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Hei alle medboere

Da er sommeren i år over og høsten er i full 
gang hvor naturen viser seg frem med sine vakre 
farger. Håper på godvær, så det kan nytes.

Det er ikke så mye som har skjedd siden forrige 
nummer, bortsett fra garasjene selvfølgelig. Der 
er det full aktivitet. Håpet og målet er at alle 
garasjene skal være ferdig med strøm, port og 
asfalt  før vinteren setter inn for fullt.

Det positive nå, er at det ser ut som at samfunnet 
igjen kan åpnes opp. Det går i riktig retning i 
hvert fall. Vaksineprosenten bare øker fremover. 
Dette lover bra. Vi krysser fingrene.

Hvis det går som vi håper, så har vi planer om å 
gjennomføre beboermøte i november. Her må vi 
komme tilbake med dato.

Ellers så har styret også planer om 
arrangementer i desember. Følg med, alt blir 
annonsert.

 Jubileumsarrangementet vi planlegger i 
forbindelse med at borettslaget ble 50 år i 
januar, er ikke glemt. Vi stresser fælt utleier 
av Husebyhallen for å få en helgedato. Dette 
kommer vi tilbake til, når vi vet mere.

Hvis ikke alle fikk med seg konkurransen i år 
som gikk på at regjeringen ønsket å hedre en 
by/tettsted med «Attraktiv bypris 2021», så blir 
den beskrevet nærmere med blant annet bilder, 
inni bladet. Vi har god grunn til å være stolt over 
bydelen vår. Av 388 nominasjoner på landsbasis, 
så ble Saupstad/Kolstad en av tre finalister. Vi 
tapte på målstreken, men vi var på pallen.

STYRELEDER HAR ORDET

Høsten er som sagt godt i gang og snart kommer 
den hvite kalde snøen. I den forbindelse så 
støtter jeg innlegget inni bladet som omhandler 
at vi alle må utvise hensyn når vi er i nærheten 
av maskiner og brøyteutstyr etc. Det er fryktelig 
kjedelig om det skulle skje en ulykke. La oss 
sammen sørge for at det ikke skjer.

Til slutt ønsker jeg og styret dere alle  
en fin høst og vinter.

Terje Svarva
Styreleder

”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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Bolig 
solgt!

Vi solgte nylig en 3-roms leilighet i Kolstadtunet 4 F for kr. 3.185.000,- 
(prisantydning kr. 2.390.000,-), noe som er prisrekord i Ringvegen borettslag.  
Etter salget har vi fremdeles mange interessenter som fortsatt er på utkikk  
etter bolig i dette området.

Går du med planer om å selge bolig? Ta kontakt med meg for en uforpliktende 
og gratis verdivurdering/gjennomgang av din bolig.

Ny prisrekord i  
Ringvegen borettslag!

Anders Keiseraas
Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf. 986 70 350 / anders.keiseraas@em1.no
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NOEN ORD FRA DAGLIG LEDER
Hei alle beboere i Ringvegen 
borettslag!

Som de fleste har fått med seg, åpnet vi vår 
nye hjemmeside fredag 27. august. Hele 2.500 
personer var innom hjemmesiden den helgen, 
noe vi er veldig godt fornøyd med. Denne siden 
er ment som en viktig informasjonskanal, hvor 
vi fortløpende legger ut «ferske» nyheter under 
Aktuelt, og øvrig nyttig informasjon ellers. Vi er 
selvfølgelig fortsatt på både telefon og e-post for 
å svare opp ting dere lurer på. 

Bygging av nye garasjer går mot slutten. Alle 
garasjer er snart ferdig montert, og vil – hvis alt 
går etter planen – være innflytningsklar i uke 43-
44.

Når garasjene er ferdige satt opp, skal det legges 
ny kantstein og asfalteres rund dem. Alt dette 
skal være ferdig før vinteren.

Til våren fortsetter arbeidet med å legge ny 
kantstein og asfaltering av uteparkeringen og 
kjøreveier.

Vi takker nok en gang for deres tålmodighet 
rundt en «ugrei» parkeringssituasjon i perioder, 
men det er dessverre ikke mange andre måter å 
gjøre dette på. Vi ser frem til når dette er ferdig 
en gang utpå sommeren neste år.

Sommeren 2021 er gått over til høst. Vi har i år 
hatt 9 flinke ungdommer som sommervikarer. 
Driftsavdelingen – med «gartner» Malin i spissen, 
hadde laget en god plan for sommerens 
gjøremål. Alt som var planlagt ble gjennomført så 
vi er veldig fornøyde med årets sommersesong.

PostNord vil i løpet av september utplassere en 
pakkeautomat ved gamle driftsbygget. Nærmere 
informasjon om dette kommer på hjemmesiden 
når det er klart.

På vegne av alle oss ansatte ønsker vi alle 
våre beboere en riktig fin høst.

INFO FRA TEKNISK AVDELING HØST 2021
Raskrunder
Årets raskrunder er vel gjennomført og veldig mange beboere/oppganger har vært veldig flinke til å 
kvitte seg med det de ikke har behov for. Fortsatt er det noen oppganger der det står igjen mye rask 
og rot etter at raskrundene er fullført. Oppfordrer disse oppgangene til å ta et felles tak ved neste 
raskrunde og få ryddet oppgangen sin.

Snøbrøyting
Vinteren nærmer seg og i den forbindelse blir det sannsynligvis i år også snø. Når snøen har kommet 
er det fint om dere bileiere flytter på bilene slik at vi får brøytet på parkeringsplassene. For å få vekk 
snøen er vi avhengig av at det ikke står biler til hinder for oss. Det er også viktig at det ikke parkeres 
biler på gateparkeringen i Saupstadringen 2-10 og i Casper Lundes vei for at vi skal få fjernet snøen.

Snøhuler – pass på så ungene ikke lager snøhuler i snødungene som vi lager i forbindelse 
med brøyting. Vi ser ikke på siden og bak snødungene når vi brøyter og er det noen som 
leker i en snøhule da kan det få katastrofale følger. 
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Kontakt oss
464 26 000

ohmia@ohmiacharging.no
ohmiacharging.no 

Kostnadsfritt for boligselskap.  
Administrasjonsfritt for styrer. 

Kun de som lader betaler.

Vi tar investeringen og klarg jør alle p-plasser 
i ditt boligselskap for elbillading. Kun de med 

ladebehov betaler for sin bruk g jennom et 
ladeabonnement. De andre beboerne kan koble 

seg til senere når de ser behovet for det.

Kostnadsfritt for boligselskap.  KostnadsfrittKostnadsfritt for boligselskap.  
Administrasjonsfritt 
Kostnadsfritt for boligselskap.  
Administrasjonsfritt Administrasjonsfritt for styrer. 

Kun de som lader betaler.
Administrasjonsfritt 

Kun de som lader betaler.
Administrasjonsfritt AdministrasjonsfrittAdministrasjonsfritt 

Kun de som lader betaler.
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KJÆRE BEBOER,  
VI HAR INGEN Å MISTE ………
Her i borettslaget har vi mange  anleggs
maskiner som Driftsavdelingen bruker i 
sitt arbeid.

Man opplever – dessverre, 
at noen beboere ikke tar 

hensyn til disse store 
anleggsmaskinene når 
de er i drift 
rundt om på veiene 
i borettslaget. For 
at ulykker ikke skal 
skje, ønsker man 

å komme med en 
“vær-varsom-plakat”, 

til beboerne og særlig til 
foreldre: 

• Vis hensyn og hold avstand – til alle 
anleggsmaskiner dere går forbi. 

• Lær barna deres: aldri gå mot en 
anleggsmaskin – men ALLTID hold god 
avstand. 

Gjennom hele året brukes ulike maskiner 
fra vår store maskinpark.

Varsler
Det er ulik størrelse på 

anleggsmaskinene – de 
er alle malt i en kraftig 

farge, har mange 
varselsslys og 
lydsignal – for å 
være synlig og 
varslende for andre 
mennesker som 
nærmer seg en 

“arbeidende” maskin. 
Disse signalene er et 

varsel om: 
HOLD AVSTAND!

Faresone  
En sjåfør har opplæring for å drifte en 
anleggsmaskin, og har selvfølgelig ansvaret for 
å håndtere anleggsmaskinene hensynsfullt, så 
uhell og ulykker ikke skjer.

Disse anleggsmaskinene har som vanlige biler; 
blindsoner. Det å utføre jobb i boligfelt, er 
ekstra utfordrende pga trange tunveier med 
feilparkerte biler, folk som kommer fort ut på 
kjørevei og går nært anleggsmaskinen. 

På parkeringsplassen – husk hjullaster rygger! 
Det er trangt, og det er enda større blindsoner 
for sjåføren på dette området.

SÅ VIS HENSYN – TA DET MED 
RO OG VENT TIL ANLEGGS-
MASKINEN HAR PASSERT!
Blikkkontakt
Når du nærmer deg en anleggsmaskin som er 
i arbeid, og du må passere – Få blikk-kontakt 
med sjåføren! VENT – til du er helt sikker på at 
det er trygt å gå!

Det er så viktig at DU VET at sjåføren har sett 
deg! 

Vi ber deg om å vise aktsomhet og 
varsomhet rundt området i hele 
borettslaget!

Takk for oppmerksomheten!
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5050 5050

Ringvegen borettslag 
fyller 50 år i år

Vi har tidligere annonsert om at det blir feiring og ønske om å markere dette med en 
jubileumsmiddag for alle beboere, med egen feiring for barna.

Pga korona har dette blitt forskjøvet.

Neste utfordring har blitt å få tilgang til velegnet lokale, som dessverre ikke er i boks, 
og vi kan derfor ikke utlyse dato for arrangementet, i denne Ringreven.

Det vil bli annonsert på eget skriv, sms, på Ringvegen hjemmeside og – facebookside, 
når alt er klart for å melde seg på. 

Vi ser frem til å presentere ALT for våre beboere – for denne markeringen 
skal bli fl ott for ALLE!

Vi ber om forståelse for ventetiden

Hilsen 
Styret

PS! – den som venter på noe godt, venter ei forgjeves
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DIVERSE INFO

Onsdag Torsdag Fredag
Kjeller 
Trapp kj.-4.etg
Inngangsparti
Repo.2.-4.etg.

Saupstadringen 
35-49

Saupstadringen 
15-33

Kolstadtunet
2-10

Casper Lundes v 2-8

Saupstadringen 2-10

Vask 
Glass inngangsparti
Glass trappegang

Før 17. mai og oktober

Kjellerganger 
(bod ganger) kostes

Høsten

RENHOLDSPLAN FOR RINGVEGEN BORETTSLAG:

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 fl ere 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.

BEBOERMØTE

Borettslaget tar sikte på å gjennomføre årets beboermøte 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.

Nærmere innkalling til beboermøtet vil komme.

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.
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Vi har den glede 
å invitere beboere i 

 Ringvegen Borettslag
single og enslige par
til en JULEMIDDAG

sammen for første gang... 
Sted: Ringen Storstue (Driftsbygget Sr 19d)

Dato: fredag 24. desember 2021
Tidspunkt: kl 16.00 til 20.00

Middag serveres, når julen ringes inn kl 17.00
Antrekk: Pent

Har du “av gode grunner” lyst til;  
å spise julemat, synge litt, 

få noe underholdning, og nyte litt julebakst
SAMMEN med andre beboere –  

på selveste julaften? 
Og kanskje kommer det en nisse…..

Hovedrett er juletallerken med ribbe, og valgfri dessert: Hjemmelaget riskrem 
eller karamellpudding – ALT tilberedt av kokk.

Spiser du Halal eller har matallergier – må dette oppgis ved påmelding.
NB! Vi har begrenset antall

Egenandel kr 100 (betales når påmelding er akseptert)
Kun for vaksinerte

Påmelding: Navn og adresse på deltaker(e), evt mat/allergier sendes inn til:
 Mail: nyssissel@gmail.com eller mobil: 920 29 729 – Innen 24. november 2021.

PS! Om du spiller et instrument, og kan bidra med sang/underholdning,
eller om du vil hjelpe til med å arrangere, ta kontakt med: 
Sissel på mail: nyssissel@gmail.com eller mobil: 920 29 729
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BYDELEN VÅR HAR VÆRT EN AV TRE 
 FINALISTER I KONKURRANSEN OM Å VINNE 
REGJERINGENS ATTRAKTIV BY-PRIS I 2021.

Bydelen Saupstad/ Kolstad i Trondheim ble bygget 
ut på 1960- og 70-tallet etter en helhetlig plan 
som var banebrytende i sin tid, og hvor det ble 
lagt vekt på boligkvalitet og rause uteområder. I 
2013 viste fellesarealer tydelige tegn på forfall og 
næringsgrunnlaget i lokalsenteret var sviktende, 
ikke ulikt utviklingen i andre drabantbyer. Med en 
beliggenhet som ble oppfattet som usentral, medførte 
lave boligpriser at det ikke ble bygget noe nytt i 
området. 

Dette var bakgrunnen for at Trondheim kommune 
iverksatte et områdeløft for bydelen. Kommunen og 
fylket har styrket satsingen gjennom store investeringer 
i skoler og idrettsanlegg. Det er imidlertid summen av 
om lag 70 små og store prosjekter som er gjennomført 
som preger det positive inntrykket. Juryen er imponert 
over de humane og bærekraftige verdiene som ligger 
til grunn for utviklingen i bydelen, og hvordan 
medvirkning har bidratt til å forme prosjektene, og 
skape entusiasme og eierskap. 

Lokaliseringen av nye Heimdal videregående 
skole, et av verdens mest miljøvennlige skolebygg, 
er eksempelvis samlokalisert med Kolstad Arena 
som trekker mange besøkende til bydelen. Ny 
metrobussrute er lagt gjennom bydelen og knytter 
den tettere til Trondheim sentrum. Biblioteket er 
ominnredet og åpnet, uten store ressurser og med stor 
grad av gjenbruk av eksisterende interiør, og fremstår 
som et levende bydelsbibliotek som innbyggerne er 
stolte av. 

Juryen er imponert over den nye barne- og 
ungdomsskolens interne organisering og utformingen 
av uterommene, hvor målet synes å være å gi mest 
mulig tilbake til bydelen. «Publikumsvennlige» 
aktiviteter som sløydsaler og musikkrom er 
bevisst lagt i bygningens førsteetasje, noe som 
gjør skolebygningen interessant også fra utsiden.  
Skolebygget ligger vendt mot boligbebyggelsen og er 
åpen fra sju om morgenen til elleve om kvelden med 
en skolegård som inviterer til sambruk. Området har 
i tillegg fått en ny barnehage med egen kokk og med 
skulpturer i lekeområdet. 

Juryen lar seg imponere over ungdommens initiativ 
til en aktivitetspark som ble utviklet i forbindelse 
med valgfaget `Demokrati i praksis’, og som i 
dag er realisert i form av en attraktiv park med 
aktivitetsområder, grillsteder og skulpturer. I hele 
bydelen er det en imponerende investering i kunst i 
offentlige rom. 

En samlet ledergruppe i kommunen har fungert som 
prosjektgruppe og gjort det mulig å arbeide på tvers 
av avdelinger og budsjetter og prioritere i tråd med 
områdeløftets visjoner og mål. Saupstad/ Kolstad er 
et forbilde som viser at en god kommunal satsing 
krever konkret og langsiktig samarbeid på tvers av de 
tradisjonelle «siloene» i det offentlige. Områdeløft er 
krevende, men juryen mener Trondheim kommune 
har investert strategisk, helhetlig og klokt, og utviklet 
prosjekter i omfattende dialog med innbyggerne i 
bydelen som beskrives som lokalsamfunnsbyggere. 

Det er juryens inntrykk at områdeløftet på Saupstad/
Kolstad bygger på inkludering og dialog. Gjennom å se 
etter muligheter og gjennom samarbeid har en lykkes 
med å diagnostiere, fikse og forbedre: Området har i 
dag forbindelser, uterom, møteplasser og mellomrom 
av høy kvalitet. Juryen mener denne inkluderende 
holdningen har lagt grunnlag for tilhørighet og stolthet 
til eget bosted. 

Et av de store spørsmålene fremover er hvordan privat 
investeringsvilje kan bidra til den utviklingen som er på 
gang, som utviklingen av torget og god fortetting med 
boliger. Hva kommunen vil gjøre med de fraflyttende 
skolebyggene blir også viktig. En god utvikling her kan 
løfte området videre, øke omsetningen på senteret og 
bidra til verdiutviklingen i området. 

Juryen oppfatter at den grunnleggende holdningen bak 
områdeløftet er å bygge videre på bydelens styrker og 
kvaliteter. Inn i dette arbeidet har aktørene har tatt med 
nye blikk og vår tids kunnskap om hva som skaper 
stedsattraktivitet, og gjennom det vært i stand til å 
foredle og videreutvikle stedets egenart. Juryen mener 
at områdeløftet på Saupstad/ Kolstad er bærekraftig 
stedsforedling i særklasse.

Her er Juryen sin vurdering av området:
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Programledelsen i Områdeløft Saupstad-Kolstad viser juryen i rundt i bydelen.

Juryen var også innom driftskontoret hvor styreleder Terje Svarva fortalte om hvordan samarbeidet mellom borettslaget 
og Områdeløft Saupstad-Kolstad har forløpt igjennom årene.

Fra v. Kommunedirektør Morten Wolden og styreleder  
Terje Svarva i samtale med Lene Markussen fra Områdeløft 
Saupstad-Kolstad.

Dessverre så gikk ikke Saupstad/Kolstad helt til topps i kåringen, men vi bør absolutt være kjempestolt 
over at vi bor i en av de mest attraktive stedene i Norge. Vi legger oss bak øret hva juryen sa på slutten 
av besøket: ”Er man en av tre i finalen har man på en måte allerede vunnet”.
Regjeringens attraktive By-Pris 2021 gikk til Porsgrunn/Skien, vi gratulerer!
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Leie av Ringen Storstue
Borettslaget har igjen åpnet for utleie av 
«Storstuen», dette er under forutsetning 
av at den som leier lokalet forholder seg 
til de nasjonale smittevernreglene for 
arrangementer og sosiale sammenkomster 
fra FHI/Helsedirektoratet.

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.

«Ringen Storstue» oppdekket til arrangement.

Utleielokalet har storkjøkken med blant annet kjølerom, 
dekketøy og steamer.

Foajéen har garderobe og toalettfasiliteter.

PRISER FOR LEIE TIL 
BORETTSLAGETS ANDELSEIERE ER:

• 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,-
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Hva har skjedd i området vårt 
siden sist

FEST FOR BYEN
“Ingenting for alle, noe for enhver”.

Rosenborg teater/DansiT, var i Dalen AktivitetsPark – 31. august, med sin noe spesielle danseforestilling. 
“Bouncing Narratives”, konsept og regi av Roza Moshtaghi.

Det var møtt opp noen store og små, til denne utendørsopplevelsen. En utsmykket container, var både 
scene og tilskuerplass. 

“Et lekent virvar av bilder, lyder og bevegelser, som balanserer på en fin linje mellom ren glede og 
traumefortellinger” – står det på reklameplakaten for arrangementet.

Øverst var det en trampoline, hvor to dansere utførte bevegelser til musikk. Tilskuere kunne ligge under 
trampolinen - på saccosekker, for å se og oppleve utøvernes dans.

Arrangør sier på sin nettside: Sesongen åpner med en månedslang fest for Trondheim og Trøndelags 
befolkning. Et fullt program med forestillinger, konserter, visninger og workshops som sammen tar 
livet på teateret ut i de omkringliggende nabolagene og samtidig bringer livet i byen og regionen inn 
i teaterhuset. Med start i midten av august fortsetter festen gjennom Prideuka og avrundes samme 
helg som Kulturnatt Trondheim går av stabelen. Rosendal Teater og DansiT ønsker alle velkommen til å 
dykke inn i programmet og bli involvert.

Tekst og bilder av Sissel Nystad
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BORETTSLAGET HAR FÅTT 
NY HJEMMESIDE

Vi håper den blir godt mottatt og at dere regelmessig er inne og ser.

Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på hva dere synes om den nye hjemmesiden vår, så send en 
epost til: innspill@ringvegen.no

Av de som sender inn tilbakemeldinger så vil vi trekke ut 2 personer som vil bli premiert.

Vårens raskrunder ble gjennomført i juni måned og mange av beboerne valgte å følge borettslagets oppfordring.

VÅRENS RASKRUNDER
På disse dagene oppfordrer borettslaget beboerne til å benytte anledningen til å få ryddet leilighetene, 
oppganger og fellesboder.
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PALLEHAGER

Det har en stund vært populært med å så 
grønnsaker selv. Borettslaget ønsker derfor å 
gjenbruke de utvendige tørkerommene til å bli 
pallehager. Dette kan være noe for deg, enten du 
er nybegynner eller erfaren. 

Borettslaget kjøper inn pallekassene og så må 
beboerne kjøpe inn jord og annet utstyr man 
trenger selv. 

I borettslaget har vi utvendig tørkerom ved:

- Kolstadtunet 2B
- Casper Lundes Vei 4B/6A
- Saupstadringen 6C, 15A/B, 35C, 43A og 49D

Det er forskjellige størrelser på tørkerommene, 
så det vil variere hvor mange pallekasser det er 
plass til på hvert område. Det vil komme mer 
info om dette på nyåret, men de som melder 
interesse først, får så lenge det er plass. 

Gi tilbakemelding til driftskontoret.

Vi skal prøve å ha alt klart slik at de beboerne 
som har fått pallekarmplass, kan starte å så til 
våren.

Kilde: Bilde fra Plantasjen

TIL BEBOERE I RINGVEGEN 
BORETTSLAG:

VIKTIGE TELEFONNUMMER:

RØRLEGGER I ARBEIDSTID: 
02407 – Bravida

RØRLEGGER 1 UTENOM ARBEIDSTID: 
97 65 29 00. Rørvakt Bravida

RØRLEGGER 2 UTENOM ARBEIDSTID: 
97 04 08 40. Rørvakt K.Lund

ELEKTRIKER I ARBEIDSTID: 
02407  Bravida

ELEKTRIKER 1 UTENOM ARBEIDSTID: 
93 09 69 44. Vakt Bravida

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

UTENOM ARBEIDSTID: 
22 97 10 77 – Securitas direkte

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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PARKERING FOR ELBILER
Som sikkert mange har fått med seg, bygger 
vi ut flere ladeplasser for el-bil ute. Dette er 
bokser som henger – enten på et gjerde, eller en 
bakvegg på en garasje. 

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

Så snart en slik boks er hengt opp – kan ikke 
lengre beboere med biler som går på fossilt 
brennstoff parkere der. Men de kan fortsatt 
parkere der det henger et deksel med Ohmia 
sin logo. Det betyr at der er det ingen som har 
et abonnement enda, og biler som bruker fossilt 
brennstoff kan fint parkere der. Følg skilting.

Parkering tillatt for 
biler med fossilt 

Brennstoff.

Deksel med Ohmia – logoLadeboks for el-biler

Parkering kun 
for el-biler med 
abonnement.

Ta kontakt med administrasjonen hvis noe er uklart.

GRAVEARBEID I BORETTSLAGET

Det pågår mye gravearbeid i borettslaget for tiden, og det vil pågå utover høsten.

I tillegg til vårt eget prosjekt med nye garasjer, har Trondheim kommune startet arbeidet med å anlegge 
fortau lang Casper Lundes Veg og videre opp langs Saupstadringen. Dette er et rekkefølgekrav i 
forbindelse med nye Huseby skole og en trygg skolevei.

Borettslaget har avstått grunn til formålet som må ses på som veldig positivt også for våre beboere.
Vi takker nok en gang for deres tålmodighet rundt en «ugrei» parkeringssituasjon i perioder!
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NYE BEBOERE: 
ADRESSE INNFL. MND KJØPER/E

Kolstadtunet 8B Mai Sivert Hallem Musum
Saupstadringen 21A Mai Liz Camilla Johannessen
Saupstadringen 33B Mai Sindre Tungesvik
Kolstadtunet 8A Mai Madeleine Lærnes Pettersen
Saupstadringen 31C Juni Marius Hansen
Saupstadringen 35B Juni Lena Eriksen
Saupstadringen 8B Juni Cathrine Rydning / Filip Gran Reierskog
Saupstadringen 17C Juni Martin Johnsen / Trine Grannes Sklett
Saupstadringen 35A Juli Liv Bente Bredvold
Saupstadringen 25A Juli Hilde Marie Flatjord Sundli
Kolstadtunet 6D Juli Renate Johansen Grønflaten
Saupstadringen 17B Juli Jie Li / Terese Odeèn
Saupstadringen 19C Juli Steffen Nygård / Benedicte Dalheim
Saupstadringen 23A Juli June Antonsen / Markus Bakken
Saupstadringen 49B August Sara Fredlund
Saupstadringen 43C August Julia Olsen Vestnes
Saupstadringen 2B August Jan Olav Sæter
Saupstadringen 4B August Elise Samuelshaug
Saupstadringen 21C August Kamilla Rådal
Saupstadringen 49B August Viktor V. Grøtan
Saupstadringen 21D August Gina Tømmernes
Saupstadringen 33A September Karin Hoel
Saupstadringen 29B September Martin Frelsøy
Saupstadringen 49C September Anna Okstad
Saupstadringen 35A September Pål Amdahl
Saupstadringen 27B September Tari Edin Barakeh
Casper Lundes veg 2A September Yvonne Jacobsen
Saupstadringen 29C September Andrea Ersøy
Saupstadringen 33D September Julie Antoniak / Kristoffer Jakobsen Hokstad
Kolstadtunet 4F September Kumar Lamichhane / Arpana Baral
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BIFF BOURGUIGNONEN:
1. Skjær høyryggen i store terninger ca. 3x3 cm. 

Varm en stekepanne med olje på høy varme, 
stek kjøttet i flere omganger, stekes til du har 
en steke skorpe på kjøttet. Legg det stekte 
kjøttet over i en gryte med lokk. 

2. Stek oppkuttet bacon og oppkuttet 
sjampinjong i stekepanne i ca. 5 min før du 
heller det over i gryten.

3. Finhakk hvitløk, og ha i gryten sammen med 
tomatpure og hvetemel. Rør alt godt sammen 
før du heller i rødvin. La rødvinen koke i  
2 minutter før du heller i vann, flytende 
kjøttfond, sjalottløk i båter og laurbærblad. 

4. Smak til med salt og pepper, ikke ha i for 
masse salt og pepper da dette skal kokes litt 
inn, og smaken vil bli mere forsterket. 

5. Ha på lokk og la det koke lett i 2.5-3 timer. 
Smak så på kjøttet, kjøttet skal være helt mørt. 
Smak på sausen og justere med mere salt og 
pepper ved behov. For å få en rundere smak 
på sausen tilsett 1 ss sukker.

6. Skrell gullerøtter og kutt dem opp i 1 cm skiver. 
Rør gulrettene inn i biff bourguignonen, og 
sett på lokk. La koke i ca 10 minutter, eller til 
gulrøttene er møre.

POTETMOS:
1. Skrell poteten og kutt dem i terninger, kok 

potetene til de er møre ca 10-15 minutter.
2. Hell av vannet og putt potetene tilbake i kjelen, 

bruk en potetstapper til å møse potetene.
3. Rør in smør og fløte. Hell i melk, litt av gangen 

til du får den konsistenen du ønsker. Rør til 
du har en glatt potetmos. Smak til med salt og 
pepper. 

4. Skrell gulrøttene og kutt dem opp i 1. cm 
skiver. 

4-5 personer
Tid 3-3.5 t

INGREDIENSER: 
Olje og smør til steking
900 g Høyrygg av okse, romtemperert
150 g bacon
250 g sjampinjong
3 hvitløksfedd
2.5 ss tomat purre
2 ss hvetemel
2.5 dl rødvin
4 dl vann
2 ss flytende kjøttfond
3 gulrøtter
4 sjalottløk

Potetmos:
800 g potet
50 g smør
1 dl kremfløte
0.5 dl melk
3-4 klyper salt

BIFF BOURGUIGNON
Oppskrift av Mali Iren Dyrseth

Illustrasjonsbilde lånt av Godt.no
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Visste du at du får 20% rabatt på 
medlemskap hos oss?

√ Dette får du når du melder deg inn:

√ Fri tilgang til Husebybadet (idrettsbasseng 25m,   
terapibasseng, boblebad, badstuer) og vanngym

√ Kort avstand til gym

√ Veiledningstime med trener ved oppstart 

√ Folkelig og inkluderende treningsmiljø

√ Godt smittevern - trygg trening

√ Gratis innmelding

Kom innom senteret i bemannet åpningstid,

så hjelper vi deg i gang!

For åpningstider og mer informasjon: https://www.actic.
no/finn-sentre/gym-trondheim/husebyhallen/

Kontakt:

Tlf: 72 58 60 19, trondheim@actic.no,

Blisterhaugveien 13, 7078 Saupstad

Til beboere og ansatte i
Ringveien borettslag!
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For å klare et maraton.
Eller for å klare 

hverdagen.

3
 M

ÅNEDER
 F
R
I TRENIN

G
!

Tilbudet gjelder alle nye medlemmer som tegner
løpende medlemskap med 12 mnd. binding innen

31/10, og innebærer at manfår 15 måneders trening
til prisen av 12. Kan kombineres

med eksisterende borettslagrabatt.
Ta kontakt med ditt nærmeste senter så hjelper vi deg! 

Du finner kontaktinformasjon på actic.no.



21

Kommunalteknikk

Oppstart av oppgradering av snarveger ved Søbstad gård

Trondheim kommune ved Kommunalteknikk varsler oppstart på oppgradering av snarveger ved Søbstad gård og 
Søbstad helsehus.

Hovedstien (tykk strek på kartutsnittet nedenfor) skal opparbeides med belysning og ny overbygning som tåler
vinterdrift.  Det vil bli utplassert flere benker og monteres håndløper i den bratteste kneika opp mot helsehuset. For 
å få til en kjørbar trase for vinterdrift, vil eksisterende trasé utvides noe mellom Søbstad gård og Søbstad helsehus.
Det etableres en lav mur i høyde på ca 80cm, samt nytt gjerde og ny hekk langs snarvegen inn mot sansehagen.
Eksisterende tråkk (smale streker) vil kun bli gruset opp.

Gangtrafikk i anleggsperioden

Det vil i hovedsak være mulig å gå rundt snarvegene i anleggsperioden, der hvor det ikke er hensiktsmessig å holde
området rundt snarvegen åpen i anleggsperioden vil snarvegen bli stengt. Det vil da skiltes med alternativ rute på
byggegjerdet.

Det er spesielt viktig at barna respekterer sperringer, slik at de ikke beveger seg inn på avsperret anleggsområde.

Entreprenør vil forsøke å tilpasse tungtransporten slik at denne ikke foregår i tiden da skolebarn er på vei  til/fra 
skolen/SFO.

Anleggsområde:

Entreprenør:

Fremdrift:

Se vedlagte kart

BN Entreprenør AS bygger anlegget for Trondheim kommune.

Oppstart: uke 33-2021
Ferdigstillelse: i løpet av høsten 2021

Adkomst:

Kontaktpersoner:

Vedlagt ligger kart som viser tråkk

Trondheim kommune Kommunalteknikk:  Carolina Berg Hagen  (byggeleder),
Tlf: 452 10 012, E-post: carolina.berg.hagen@trondheim.kommune.no

BN Entreprenør AS:  Sveinung Aaslund (prosjektleder)
Tlf: 990 41 704, E-post: aaslund@bne.no

Vedlegg: røde streker er stier som skal oppgraderes.



SAUPSTADBRUA 
Infoskriv nr.2 til naboer og samarbeidspartnere Juni 2021 

Dette infoskrivet er utarbeidet i samarbeid mellom Trondheim kommune og Kruse Smith Entreprenør. 
Vi ønsker på denne måten å gi best mulig informasjon til aktuelle interessenter – særlig dere som er naboer 
til byggeplassen, for å sikre at dere er orientert om de planer og aktiviteter som vil bli gjennomført i tiden 
fremover. 

Hva skal bygges- og hvordan:
Ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen og Dovrebanen skal stå ferdig, forhåpentligvis rundt årsskiftet 
2022/2023.        

I tillegg skal det prosjekteres og bygges sykkelveger med fortau på begge sider av dalen som kobler brua til 
eksisterende g/s veger. Selve brua, som blir 180m lang, vil bli bygget i stål med understøttelse, dvs landkar  
og 2 søyler, i betong.  

Brukroppen vil bli bygget i seksjoner som blir fraktet til anleggsområdet på Tiller siden. Her vil disse bli 
sammenstilt før brua skyves over til andre siden. Med denne byggemetoden er behovet for arbeid i høyden 
redusert til et minimum. I tillegg er denne metoden meget gunstig for trafikkavviklingen da arbeidet med 
montering og installasjon kan foregå uten at veiene under brua blir stengt.  

Utfordringer med grunnforhold i områder har medført en mer omfattende geoteknisk prosjektering og 
dermed en forsinkelse i oppstarten av de fysiske arbeidene.  

Prosjektering som er utført viser behov for en permanent motfylling lokalt under den nye brua i dalbunnen. 
Etableringen av en permanent motfylling i bunnen av Bjørndalen vil få konsekvenser for veibanen og gang- 
og sykkelvegen som må legges om og heves. Denne permanente fyllingen vil også påvirke Heimdalsbekken 
som følger fylkesveien nedover mot Forsøkslia før den renner ut i Leirelva. Bekken ligger i dag åpen på en 
104 meter lang strekning som i stor grad overlappes av den planlagte motfyllingen. Det pågår nå planlegging 
av hvordan løsningen blir for Heimdalsbekken i samarbeid med berørte etater. Det planlegges å 
opprettholde en åpen bekk på denne delstrekningen etter at prosjektet er ferdig. 
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Saupstadbrua

                  Sykkelveg
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Saupstad/Kolstad

Rosten/Tiller

GRØNTANLEGG

Året etter at stedet ble ryddet til potetdyrking sto åkeren i full vårløkblomstring. Foto: Kjersti Berg

- Vi vil ha store blomsterbed med «en tulipan for hver innbygger»! Beskjeden var klar,
men vi som jobbet med områdeløft Saupstad-Kolstad i byens utkant klødde oss i
hodet. Hvordan skulle vi få til det? Den kommunale løkblomstringen er jo vanligvis

forbeholdt byens staseligste bygg og paradegater i sentrum.

TEKST: LANDSKAPSARKITEKT MNLA SIGRID TOPSØE-STRØM GILLEBERG, BYPLANKONTORET I TRONDHEIM KOMMUNE

Møtesteder med beboer-engasjement: 

Potetdyrking og blomsterløkaksjon

GRØNTANLEGG

Året etter at stedet ble ryddet til potetdyrking sto åkeren i full vårløkblomstring. Foto: Kjersti Berg

- Vi vil ha store blomsterbed med «en tulipan for hver innbygger»! Beskjeden var klar,
men vi som jobbet med områdeløft Saupstad-Kolstad i byens utkant klødde oss i
hodet. Hvordan skulle vi få til det? Den kommunale løkblomstringen er jo vanligvis

forbeholdt byens staseligste bygg og paradegater i sentrum.

TEKST: LANDSKAPSARKITEKT MNLA SIGRID TOPSØE-STRØM GILLEBERG, BYPLANKONTORET I TRONDHEIM KOMMUNE

Møtesteder med beboer-engasjement: 

Potetdyrking og blomsterløkaksjon
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GRØNTANLEGG

I park & anlegg 4/2021 fortalte 
landskapsarkitekt Sigrid Topsøe- 
Strøm Gilleberg om Dalen park som 
et ungdomsinitiert prosjekt i område-
løftet for bydelen Saupstad-Kolstad i 
Trondheim. I denne utgaven formidler 
hun historien om andre bidrag til 
områdeløftet – kunstnerledet potet-
dyrking og blomsterløkaksjon som 
engasjerer og inspirerer beboerne.

Inspirasjonskilden for ønsket var Stein-
kjer, der tidligere bygartner Finn Rossing 
ble en kjendis blant blomsterelskere, mye 
takket være de flotte løkblomstringene. 
Vi inviterte like godt Finn til et møte 
med innbyggerne. Han fortalte om hva 
fargerik blomstring og vakre uteområder 
betyr for trivsel og hverdagsglede. Noen 
gode gartner-råd fikk vi også med oss 
som startgrunnlag. Det var bare å brette 
opp ermene!

Utgangspunkt: En «grønn ørken»
Saupstad-Kolstad er en klassisk drabantby 
fra 1970-tallet. Den er planlagt med felles 

Stubbebryteren ble reist av en ivrig dugnadsgjeng som forberedelse til åkerbruk. Foto: Bjørg Nyjordet

tun, en romslig park og grønnstruktur som 
knyttet skoler og barnehager sammen. Med 
årene ble visjonen om den frodige hageby-
en glemt, og kjennetegnet på bydelen ble i 
stedet en «grønn ørken» hvor bare lengden 
på gresset avslørte hva som var grensene 
mellom park, skolegårder, veianlegg og 
borettslagenes uterom. Kunne blomsterløk 
være nøkkelen til en endring? 

Generalprøve på verdensrekord 
15.000 blomsterløk ble kjøpt inn høsten 
2018, men hvordan skulle vi få dem i 
bakken før frosten kom? Vi forsto at det 
måtte bli tidenes dugnad og fabulerte om 
en verdensrekord i løk-plante-dugnad. 
Løkene ble delt ut til barnehager, skoler, 
lag og foreninger. På torget delte vi ut 
poser med blomsterløk til forbipasseren-
de. Fem hundre beboere satte løk på sine 
yndlingssteder, og det tok ikke lang tid 
før alle løkene var i jorda, litt her og litt 
der i bydelen. 

Det er gøy å se unge og gamle med 
rompa i været ute i parken, med jord 
under neglene. I en bydel hvor de fleste 
ikke har tilgang på egen hage, er det 
ekstra viktig å styrke eierskapsfølelsen til 

de offentlige uterommene. Det var klart 
det måtte gjentas i 2019, men det var 
kanskje ikke nødvendig å komme i Guin-
ness rekordbok? Å oppleve blomstring du 
har bidratt til sammen med naboen kan 
være motiverende nok i seg selv.  

Relasjonell kunst – samarbeid og dyrking 
Kunstnerparet Magnar Gilberg og Bjørg 
Nyjordet var i 2019 godt i gang med et 
relasjonelt kunstprosjekt på Blisterhaug- 
en, et skogholt midt i bydelsparken. 
Oppdraget var gitt gjennom Trondheim 
kommunes program for «kunst i offentlig 
rom», og målet med prosjektet er å skape 
relasjoner mellom stedet og innbyggerne 
– og innbyggerne imellom. Kunne disse
relasjonene endre innbyggernes forhold
til stedet, og samtidig endre ryktet til den
skumle «hasjskogen» med sentral belig-
genhet midt mellom helsehus, bibliotek,
nærsenter, skoler og svømmehall? I
relasjonell kunst er deltakelse, dialog og
det å være til stede viktige stikkord. I
tillegg er tid et viktig virkemiddel. Det
tar tid å etablere kontakt og vinne tillit
med dem som bruker stedet og å etablere
ny bruk av parkområdet.
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GRØNTANLEGG

Potetåker midt i parken
Med bålpanne, vafler og kaffe startet de to 
kunstnerne samtaler med tilfeldig forbipas-
serende. Det var da idéen om potetdyrking 
kom opp. Parken var jo fra gammelt av en 
del av et gårdsbruk. Veien fra idé til gjen-
nomføring er kort i kunstprosjektet, og 
potetland ble brutt opp med en gammel 

stubbebryter og muskelkraft fra forbipasse-
rende. Potetene ble satt og høstet i felles-
skap av barn, elever, eldre, barnefamilier og 
andre frivillige. Når vekstsesongen 2019 var 
over, hadde potetåkerprosjektet gitt 110 kg 
poteter til skoler og barnehager i bydelen. 

- Det er minst ein ting som skil Blister-
haugen fra andre grønne prosjekt. Her 

kan dei som har lyst, berre møte opp – og 
setje i gang, forklarer Magnar. Bjørg 
utdyper: - Mange sit nok med inntrykket 
at ein må pløye seg gjennom mange 
kontor og saksbehandlarar i kommunen 
før ein får lov til å gjere noko i nabolaget 
sitt. Vi håper å kunne endre litt på det 
inntrykket. 

Under potetsettingen ble det servert kaffe, og mange eldre på besøk fra helsehuset fulgte spent med. Foto: Magnar Gilberg

GRØNTANLEGG

I park & anlegg 4/2021 fortalte 
landskapsarkitekt Sigrid Topsøe- 
Strøm Gilleberg om Dalen park som 
et ungdomsinitiert prosjekt i område-
løftet for bydelen Saupstad-Kolstad i 
Trondheim. I denne utgaven formidler 
hun historien om andre bidrag til 
områdeløftet – kunstnerledet potet-
dyrking og blomsterløkaksjon som 
engasjerer og inspirerer beboerne.

Inspirasjonskilden for ønsket var Stein-
kjer, der tidligere bygartner Finn Rossing 
ble en kjendis blant blomsterelskere, mye 
takket være de flotte løkblomstringene. 
Vi inviterte like godt Finn til et møte 
med innbyggerne. Han fortalte om hva 
fargerik blomstring og vakre uteområder 
betyr for trivsel og hverdagsglede. Noen 
gode gartner-råd fikk vi også med oss 
som startgrunnlag. Det var bare å brette 
opp ermene!

Utgangspunkt: En «grønn ørken»
Saupstad-Kolstad er en klassisk drabantby 
fra 1970-tallet. Den er planlagt med felles 

Stubbebryteren ble reist av en ivrig dugnadsgjeng som forberedelse til åkerbruk. Foto: Bjørg Nyjordet

tun, en romslig park og grønnstruktur som 
knyttet skoler og barnehager sammen. Med 
årene ble visjonen om den frodige hageby-
en glemt, og kjennetegnet på bydelen ble i 
stedet en «grønn ørken» hvor bare lengden 
på gresset avslørte hva som var grensene 
mellom park, skolegårder, veianlegg og 
borettslagenes uterom. Kunne blomsterløk 
være nøkkelen til en endring? 

Generalprøve på verdensrekord 
15.000 blomsterløk ble kjøpt inn høsten 
2018, men hvordan skulle vi få dem i 
bakken før frosten kom? Vi forsto at det 
måtte bli tidenes dugnad og fabulerte om 
en verdensrekord i løk-plante-dugnad. 
Løkene ble delt ut til barnehager, skoler, 
lag og foreninger. På torget delte vi ut 
poser med blomsterløk til forbipasseren-
de. Fem hundre beboere satte løk på sine 
yndlingssteder, og det tok ikke lang tid 
før alle løkene var i jorda, litt her og litt 
der i bydelen. 

Det er gøy å se unge og gamle med 
rompa i været ute i parken, med jord 
under neglene. I en bydel hvor de fleste 
ikke har tilgang på egen hage, er det 
ekstra viktig å styrke eierskapsfølelsen til 

de offentlige uterommene. Det var klart 
det måtte gjentas i 2019, men det var 
kanskje ikke nødvendig å komme i Guin-
ness rekordbok? Å oppleve blomstring du 
har bidratt til sammen med naboen kan 
være motiverende nok i seg selv.  

Relasjonell kunst – samarbeid og dyrking 
Kunstnerparet Magnar Gilberg og Bjørg 
Nyjordet var i 2019 godt i gang med et 
relasjonelt kunstprosjekt på Blisterhaug- 
en, et skogholt midt i bydelsparken. 
Oppdraget var gitt gjennom Trondheim 
kommunes program for «kunst i offentlig 
rom», og målet med prosjektet er å skape 
relasjoner mellom stedet og innbyggerne 
– og innbyggerne imellom. Kunne disse
relasjonene endre innbyggernes forhold
til stedet, og samtidig endre ryktet til den
skumle «hasjskogen» med sentral belig-
genhet midt mellom helsehus, bibliotek,
nærsenter, skoler og svømmehall? I
relasjonell kunst er deltakelse, dialog og
det å være til stede viktige stikkord. I
tillegg er tid et viktig virkemiddel. Det
tar tid å etablere kontakt og vinne tillit
med dem som bruker stedet og å etablere
ny bruk av parkområdet.

Denne artikkelen er publisert med tillatelse fra Park og Anlegg.
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Finn 5 feil 
på flaggermusen

BARNAS SIDER
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BARNAS SIDER



Borettslagets postadresse:

Ringvegen Borettslag
Postboks 9617, Saupstad

7478 Trondheim

Borettslagets besøksadresse:
Saupstadringen 19 D

TELEFON:

72 59 22 00
E-post: post@ringvegen.no

Hjemmeside: www.ringvegen.no
www.facebook.com/ringvegenBRL

Mobiltelefon vaktmester (kun på dagtid) 48 99 09 01

Kontakttelefon(styrets leder) (kun henvendelser utenfor kontortid 
og som ikke kan utsettes til neste arbeidsdag) 907 28 840

ÅPNINGSTIDER
Driftskontoret: man-tir-tor-fre kl 08.00 - 15.00, onsdag kl 13.00 - 19.00

Vaktmesterkontoret: kl 07.00 - 15.00 (kan i perioder være stengt)


