. Skrap ut fettet og kast 
det i posen med restavfall. Bruk tørkepapir for å 
få med siste rest av fett før du vasker kasserollen.

Julebakst: 
Smult, delfiafett og annet matfett stivner når det 
blir kaldt, evt. hell det i en melkekartong og la 
det stivne. Kast i restavfall!

Fårikål: 
Hell flytende matrester over i en tom melkekar-
tong, teip igjen toppen og kast den i restavfall.

INNBYGDE SKORSTEINER

I 3-, 4- og 5-romsleilighetene er det mulig å mon-
tere ildsted, ettersom det er bygd røykrør/skor-
stein her. Uansett om det er montert ildsted eller 
ikke i tilknytning til skorsteinen i den enkelte 
oppgang, så kan ikke borettslaget godta at disse 
skorsteinene kles inn.
I følge feiervesenet stilles det krav til utførelse på 
skorsteinens ytterflater.
Årsaken til kravet er at det skal være mulig å 
påse at skorsteinens ytterflater er uten sprekk-
dannelser, da slike sprekker kan medføre fare for  
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spredning av gnister og branngasser i en eventu-
ell brannsituasjon. Skorsteinens ytterflater kan 
pusses, males eller kles med flis, dekorstein, na-
turstein eller papirtapet. (Der det er papirtapet 
må avstandskravene til ildsted, sotluke og røyk-
rør opprettholdes). Disse materialene må limes 
direkte på skorsteinens ytterflate uten plater e.l. 
under, heller ikke gipsplater eller membranpla-
ter. Det er under ingen omstendigheter tillatt å 
spikre eller skru skruer inn i skorsteinen.

Er skorsteinen belagt med flis eller stein e.l. og 
det er tvil om det er gipsplate under eller om 
materialene er limt direkte på skorsteinen, prøv 
å bore i en fuge for å undersøke saken.

Enkelte av skorsteinen er utbedret med nytt 
”innerør”. Det er derfor viktig at beboerne 
søker borettslagskontoret FØR de evt. starter 
med å montere ildsted. 

BRØYTING

Borettslaget brøyter egne veger, både kjøreveger, 
gangveger og P-plasser samt noen av de kommu-
nale vegene i området.
 
Ved rydding av parkeringsplassene, henstiller vi 
til de bileierne som er tilstede når brøyting fore-
går, om å flytte bilen mens arbeidet pågår. Det 
er da mulig å få brøyta hele parkeringsplassen. 

Beboerne er oss til meget god hjelp når de 
sørger for å holde selve inngangspartiet, trappa 
og en meter foran trappa fritt for snø.  Spade til 
å måke med, skal stå i de gamle sjaktrommene. 

Strøing av gang/kjøreveger utføres når dette er 
nødvendig.

Kjære foreldre: Sørg for at dine barn ikke lager 
snøhuler mot gang- og kjøreveg. De som brøyter 
har ingen mulighet til å se dette. En ulykke kan 
fort skje.

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. 

BUSSTILBUD I 
SAUPSTADRINGEN

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

Linje2 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.

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

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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GET OG KINO

Torsdag 21. november hadde Get invitert til 
kinokveld i borettslaget. Fra kl. 17.30 til kl. 
19.15 sto det en gjeng fra Get i foajèen og svarte 
på forskjellige spørsmål som vi beboere hadde. 
De tok også imot bestillinger på Get boX, for de 
som ønsket å bytte dekoder. Før filmen kjørte de 
en videogjennomgang på storskjerm, for å vise 
hvordan man kan bruke den nye boksen.

Klokken 19 kjørte de film 
i storstua, Bohemian Rhapsody. 

 
Get sørget også for snacks til filmen. 

Bilde tatt fra Get 
sin hjemmeside
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REFERAT FRA BEBOERMØTE  
12. NOVEMBER 2019
Sted: Saupstadringen 19 d,  Ringen Storstue
Kl 1800-19.30
Tilstede: 72 beboere
Styret 7 stk Dagligleder 2 stk og Anita

Styreleder åpnet møtet.

Spørsmål/kommentarer fra beboere, med svar/
kommentar etterfulgt.

- Det er mørkt, spesielt ved SR 21-23-25 og hele 
parkeringsplassen. Gatelysene er slukket.

Det jobbes med en lysplan sammen med Område-
løftet, noen lyspunkter er kommunal og andre er 
borettslaget sine. Disse skal byttes pære på.

- Ved SR2 skygger trær for sola

Det er utarbeidet en ”treplan” av vår gartner. Det 
vil bli felt trær og plantet til våren. Vi har et stort 
uteområdet så dette tar tid.
 
- Varsler om mangelfull/dårlig vasking i opp-

gang SR 33a – 21d. 
- Andre oppganger opplever vask som tilfreds-

stillende.

Administrasjon ser på alternative vaskebyråer, da 
byrået vi bruker i dag ikke fungerer som ønsket.  
Adm. oppfordrer beboere til å varsle driftskonto-
ret om det er noe å utsette på vask av oppgang.

- Er det noen fremtidsplan for bygging av gara-
sjer?

Målet er å begynne til våren, det er planlegging/
kommunal behandling-godkjenning som også må 
være på plass før byggingen kan starte.

- SR 25 det er vannlekkasje utenfor så det blir 
farlig å gå på asfalten.

Dette tas videre fra administrasjonen.

- Kolstadtunet: Har vært mørkt en ukes tid 
mellom tun og gangsti, mangler også to lys i 
bakken.

Dette må sjekkes. Lys i bakken er utfordrende å 
få ordnet.

- Mange stier med heller er gjengrodde

Dette er arbeid som må gjøres på sommerhalvå-
ret. 

- Når åpnes det opp for garasjene der det er lagt 
ny vannledning?

Det er åpnet opp 11.11.

- Har noen fast parkering foran SR 19c?

Nei, alle beboere må parkere på oppgitt parke-
ringsplass.

- En beboer ber folk om ikke å la bilen stå på 
tomgang utenfor stuevindu til andre beboere. 
Det siver inn eksos!

Er dette et tilbakevendende problem, ta bilde av 
registreringsnummeret og varsle driftskontoret så 
vil bileier tilskrives.

- Kan det legges strøsand i sjaktrom slik at be-
boer kan stø når det er behov?

Dette sees på. Vaktmestertjenesten er fra nov-påske

• En nyinnflyttet beboer roser borettslaget, 
vaktmestrene som hjelper til og Anita på 
driftskontoret for sin service. Et meget veldre-
vet borettslag.

- SR 35b får matsøppel plassert utenfor sin dør.

Vi oppfordrer til å snakke med naboer, evt. 
henvend dere til driftskontoret om problem ikke 
opphører. 
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- Er det en fast rørlegger tilknyttet borettslaget 
man kan ringe til om det oppstår problem 
utenfor driftskontorets åpningstid? Kan det 
oppgis telefonnummer på borettslaget sin 
hjemmeside?

Nei – vi har ikke egen rørlegger eller vaktordning 
på dette, men henviser beboere å ringe for eksem-
pel Rørleggervakta i krisesituasjoner, da boretts-
laget ikke kan anbefale noen eksakt håndverker. 
Det blir en dyr ordning for borettslaget om vi skal 
ha en egen rørlegger.

- SR 17d Det er veldig fort gjort å låse seg ute.

Alltid ha med tagg! Er det feil på låsen, slipper en 
egenandel ved opplåsing av dør. Fra SR 15 – 49 er 
det skiftet batteri, smurt låser og oppdatert program-
vare. Resten av borettslaget skiftes fortløpende.  
Tips: Når du skal gå ut (til postkassa) hold ned 
dørhåndtaket til du hører et lite klikk, da skal døren 
ikke låses når du går ut (er ”evig tilbake-rømning”)

- Det er blitt kaldt ute, og oppgang er veldig 
kald. Hvordan skal varme fungere i yttergang?

Varmeovn i gang er justert til å varme opp til 14 g.  
Er det veldig kaldt i oppgang varsle driftskontoret.

- Ikke fornøyd med Get og deres tjenester

Har du gammelt datautstyr vil det bli problem å 
utnytte kapasitet. Get har noe starttrøbbel med 

sine bokser. Vi har dialog med Get vedrørende 
dette. Vi har en 5-årsavtale, og inntrykk er at 
”alle”  leverandører av TV-signaler har ”proble-
mer”.  Get har en egen mail/kontakt som beboere 
kan henvende seg til. 

• Torsdag 21. nov vil GET ha en kundekveld fra 
kl 17.30 – 19.00, der du kan stille spørsmål. 
Det blir og en kinokveld fra kl 19. Billetter 
hentes hos Anita.

- Hva gjør jeg om mine gjester skal være over en 
uke?

Ta kontakt med Anita/driftskontor for registre-
ring/SMS. Gjester parkerer på vanlig parkerings-
plass, det er ikke egne plasser for gjester.
- Utenfor SR 25,21,23 er det MC parkering, 

kan denne flyttes? Bråk på kveld.

I forbindelse med bygging av nye garasjer, vil det 
bli sett på hvordan MC-parkering kan løses.

- Blir det tilrettelagt for Elbiler og kan man få 
noe tilskudd fra Trondheim kommune?

Det kan bli lovpålagt for borettslag i -21 for elbil-
ladning. Vi ser på mulige løsninger og vil komme 
tilbake til hva Ringvegen kan gjøre i forbindelse 
med bygging av nye garasjer. Nåværende trafoer 
kan bli en utfordring i forhold til strømkapasitet 
og behov. 
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- Oppbevaring av utstyr, ting i oppganger

Vi avventer en juridisk uttalelse om hvordan 
borettslaget kan løse dette problemet. Oppganger 
må gå sammen om å se bruk og prioritering av 
barnevogner som er i bruk til å kunne plasser dis-
se i sjaktrom. Beboer må ta kontakt om sjaktdør 
er et problem.  
Beboere må bruk sin egen bod til oppbevaring av 
sine eiendeler. Oppgang er rømningsveg og derfor 
skal det ikke plassers noe i disse! Brannvesen gir 
klar beskjed om dette! Beboere må gå sammen 
om å løse dette, merk ting med navn i fellesbod 
og kast det som ikke noen eier! Det er ”sløsing av 
vaktmester” å få de til å rydde oppgangene! En 
hver beboer må påse at deres eiendeler oppbevares 
i egen fellesbod!
Vi har tilhengere til utleie gratis, for beboere.

- En beboer har regnet ut at de nye garasje-
ne kostet ca 210 000,- Er dette prisen på de 
resterende garasjene som skal bygges?

Det ble gitt en noe høyere ”pakke”pris sammen 
med det nye driftsbygget. Dette inkluderer arkitekt 
med mer, så resterende garasjer vil ikke ha samme 
byggekostnad da de vil ha en enklere utføring. 

- I sommer var det ”badstu” i nygarasjene. Er 
det rett ventilasjon i disse?

 
Det må vurderes om det må lages flere ventiler og 
vi tar dette med til planlegging av nye garasjer. 

- Forslag om å plassere lavere lås på neste bygge-
prosjekt av garasjer. På nygarasjene er disse plas-
sert veldig høyt (om portåpner ikke kan benyttes)

• Info om at det blir grøtfest den 18. des for  
beboere. Infoskriv kommer i postkasse.

- Fungerer søppelordning? Mange opplever at 
plastcontainer blir full. 

 
Husk å lukk containerlokk pga fugler.

- Er det noen mulighet å kaste ”farlig” avfall i BL?

Nei – dette må leveres på Heggstadmoen/Retura.  
Det er kun metall/glass-container ved gamle 
driftskontor. 

• I anledning 50 årsdagen til borettslaget,  
oppfordres beboere som har bilder og annen info 
å sende dette til styret.



Vi etterlyser fortsatt beboere som enda ikke har tatt i bruk SmartOblat for gjeste-parkeringen i borettslaget! 
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NYE BEBOERE 

VELKOMMEN!

ADRESSE  innfl.mnd  kjøper/e       

Saupstadringen 49D  September  Daniel Stefan Kristoffersen

Saupstadringen 27B  Oktober  Heidi Valstad Iversen

Saupstadringen 33B  Oktober  Espen Skinderhaug

Saupstadringen 49D  Oktober  Sondre Joakim Kristensen

Saupstadringen 29C  Oktober  Jamshid Ibrahimi

Kolstadtunet 6D  Oktober  Ida Stokke Sneeggen/

     Jan Ketil Kvaal

Saupstadringen 29A  November  Angosom Kahsai/

     Letebrhan Oku Teare

Casper Lundes veg 6A  November  Hanne Grinde

Saupstadringen 39C  November  Torbjørn Hoem

Kolstadtunet 8A  November  Anette Svendsen

Saupstadringen 2D  November  Sigvald Clarke Wasa/Maia Minde

Saupstadringen 29B  Desember  Ganesh Hiriyanna Rao Ravindra

Saupstadringen 2E  Desember  Revecka Lervold



LYS I MØRKET
Ser du lysene våre?
Julegrana vår ble 
tent den 2. desember 
med messingblåsere 
og guttekor, kanskje 
kunne du høre tonene 
der hvor du bor.

Vinduene våre lyser i 
mørket og viser aktivi-
tet og du har ved flere 

anledninger vært invitert. Til gratis foredrag, 
kunstsafari og konserter. Sammen skapte vi 
historie med utekino, det lukta popcorn og det 
hele startet med Tenuto.

Vi håper du fikk oppleve alle barna som lyste 
opp festsalen vår med Fargespill, og kanskje 
vil de gjøre det en gang til.

Med ønske om ei fin førjulstid med lys og varme.

Kine K. Goodman 
samfunnskontakt ved 
Heimdal videregående skole.

Samfunnskontakt er skolens bindeledd mellom 
skolen og samfunnet. Jeg er tilgjengelig for en 
prat hver onsdag i skolens 4. etg. kl. 10.30 -12. 

Kanskje har du tanker om hvordan Saupstad 
kan bli et enda bedre sted å leve, eller ønsker for 
neste års aktivitet. Jeg håper vi sees! 
 
Samfunnskontakt: 
kingo@trondelagfylke.no

EN HILSEN FRA HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
Nærmiljøanlegget som rommer 33 000 m2 med muligheter

Alle fikk gratis popcorn, bildet er tatt fra popcornteltet. 
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Korall av Erlend Leirdal. Foto: Kristian Wanvik

Tenuto UB hadde minikonsert før filmen.  
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Lørdag 7.desember var det nyåpning av lokalene til 
Saupstad folkebibliotek, Saupstad frivilligsentral 
og den nye helsestasjonen, som ligger i tilknytning 
til de nye lokalene til barne- og familietjenesten 
Heimdal på Saupstadsenteret.
 
Anledningen ble markert med julestemning og 
ulike aktiviteter på og omkring Saupstad torg. 
Ordfører Rita Ottervik sto for åpninga av 
arrangementet, og roste befolkninga i bydelen for 
sitt engasjement for lokalsamfunnet. Blant annet 
sto familieteater, juleverksted, hjerte- og lungered-
ningskurs, bydelsforedrag, filmframvisning og kurs 
i sirkuskunster på programmet. I tillegg var det 
laget til et lite julemarked på torget, hvor utstillere 
blant annet solgte blomster, bakst og kunsthånd-
verk. La Mina serverte linsesuppe, og Heimdal 
videregående skole var også godt representert på 
dagen; ungdomsbedriften Allegro bidro til jules-
temninga med sang og musikk på torget, og ung-
dommene fra Innovasjonshub Saupstad-Kolstad 
viste fram ulike ideer. 

Are Risto Øyasæter, leder for Områdeløft Saupstad-
Kolstad, håper arrangementet kan bli en tradisjon: 
– Saupstad sentrum har et stort potensiale, både 
som bydelshjerte og lokalt møtested. Det at biblio-
teket, helsestasjonen og frivlligsentralen nå har fått 
nye lokaler, trekker flere besøkende til bydelen – og 
vi håper aktørene i sentrum sammen vil ta stafett-
pinnen videre i 2020.

Tekst av:
Martine Kråkø Romstad
Kommunikasjonsrådgiver i Områdeløft 
Saupstad-Kolstad, Trondheim kommune

NYÅPNINGER PÅ SAUPSTADSENTRET

Rita Ottervik åpnet arrangementet, og ungdomsbedriften Allegro 
fra Heimdal vgs. sto for musikk og sang til åpninga.

Frivilligsentralen og Røde Kors holdt minikurs i førstehjelp, 
hvor bl.a. hjerte- og lungeredningskurs sto på programmet.

Ungdommer fra Saupstad-Kolstad innovasjonshub på Heimdal vgs. 
fortalte om bærefraktsmålene de jobber med, og noen av ideene 
som har oppstatt i den forbindelse.

Helsesykepleiere svarte på spørsmål på den nye helsestasjonen, 
som har fått nye lokaler vegg i vegg med barne- og familietjenesten 
på Saupstadsenteret.

Barneteaterforestillinga Dronning Esther, som også var tegnspråk-
tolket, lokket fram latteren hos de minste på det nyåpna Saupstad 
bibliotek.

Gavene ordføreren hadde med til den 
nye helsestasjonen falt i smak hos de minste!
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Ingredienser
 250 g  hvetemel 
 75 g  melis 
 200 g  smør 
 2 ts  vaniljesukker 
 2 ss  bakekakao 

Slik gjør du: 
• Finn frem en kjøkkenmaskin med K-spade. 

Bland sammen hvetemel og melis, og tilsett 
mykt smør. (Dersom smøret kommer rett fra 
kjøleskapet kan du lage tynne flak med en 
ostehøvel eller lignende.) Rør alt sammen, til 
det samler seg til en jevn deig. Del deigen i to. 
Tilsett vaniljesukker i den ene deigklumpen, 
og bakekakao i den andre.

• Del hver av deigene i to, slik at du har to mør-
ke og to lyse deigklumper. Rull først en tynn, 
jevn pølse som er 60 cm lang av både en lys og 
en mørk deigklump. Del pølsene i to og sett 
sammen en lys og en mørk del. Sett deretter 

en mørk og en lys del oppå, slik at de fire 
pølsene danner “sjakkmønster”. Press pølsene 
lett sammen, og form sidene ved å presse dem 
lett mot underlaget.

• Nå skal vi avansere fra ordinære “sjakkruter” 
til “julekurver”. Trill de to resterende deig-
klumpene til jevne pølser som er ca. 15 cm

 lange, og del dem på langs. Legg først den  
lyse deigen etter hverandre oppå de fire   

 pølsene, slik at den dekker en lys og en mørk 
pølse. Gjør det samme med den mørke deigen, 
og legg den på en av de to tilstøtende sidene

 til der du plasserte den lyse deigen, se bildet 
over. Press det forsiktig sammen. Renskjær 
endene, og du skal nå kunne skimte konturene 
av en julekurv, i alle fall hvis du legger god-
viljen til. Dekk deigen med plast og legg den 
i kjøleskapet i minst 30 minutter (eller over 
natten).

• Skjær pølsen opp i like tykke skiver, ca. 7 mm 
tykke, og fordel dem på to bakepapirkledde 
bakebrett (eller bakebrett med slippbelegg). 
Stekes ved 175 grader over- og undervarme, 
på midterste rille i ca. 10 minutter, til kjeksene 
har tatt bittelitt farge i kantene og er lett gylne 
under. Følg med mot slutten av steketiden. 

 La kjeksene hvile på bakebrettet et par minut-
ter, og legg dem deretter over på en bakerist 
for avkjøling.

• Oppbevares i tett kakeboks. Kjeksene er 
 ganske holdbare og kan bakes i god tid 
 før jul.

Sjakkruter med en liten vri

Bilder og oppskrift lånt av trinesmatblogg.no
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Ingredienser
 300 g kokesjokolade

Mintfyll:
 250 g melis
  1 stor eggehvite
  5-10 dråper peppermynteolje
  0,5 ts indisk tragant

Tips:
Indisk tragant fås kjøpt på apoteket og gjør at 
mintfyllet blir fastere og smidigere i konsisten-
sen.

Fremgangsmåte: 
Gjør klar en liten langpanne som måler ca 
20x30 cm ved å dekke den med bakepapir.
Smelt halvparten av sjokoladen. Smør den smel-
tede sjokoladen over bakepapiret i langpannen 
i et tynt lag. Sett langpannen i kjøleskapet i et 
par timer så sjokoladen stivner.

Til mintfyllet blandes eggehviten sammen med 
melis, peppermynteolje og tragant til en glatt 
masse. Stryk mintmassen over sjokoladen i 
langpannen. Sett formen tilbake i kjøleskapet i 
noen timer til også mintfyllet har stivnet.
Smelt resten av sjokolade og stryk den over 
mintfyllet i langpannen. Sett formen i kjøle-
skapet i et par timer slik at også sjokoladen på 
toppen stivner.

Løft konfekten ut av langpannen ved å ta tak 
i bakepapiret og skjær den opp i små firkanter 
med en skarp kniv.

Hjemmelaget after eight

Bilder og oppskrift er lånt av detsoteliv.no
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Om du liker Bounty sjokoladen kommer du  
til å elske disse herlige konfektkulene.  
Enkle å lage og smaker himmelsk!

Ingredienser
 50 g  smør
 0,5 dl  sirup
 0,5 dl  melis
 2 dl  kremfløte
 200 g  kokkos masse
 200 g  kokesjokolade

Fremgangsmåte: 
1. Bland alt unntatt kokosmassen og sjokoladen 
i en kjele og la det koke i 5-10 min. til massen 
begynner å bli seig. Tilsett så kokosmassen. 

2. Avkjøl massen i kjøleskapet og trill deretter 
ut små boller og legg på bakepapir (bruk vann 
å skylle hendene for å hindre kliss). 
Blir ca 50 stk. Settes kaldt i minst en time. 

3. Smelt sjokoladen over vannbad. Dypp 
bollene i sjokoladen (f.eks med en tannpirker 
i bollene eller med spisepinner for å unngå 
sjokoladesøl). Dypp eller rull i ekstra kokos 
utenpå bollene om du ønsker det. 

4. Avkjøles på bakepapir. Oppbevares kaldt. 

Bounty boller

Bilder og oppskrift lånt av Meny.no
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Snow Wreath 
by DROPS Design

Dørkrans av pongponger til jul. 
Arbeidet er laget i DROPS Brushed Alpaca Silk, 
DROPS Nepal og DROPS Eskimo 

DROPS Design: Modell ee-623  
Garngruppe C og E 

Mål: Krans: ca 38 cm i diameter.  
Pongponger: ca 5 og 7 cm i diameter. 
 
Materialer:  
DROPS BRUSHED ALPACA SILK 
fra Garnstudio (tilhører garngruppe C)  
75 g farge 01, natur  
Og bruk:  
DROPS NEPAL fra Garnstudio 
(tilhører garngruppe C)  
200 g farge 1101, hvit  
Og bruk:  
DROPS ESKIMO fra Garnstudio 
(tilhører garngruppe E) 100 gfarge01, natur 

Arbeidet kan også lages med garn fra:  
”Alternative garn (Garngruppe C)” 
- se linken under.  
”Alternative garn (Garngruppe E)” 
- se linken under. 

TILBEHØR: Ståltråd på ca 110 cm til å feste 
pongpongene på. Papp til å lage pongpongene.

Oppskrift for DROPS Extra 0-1416 

KRANS: 
Det lages totalt 43 pongponger i 2 forskjellige stør-
relser i hver av de 3 garnene. Pongpongene knytes 
fast rundt en ståltråd slik at det blir til en krans til 
slutt. 

PAPPSKIVER:  
For å lage pongpongene kan det surres garn rundt 
pappskiver. Klipp til 2 pappskiver på 5 cm i dia-
meter og 2 pappskiver på 7 cm i diameter. 

PONGPONGER:  
Lag pongponger på ca 5 og 7 cm i diameter med 
de ulike kvalitetene som forklart under. Surr tråden 
rundt pappskivene - se hvor mange ganger trå-
den skal surres rundt i de ulike kvalitetene under. 
Klipp en tråd på ca 40 cm i den samme kvaliteten 
som pongpongen og brett den dobbelt. Tre tråden 
inn mellom pappskivene og trådene og knyt en 
dobbelknute. Dra ut pappskiven og knyt en knute 
motsatt vei, slik at alle trådene er festet. Klipp opp 
løkkene i hver side, deretter klippes pongpongen 
til slik at den blir helt jevn - NB! Ikke klipp av trå-
den som holder pongpongen sammen - denne skal 
brukes til å knyte fast pongpongen rundt ståltråden 
og la den være minst 20 cm lang. 

Brushed Alpaca Silk:  
Lag 8 pongponger a 5 cm ved å surre tråden 
130 ganger rundt pappskivene.  
Lag 8 pongponger a 7 cm ved å surre tråden 
170 ganger rundt pappskivene. 
Nepal:  
Lag 9 pongponger a 5 cm ved å surre tråden 
100 ganger rundt pappskivene. 
Lag 9 pongponger a 7 cm ved å surre tråden 
130 ganger rundt pappskivene. 
Eskimo:  
Lag 9 pongponger a 5 cm ved å surre tråden 
50 ganger rundt pappskivene. 
Det er totalt 43 pongponger. 

MONTERING:  
Klipp 1 ståltråd på ca 110 cm. Brett den dobbelt, 
og surr den sammen ca 9 cm fra bretten (= til å 
henge opp kransen etter). Bøy den til en ring. 
La endene overlappe ca 4 cm og surr endene 
sammen. Ringen måler ca 27 cm i diameter. 
Knyt fast en og en pongpong rundt ståltråden - 
fordel de ulike kvalitetene og størrelsene jevnt. 
Knyt dem fast i ulike lengder til de er tett inntil 
hverandre.
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BARNAS SIDER
Følg tallkodene, og fargelegg bildet med farge-
blyanter eller tusjer.

1 - Rødt  
2 - Gult
3 - Svart

4 - Rosa
5 - Grønt
6 - Brunt

7 - Lysebrunt
8 - Blått
9 - Orange
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BARNAS SIDER
Finn igjen ordene i julekula fra listen under og ring rundt.

- BLOMSTER  
- NISSER  
- ENGLER   
- JULETRE
- STJERNER
 - PYNT
- PYNTEKULER  
- LYS
- LYKTER   
- JULETRELENKER
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BARNAS SIDER

Her er to bilder av Rudolf og 
vennene hans. Kan du finne seks feil 
på det nederste bildet?

Hjelp snømannen med å få tak 
i skjerfet ved å finne den rette 
veien gjennom labyrinten 
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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)


