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Riktig godt nytt år!

STYRELEDER HAR ORDET
Hei alle medboere
RIKTIG GODT NYTT ÅR
til dere alle!
Dette nummeret har vi tradisjonelt sendt
ut før jul, men av ulike årsaker så ble det et
Nyttårsnummer.
I disse Corona-tider, så blir vi pålagt restriksjoner/
påbud som begrenser oss i hverdagen. Dette er
noe vi er nødt til å forholde oss til alle sammen.
Jubileumsarrangementet ble gjennomført
13. november til glede for den yngre garde
på dagtid og den litt eldre garde på kveldstid.
Det virket som mange satte pris dette. Fra vårt
ståsted, så konkluderte vi med en vellykket dag.
Beboermøte 16. november rakk vi å gjennomføre
før skjerpelser i Corona-situasjonen ble innført.
Her ble det tatt opp flere ting fra dere som styret
har merket seg, og tar med videre i styrearbeidet.
For øvrig kan du lese et resyme av møtet lengre
ut i bladet.

Ellers så er jo strømkostnadene noe som opptar
mange i disse tider. Strømpris over 70 øre
refunderes med 50% av det over 70 øre. Dette
trekkes på nettleien. Håper jeg har forstått det
riktig.

Vi hadde tenkt å ha «Grøtdag» i desember, men
ble nødt til å avlyse den. Heldigvis så klarte vi å
gjennomføre julemiddagen for enslige påmeldte
på juleaften, under strenge Corona-restriksjoner.
Vellykket arrangement.

Det gamle administrasjonsbygget er under
oppussing. De lokalene skal komme dere
beboere til glede ved ulike arrangement. Blir
annonsert når lokalene er ferdig.
2022 tenker jeg blir et år med utfordringer
for oss alle på ulike fronter. Vi får ta det som
kommer og forholde oss til gjeldene regler og
kutyme og ta vare på oss selv og hverandre.

Nok om «Corona».
2021 var et hektisk år for borettslaget. Mye
bygge-trafikk, gravestøy, parkeringsutfordringer
etc. Men vi er så godt som i mål. Det som
gjenstår til våren er å fortsette med kantstein,
asfaltering, jord og såing, beplantning. Litt å ta
tak i, som dere skjønner. Men det skal bli pent til
slutt.

Ha en fortsatt fin vinter og så håper jeg at vi sees
til generalforsamlingen.
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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Boligmarkedet i Trondheim
Det er vanskelig å spå hvordan
boligmarkedet vil bli i 2022, men med
få boliger for salg ved inngangen til
det nye året kan vi forvente at det
blir full fart på visninger fra starten av
2022.

Boligåret 2021 er lagt bak oss og
vi kan se tilbake på et år med høy
aktivitet i boligmarkedet. Det siste 1,5
året har vi gått fra et relativt tungsolgt
marked hvor boligsalget tok lengre
tid, til å bli mer effektivt med raskere
salgstid og økende boligpriser.

I Ringvegen borettslag har det blitt
solgt 55 boliger i 2021 og i snitt tok
det 12 dager for boligselgere å selge.
Sett opp mot tidligere år er dette
litt færre solgte boliger, men det har
også tatt kortere tid å selge boliger.
Samtidig er det blitt satt prisrekord
på alle leilighetstypene i borettslaget,
fra 2-roms til 5-roms. Grunnlaget for et
godt boligsalg ligger i gode forberedelser, rutiner og oppføling av kunder.

I perioden har vi hatt begrenset
reise- og bevegelsesmuligheter samt
rekordlav rente, og vi ser at fokuset til
befolkningen har dreiet over på hus
og hjem. Mer tid i hjemmet har ført
til at mange har pusset opp og gjort
utbedringer i boligen sin, men også
at flere har sett på muligheten for å
foreta boligbytte.
I 2021 har vi sett at det har vært færre
boliger for salg i Trondheim enn hva
som har vært normalt de siste årene.
Dette har ført til mange potensielle
boligkjøpere om beinet på boligene
som har vært til salgs på Finn.no, med
flere budrunder og selgere som har
oppnådd gode salgspriser.

Jeg har solgt 22 boliger i Ringvegen
borettslag i 2021 og tar gjerne en prat
med deg som er i begynnelsen av en
boligbytteprosess.
Anders Keiseraas
Eiendomsmeglerfullmektig
986 70 350 / anders.keiseraas@em1.no
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HUSK VÅRENS GENERALFORSAMLING
Styret tar sikte på å avholde vårens generalforsamling onsdag 23. mars 2022.
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 26. januar 2022

NOEN ORD FRA DAGLIG LEDER
starte til våren. Det er også en del tun som
trenger en oppfriskning. Så under normale
omstendigheter vil dette arbeidet gå sin gang til
sommeren. Takker igjen for deres tålmodighet
når det gjelder uteparkering. Det vil nok for
enkelte – i korte perioder – bli litt forstyrrelser
også til sommeren. Men det vil pågå maks et
par dager når ny asfalt legges. Utbygging av
ladestasjoner ute vil også fortsette til våren.

I fjorårets julenummer av Ringreven – skrev jeg
at vi hadde lagt bak oss et år vi sent vil glemme.
Det startet i januar med strenge anbefalinger
og påbud – etter en desember med økte smitte.
Vi i administrasjonen måtte dele oss opp – hvor
2 satt på hjemmekontor, mens en var fysisk til
stede.
På driftsavdelingen var alle på jobb, men utførte
oppgaver med god avstand mellom hverandre.
Sommeren gikk som noenlunde normalt, høsten
feiret vi med full åpning, og nå i desember er
det på`n igjen med hjemmekontor og avstand.
Storstua var fullbooket alle helgene før jul – og
flere arrangement i mellomjulen. Så og si alt er
avlyst. 2021 blir nok også et år vi sent vil glemme.
Men – vi er optimister og ser frem mot et 2022 i
et «normalens» år.

Det skjer stadig mye nytt i vårt borettslag, så
jeg vil anbefale alle å ta en tur innom vår nye
hjemmeside – www.ringvegen.no - fra tid til
annen. Her legger vi ut ferske nyheter under
«aktuelt» fortløpende.
Jeg vil til slutt – som alltid – minne om brann og
rømning. Vær så snill å ikke «blokker» fellesareal
med sykler, barnevogner og annet utstyr som
er til hinder ved en evt brann. Bruk bodene i
kjelleren.
Det kan redde liv !!!

På tross av alle restriksjoner og påbud, har
driften i borettslaget så å si vært normalt.
Garasjene er ferdige bygd, og mye ny kantstein
og asfalt er lagt. Det siste vil fortsette i 2022. Det
er mange områder som trenger en oppfrisking
når det gjelder asfalt og kantstein. Det har vært
felt en del trær i fjor, og her vil gjenutplanting

Ønsker alle i Ringvegen borettslag et riktig
godt og smittefritt nytt år!
Ta vare på hverandre!

TAKK FOR STØTTEN

i forbindelse med vårt 50 årsjubileum.
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JULEMIDDAGARRANGEMENT 2021
Et lite innblikk på et arrangement i regi av
borettslaget, julemiddag på selveste julaften.

pandemien og dens nærvær med en slitsom
avstand – var det ekstra spesielt å være sammen.
Det å dele et måltid sammen med andre, har en
ekstra betydning under slike omstendigheter.
Det er en styrke og en glede.

På tross av Coronapandemi – valgte vi i år å
invitere til en julemiddag i Ringen storstue.
Invitasjonen var rettet mot single, og enslige par.

Jeg vil takke alle som kom, og som ville dele
julekvelden til sammen.

Jeg var veldig spent på om det var liv laga, for et
slikt arrangement. Sommerfuglene i min mage
– over glede og nervøsitet for kvelden, gikk fort
over til bare glede da gjestene kom. Pyntet og
nysgjerrig, kom de, en etter en.

For ditt selskap betyr noe!

Til gløgg og en liten forrett i foajèen, og en liten
quiz. For deretter inn i den pyntede Ringen
storstue.
1,5 m mellom gjestene, ga passe avstand til at
vi kunne nyte en fantastisk god ribbetallerken,
fra Working Jack. Ribba var “dødsgod”, og
karamellpuddingen til dessert, sendte oss til
himmelen!
Mellom sang, samtale og dikt, fikk vi også
besøk av nissefar. Han hadde med seg en
oppmerksomhet til gjestene, som Telia
spanderte.

Working Jack ved
Gry Merete Aasen,
stod for julematen

Målet var ikke å fylle opp lokalet, men samvær
med andre på selveste julaften. Under

Julenissen dukket også opp.
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BEBOERMØTE
Er møte for og med beboerne. Her har
andelseierne mulighet til å stille spørsmål om
stort og smått vedrørende borettslaget.
Beboermøte 2021 ble avholdt 16. november,
kl.18.00 i «Ringen storstue»

- Ønsker jevnligere informasjon om ting som
skjer i borettslaget.
o Har fått meldingssystem der vi får
tekstmeldinger fra driftskontoret.
Sender ut fellesmelding til alle og
også kun til enkelt tun, hvis det er
noe spesielt. Unngår at 911 må ringe
driftskontoret. Det er positivt.
o Tips; Les Ringreven og gå inn på
hjemmesiden – her blir aktuelle saker
lagt ut på siden «aktuelt».
o Er du i tvil, ta kontakt med
driftskontoret.

Fremmøtte andelseiere: 45
Styreleder Terje Svarva, ønsket velkommen.
Advokat, Per Refseth, fra Tobb, startet møtet med
en gjennomgang av endringer i avhendingsloven,
gjeldene fra januar 2022.
Presentasjon av styret og daglig leder

- Kolstadtunet: Pga garasjebygging er det
uoversiktlig med parkering. Her er det ingen
parkeringsvakt – fram til skiltene er på plass.
Unngå å parkere slik at du er til hinder
for utrykning osv. Plasten på skilt er på til
asfalteringen er ferdig.
o Hekk – meld ifra om det er noe feil.
Fremdeles pågående arbeid.
o Løv – det jobbes med å fjerne løv, men
umulig å ta alt.
o Sjaktdører – disse er slitne, så disse blir
byttet ut når avtale med leverandør er
på plass.
- Forslag fra beboer: Plant trær som
blomstrer, og frukttrær.
- Det er lite lys ved Saupstadringen/
driftsbygget.
- Otto – bilutleie. Har to biler som er til utleie
for beboere. (Denne ordningen opphørte i
desember -21, fordi de ble for lite brukt).
- Beplantning – det er stygt langsmed
driftsbygget og ønsker at noe kan gjøres der.
- Tips for å nå ut med info (lengre skriv)
til beboere – sende med en link på
tekstmeldingen.
- Garasjer, kan man få kontakt inni garasjen?
Har du motorvarmer – kan du få installert en
kontakt. Elbil, har egne ladere.
- En beboer har hatt problem med nøkkeltagg
til sin dør.
o På dagtid, kan driftskontor kontaktes,
ellers er det Securitas som har avtale
om innlåsing. Dette må andelseier
betale (1000,-), om det ikke er feil
på taggen. Det kan være ulike feil på
denne.

• Spørsmål fra beboere:
- Kan referat/sammendrag fra styremøte
legges ut på hjemmesiden?
o Styret skal ta det opp til vurdering.
- Film: «Den vrengte bydel» vises. Video fra
Kolstad-Saupstad. Ligger ute på YouTube.
o Film fra Områdeløftet-Trondheim
kommune.
- Kommentar på trefelling, leieprisen på
Ringen storstue og garasjene som aldri blir
ferdige.
o Trær; Vi har en treplan i borettslaget.
Gamle/ødelagte/for høye trær, all bjørk
fjernes pga. allergi, noen er fjernet pga.
garasjer og biler. Det vil bli re-plantet
trær, etter hvert.
o Pris på utleie; Dette er vurdert i forhold
til andre nye utleieenheter.
o Garasje og lys; Ting tar tid og er også
komplisert. Venter nå på Tensio.
Borettslaget fortsetter med å legge ny
kantstein og plen til neste vår/sommer.
- Når kommer det lading av elbil i
Kolstadtunet?
o Borettslaget bruker Ohmia til lading
av alle elbiler. Vi venter på at Tensio
skal åpne opp for strøm, til garasjer og
utelading.
- Etter at trær ble felt mellom Saupstadringen
og Sr 2-10, ble skjerming av støy borte. Ble
mer utsikt, men mer støy og det er mange
busser som kjører forbi. Kunne tenkt seg
noe skjerming der.
6

o
-

-

-

-

Vi har hatt ca. 150 utkallinger på
nøkkeltag i år.
Beboere oppfordres til å melde om feil/
skader de observerer.
Entredører går ikke i lås. Ved
temperaturendringer kan det bli endring på
motstand, slik at døren ikke går igjen. Ring
driftskontoret ved dette problemet.
Noen mener det er for skarpt lys på
utelysene på garasjene.
o Lysene på de første garasjene lyser
nedover, men ikke på de nye garasjene.
De nye lysene er justert på tid.
Driftsbygget skal se om man kan endre
på tiden og også lysstyrken.
Nøkkel til garasjeport, er til nødbruk ved
strømbrudd. Det er batteri på fjernkontroll.
Ved garasje SR29, er det en kant inn til
garasjen. Meld i fra om det er for høy kant.
Barn har klart å åpne innvendig entredør når
døra var låst.
o Det er branndør og skal kunne åpnes
med «et tak», så om en har hund eller
små barn, kan man få installert et rundt
håndtak, for økt sikkerhet.
Det er kontroll av lås til hver enhet. Det
sendes ut en tekstmelding til den enkelte
beboer i god tid før inspeksjon. Vil du være
til stede, må du svare på denne meldingen.
Kontrollør går ikke inn i leiligheten.

- Fra Styreleder: er det interesse for foredrag
«Samtykkeerklæring»? JA! Ringen storstue,
kan brukes til slikt. Beboere oppfordres til å
komme med tips/ønske for foredrag. Send til
innspill@ringvegen.no
- Ringvegen bl hjemmeside: Siden er
oppgradert, og her legges det ut nytt. Sjekk
den ut!
- Noen har problemer med nett/tv-signaler.
o Pga. betong og armering, kan det blir
dårlig. Ta kontakt med Telia, for tips,
evt. bytt tv-boksen. En» baby-sitter» kan
gi forstyrrelser, da ruter er innstilt på
frekvens. Du kan bytte frekvens.
o Det skal bli ny «Telia-dag», til neste år.
o Også andre bokser fra andre
leverandører er svært følsomme.
- Husleie vil øke med 3%
(Konsumprisindeksen er 4,1%).
o Kommunale utgifter økes kraftig år for år.
o Vi har satt husleien til 3% takket være
administrasjon som sparer her og der
for oss. Derfor trenger vi ikke øke til
4-5%.
o Om 5 år er vi gjeldsfri og så blir det
omfattende vedlikehold. Vi gjør ferdig
uteområdet vårt før vi starter på
rehabilitering.
o Holder husleien seg stabil, er en
beboer fornøyd.

Beboermøte 2021 ble avholdt i tråd med
smittevernreglene ifra FHI/Helsedirektoratet.

Deler av styret. Fra v: styremedlem Jan Sætervang og
Stina-Maria Aune samt styreleder Terje Svarva
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PostNord har etablert
pakkeautomat utenfor
Saupstadringen 35F
Postnord har de siste 15 årene hatt
stor suksess ved å levere ut pakker til
privatpersoner i butikk.

Så hvorfor pakkeautomat?
• Pakkeautomat er et supplement til å hente
pakker når du selv ønsker.

Netthandelen vokser raskt og det samme gjør
forbrukernes forventning.

• Pakkeautomatene vil stå utendørs, den
trenger ingen strøm og åpnes med en app og
Bluetooth.
• Pakkeautomatene er ment å plasseres der
folk ferdes, som gjør det enda enklere for
forbrukerne å hente pakkene på vei hjem
fra jobb, skole for eksempel der du bor, i et
borettslag, boligbyggelag, byggefelt el.

Postnord har i dag 1600 utleveringssteder,
der vi har sentrale avtaler med butikk kjeder,
bensinstasjoner, kiosker og frittstående butikker.
Nå ønsker kundene enda mer frihet til å hente
pakkene sine og hente de når de selv ønsker
uansett hvilken tid på døgnet.

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

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

• Postnord legger vekt for økt fokus på miljø og
mindre bilkjøring.
• Det koster ingenting å ha pakkeautomat.
• Postnord er ansvarlige for pakkeautomatene,
vedlikehold, servicer etc.
• Målene på pakkeboksen er 1011 mm bred,
624 mm dyp og 1951 mm høy og vekten er
ca 200 kg.
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«MØTEPLASSEN»
Tekst av Solfrid Rønning

Flere ganger har Stjørdal Seniorcabaret vært og
gledet oss med sine morsomme sprell, slik som
nå ved oppstarten av sesongen 2021/2022 den
9. november – da var vi 75 som fikk en god latter
som livsforlengelse.

Et treffsted på Bydelskafeen/Storstua, Søbstad
helsehus, tirsdager kl 18.30, ca 6 ganger i året.
Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker.
Programmet består av kåseri/opptreden, musikk
– gjerne med en svingom til slutt – og quiz som
hjernetrim. Arrangementene har hatt mellom 50
og 100 publikummere.

Nå, som flere av ildsjelene er borte, har
Joril Sigstad tatt over hovedansvaret for
arrangementene.
En utfordring er å få økonomi til å betale aktører/
kåsører og musikk.

Møteplassen startet opp i 2014 og fikk årlige
tilskudd av Lokalfondsmidlene for Saupstad/
Kolstad, men dette tok slutt i 2020 da
Områdeløftet avsluttet.

VI ØNSKER så gjerne å fortsette med denne
populære MØTEPLASSEN.

Ildsjelene som sto i spissen med oppstart av
Møteplassen var Helge Svedal og Knut Resell –
sammen med flere gode hjelpere. Joril Sigstad
var regnskapsansvarlig.
Mandagsklubben Midt i Blinken (MiB) hadde
tidlige ansvaret for, og inntekten av, salg av kaffe
og kaker. Noe som har gått tilbake til aktiviteter
og turer for området.
Helsehusets pasienter blir hentet ned til
arrangementene av frivillige fra MiB - og de får
alltid gratis servering.
Kan nevne noen av de som har holdt kåseri:
Marvin Wiseth, Gøran Sørloth, Haldis Isachsen,
Harald Martin Brattbakk, Karl H. Brox, Gunnar
Houen m.fl. Det har hele tiden vært fokus på å få
aktuelle og interessante temaer på plakaten.
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ÅR
Tross Coronatid så fikk borettslaget endelig gjennomført
jubileumsarrangementet. Festdagen ble avholdt lørdag 13. november.
På dagtid kunne store og små delta på mange ulike aktiviteter på «Torplassen» mens på kvelden ble
det holdt «voksenfest» i Kolstad Arena.

Jubileumsdagen ble offisielt åpnet av
fra v.Tore O.Sandvik, styreleder Terje Svarva
og konferansier Mini Jakobsen.

«Torplassen» gjøres klar for aktiviteter.

Gjennom dagen kunne beboerne delta på aktiviteter som hoppeslott, ponniridning, klatretårn, etc.
I tillegg så var det også servering av pølser med diverse tilbehør, kake, brus og kaffe.

I kjelleren i det gamle driftsbygget til
borettslaget kunne beboerne prøve
skyting med luftpistol.

Fra v. Ømer, Elvina og
Natalina var veldig fornøyd
med ansiktsmalingen.
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Berivan var en av beboerne som
hadde tatt turen til «Torplassen» på
jubileumsdagen.

Ponniridning var en av de
mest populære aktivitetene.
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Selve jubileumsmiddagen ble arrangert i Kolstad Arena hvor det ble dekket
opp til festbuffet og underholdning.

Fra v. Ann Irene Rønning,
Turid Aunebakk og Bjørnar Stjerna.
Fra v. Gunn Anita og Rolf Steinsheim, Johan og
Janne Øyangen, Johan Krogstad og Otto Vollvik.

Fra v. Maureen og Yonni.
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Tryllekunstner Jakob Ljungkvist gikk rundt ved bordene
og sørget for god latter blant beboerne.

Bandet Letnes Holding sørget for musikk igjennom
kvelden og det var stor stemning på dansegulvet.

DIVERSE INFO

apparatet. Kontroller at splinten er
plombert, at den er intakt og glir lett.
Apparatet har en trykkmåler med den
rød og en grønn indikator. Står pilen på
rødt, må apparatet nyttes ut. Slangen
skal være hel og fin. Snu apparatet en gang i året.

HUSKELISTE FOR Å TA VARE PÅ HJEMMET DITT
Stoppekran:
Stoppekranen skal stenge alt vannet, uten
bruk av verktøy. Det er viktig at alle i hjemmet
vet hvor den befinner seg, og hvordan den
brukes. Stoppekranen stenges ved å bruke en
umbrakonøkkel

Røykvarsler:
Husk å bytte batteri i røykvarsleren.
Batteri fås gratis ved henvendelse
til administrasjonsbygget

Varmtvannsbereder:
Hvis varmtvannsberederen er plassert i
kjøkkenbenken eller i et rom uten sluk, er det
spesielt viktig at du ser etter lekkasjer. Alle må
sjekke blandeventil for lekkasjer. Våre beredere
er ca 20 år gamle, og holder i mange år til, men
blandeventilen bør sjekkes ofte da pakningene
har kortere levetid en selve berederen.

Kjøkkenventilator:
Over tid samler det seg fett i kjøkkenventilatoren.
Det vil derfor lønne seg å ta ut filteret og vaske
det av og til.
Begynner det å brenne på komfyren, kan dette
fettet bidra til at brannen sprer seg raskt.
Rester av julemat:
Ikke kast fett fra Ribbe, Pinnekjøtt, julebakst,
sauser osv. i toalettet. Det kan føre til tette avløp.
La det står til
det blir kaldt
og stivner.
Da kan det
enkelt kastes
i restavfallet.

Lekkasje på toaletter:
Sjekk at ditt toalett ikke står og «renner». Det
er unødig bruk av vann. Borettslaget betaler pr
kubikk vann som brukes – noe som igjen påvirker
felleskostnadene. Står toalettet og «renner» – er
det mest sannsynlig sisterna som er gåen, og
toalettet bør byttes ut..
Brannslukkingsapparat:
Brannslukningsapparatet er sikret med en splint
på toppen, som skal dras ut hvis du må bruke
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Ventilasjon:
Alle leilighetene i borettslaget har mekanisk
ventilasjon. På taket av blokkene står det
trykkstyrte vifter som trekker luft ut fra leiligheten
gjennom avtrekksventiler på kjøkken, bad,
vaskerom og toalett. For at dette skal fungere
tilfredsstillende er det følgende viktig: Samtlige
avtrekksventiler er innregulert. Ikke endre dette!
De ventilene som skal slippe luft inn i leilighetene
må stå åpne. Disse er plassert i vinduskarmene
over vindusglasset. Holdes ventilene lukket,
vil det raskt bli dårlig kvalitet på lufta inne i
leiligheten, med fare for at det dannes kondens
på kalde flater, for eksempel på vindusglasset.

deg god trekk i både ovnsrør og pipe. God tilgang
på oksygen er som kjent bra for å få fyr i ovnen.
Flammene på toppen sørger også for å varme
opp kubbene under. Den nederste veden gir da
gasser som er med på at bålet brenner og holdes
ved like.
• Ikke bruk aviser, blader eller kartonger til
opptenningen. De lager mye aske og stjeler
surstoff, samt at trykksverte er skadelig for
miljøet.
• Bruk optenningsposer fremfor briketter. De
er mindre skadelige for ildstedet og er lettere
å få fyr med.
• Peiskubber og kompakt-ved er ikke egnet for
fyring i våre ildsteder. Det anbefales sterkt å
bruke ren ved.
• Ikke kast bleier, papir og restavfall o.l i ovnen.
Det brenner dårlig, gir dårlig varme og er med
på å sote ned både ovn og pipe.

Tips til riktig fyring i ovn:
Ringvegen borettslag får av og til
tilbakemeldinger om at det er for dårlig trekk
i pipa og at det ryker inn i leilighetene. Denne
informasjonen er ment som en veileder for å få
best mulig fyring i ovnen.
På alle piper i borettslaget hvor det er
vedovner i bruk, er det montert en røykvifte på
toppen av pipa. Denne skal hjelpe «røyken» i å
lettere komme ut, og at det blir god trekk i pipa.
Men – ved feil fyring sotes disse ned. De jobber
da saktere, og det blir vanskeligere å få god nok
trekk. Se bilde som viser en røykvifte på en av
våre piper.
I alle år har vi lært at når vi tenner i peisen
eller ovnen, så tenner vi fra bunnen. Det er jo
bare logisk: flammen går oppover, så da må det
jo være lurt å legge noe over den hvis du vil ha
det til å brenne? Og joda, du vil som regel få fyr i
ovnen. Men er du ute etter maksimal varmeeffekt
og minimum utslipp, skal du faktisk tenne på fra
toppen.
Når du tenner på fra toppen får du en raskere
oppvarming av selve brennkammeret. Det gir

Sørg for bra tilgang på luft
Åpne alle ventiler i ovnen og pass på at det
kommer nok luft inn i huset hvor ildstedet er.
La ventilene i vinduene være åpne noen minutter.
Skru gjerne av kjøkkenviften og ventilasjonsanlegg,
fordi disse drar luft ut av huset og reduserer
trekken i pipa. Sett gjerne døren på peisen eller
ovnen på gløtt i opptil fem minutter til det
brenner godt.
Først når ildstedet
er varmt (etter
ca. 15 min) bør du
regulere ned ventilene.
Det er viktig å ikke
stenge spjeldene så
mye at flammene
dør ut.
Eksempel på tett røykvifte

RENHOLDSPLAN FOR RINGVEGEN BORETTSLAG:
Onsdag

Torsdag

Fredag

Kjeller
Trapp kj.-4.etg
Inngangsparti
Repo.2.-4.etg.

Saupstadringen 35-49

Saupstadringen 15-33

Kolstadtunet 2-10

Vask
Glass inngangsparti
Glass trappegang

Før 17. mai og oktober

Kjellerganger
(bod ganger) kostes

Høsten

Casper Lundes v 2-8
Saupstadringen 2-10
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NYE MULIGHETER i 2022
Under jubileumsfesten til borettslaget, ble Solfrid
Rønning hedret med Ringvegen borettslags
“Hederspris 21”, for sitt arbeid og engasjement
gjennom mange år. Hun har vært vara- og
styremedlem og hadde i mange år ansvaret
for Ringreven. I tillegg har hun hatt et stort
engasjement med aktiviteter for eldre og unge
på Saupstad. Fra mandagsklubben Midt I
Blinken, julemiddag for enslige til trimturer og
hobbyaktiviteter og “Hjerte for Saupstad”.

i uken, der vi kan møtes og holde på med en
aktivitet sammen med andre, gir god energi –
uansett alder.
Gjennom sitt arbeid, har Solfrid god erfaring med
samarbeid på tvers av aldersgrupper. Et område
som har vært kjempepopulært, er dataopplæring.
Så vi ser for oss at vi vil invitere unge inn i vårt
opplegg. Det er givende for alle, er min erfaring.
I januar vil vi bruke tiden til å samle erfaring
fra andre lignende opplegg, slik at vi kan starte
opp godt rustet i de nye lokalene. Fram til da,
er det fint om beboere kan sende inn forslag
på hva de kunne tenkt seg av aktiviteter som
kan gjennomføres i det gamle driftsbygget, på
e-post til meg, sier Solfrid.

I tillegg til hedersprisen, fikk Solfrid forespørsel
om å sette i stand en komité, som kan gå i gang
med å skape aktiviteter for den voksne gruppen
blant våre beboere, i Dalatunet. Og Solfrid
takket ja!
Og hun var ikke sen med å samle en gjeng
entusiaster som er villig til å være med på
å starte opp “noe” i lokalene i det gamle
driftsbygget.

Det blir spennende å se om vi kan få til en
sosial og givende plass for oss beboere, i et
bygg som må brukes av alle

Bygget er under oppussing, og vil i løpet av
nyåret kunne benyttes til utleie og aktiviteter
for en mindre gruppe.

Informasjon fra denne gjengen, vil komme
i Ringreven, oppslag på tavler, hjemmeside,
Facebook og SMS-varsling.

Vi er i gang med å planlegge hva behovet er, og
finne ut av hva vi kan gjøre i lokalene, forteller
Solfrid. Det å ha en fast plass, et par ganger

Om du har noen ideer for en eller flere
aktiviteter – send e-post til Solfrid Rønning:
solfronn@gmail.com
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NYE LADESTASJONER
I BORETTSLAGET

INFO FRA TEKNISK
AVDELING
JULEN
2021

Som sikker mange har fått med seg, bygger vi ut
ladestasjoner parallelt med nye garasjer rundt
om i borettslaget.
Alle garasjer er klargjort for el-bil lading. For de
som parkerer ute bygges det ut fortløpende
ladepunkter etter hvert som folk anskaffer seg
el-bil. Bare siste halvår er det registrert 35-40 nye
el-biler i borettslaget.

Gateparkering
Saupstadringen 2-10 og
Casper Lundes vei:
Gateparkeringen på overnevnte plasser er
tidsbestemt og det er parkering forbudt på
disse plassene mellom 0700-1500, dette for
at det skal være mulig å utføre nødvendig
vedlikehold på veiene (brøyting og strøing).
Håper at alle overholder dette slik at vi får
utført våre arbeidsoppgaver og de som
parkerer ikke risikerer bot og/eller
borttauing

Det er Ohmia Charging –
www.ohmiacharging.no – som eier og drifter
anlegget. De har betalt for all infrastruktur knytte
til utbyggingen av anleggene. De som ønsker
ytterligere informasjon, kan klikke på lenken over.
Borettslaget har en avtale om at alle som tegner
abonnement innen 2 måneder etter at boksene
er satt opp – slipper etableringsgebyret / kjøp av
ladeboks.

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

VIKTIG
Alle må følge nøye med på skilting der det er
satt opp bokser for el-bil lading. Er det kun et
deksel med Ohmia-logo på boksen, kan fossilbiler
parkere der. Er det kun en sort boks, med et lite
lys i midten, er det noen som har el-bil med et
abonnement som skal stå der. De som har el-bil
og abonnement – SKAL alltid parkere foran en
slik sort boks. Uavhengig om det lades eller ikke.
De har ikke lengre anledning til å parkere på
«vanlig» uteparkering.

Varmtvannsberedere:
Ber om at alle beboere sjekker sine
varmtvannstanker for evt. lekkasjer med
jevne mellomrom for å hindre vannlekkasjer
og vannskader. Vi har de siste årene hatt
noen skader i tilknytning til blandeventilen
på tanken der det har vært noen vannlekkasjer. Lekkasjene kan være vanskelig å
se men som regel henger det noen dråper
på den røde plasthetta der rørene går inn
på tanken hvis denne er ødelagt. Ved en
eventuell vannlekkasje/vannskade inne i
leiligheten må egenandelen på kr 10.000,til forsikringsselskapet betales av leilighetseier, kostnaden på å skifte blandeventilen
er langt under egenandelskostnaden til
forsikringsselskapet!!!
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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.

Kontakt oss
464 26 000
ohmia@ohmiacharging.no
ohmiacharging.no
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TIL BEBOERE I RINGVEGEN
BORETTSLAG:

OPPUSSING AV GAMMELT
DRIFTSBYGG

VIKTIGE TELEFONNUMMER:

Styret har vedtatt å rehabilitere det gamle
driftsbygget vårt som er lokalisert på
adresse Saupstadringen 35F i borettslaget.
Formålet med oppussingen er at lokalet
kan leies ut til mindre sammenkomster,
møter og sosiale lag. For eksempel
barnebursdager, klubblag som syklubb,
bridgeklubb etc. Borettslaget vil komme
med ytterligere info om utleie når lokalet er
ferdigstilt og kan tas i bruk.

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.

To av borettslagets vaktmestere øverst:
Tor Morten Stamnsve og Frode Renå jobber
med å pusse opp det gamle driftsbygget
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BEFARING I SR.2C
Medlemmer fra styret var 22. november på
befaring i SR.2C etter ønske fra beboere i
oppgangen. De hadde tidligere hatt problemer
med store mengder ting og rask lagret i fellesrom
i kjelleren. De visste ikke helt hvem sitt alt dette
var men etter flere undersøkelser viste det seg
det meste var etter fraflyttede beboere.
Ved vårens container-dag gikk de sammen og det
ble tatt en skikkelig ryddesjau.
I den forbindelse ville de prøve ut et nytt konsept
med å sett opp noen plakater på veggen i
kjelleren, som ga mulighet for at de som ville,
kunne sette ting som kunne lånes på en plass,
og ting som kunne byttes i noe annet en annen
plass.
Dette kan fungere og/eller videreutvikles til å bli
en god løsning. Tiden vil vise.
Det viktigste her er vel å gå sammen og å få
ryddet og fjernet det som ligger igjen etter
forhenværende beboere, og å finne en god
løsning for det som skal oppbevares i fellesarealet.
Siw Vikan og Christian Olderø har vært
initiativtakere for «byttekrok» og «låneskap»
i fellesboden til oppgangen.
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Illustrasjon fra Parallelloppdraget:
Saupstad + ved Ghilardi + Hellsten.

KOLSTAD SKOLE – HVA SKJER VIDERE?
Tekst av S. Gilleberg
Saupstad barneskole og Kolstad barneskole er
slått sammen til nye Huseby barneskole. Deler av
tomta til Kolstad skole er tatt i bruk av nye Kolstad
barnehage, men den gamle skolen står der
fortsatt. Mange lurer på hva tomta skal brukes
til når det ikke lenger er bruk for den som skole.
De nærmeste årene vil den bli tatt i bruk som
midlertidig interimskole når kommunen bygger
om andre skoler i byen. Et av hovedmålene for
områdesatsingen på Saupstad-Kolstad var at
bydelen skal være en bærekraftig bydel med
variert boligsammensetning og høy kvalitet på
infrastruktur og offentlige rom. Kan vi bruke
tomta til Kolstad skole for å nå dette målet?

utleiedel, og de må ha de samme kvalitetene som
eksisterende boliger i bydelen har: god tilgang
på sol, og grønne uteområder. Mange sier de blir
boende i området selv om de kan tenke seg å bo
i andre boligtyper. Det begrunner de med trivsel
og at det oppleves som trygt for barna å vokse
opp i området.
Våren 2020 inviterte Trondheim kommune til et
parallelloppdrag. To arkitektkontor ble valgt ut:
Jaja architects og Ghilardi + Hellsten. De skulle
undersøke om tomten (gamle Kolstad skole) er
egnet til å bygges ut med boliger som supplerer
boligtilbudet i bydelen, og samtidig å vise
løsninger som gir god boligkvalitet for både nye
beboere og nabolaget rundt. De to forslagene
viser spennende ny arkitektur med boliger som
har rekkehus-kvaliteter. Dete ene forslaget viser
storvillaer som kan ha 6 boligenheter, mens
det andre viser rekkehus i to nivå, hvor det øvre
nivået er knyttet sammen med broer. Det ene
prosjektet viser hvordan man kan bygge i størst
mulig grad på dagens terreng, mens det andre
viser hvordan terrenget kan omformes for å gi
bedre solforhold for naboene. Forslagene viser
også at det kan lages gode overganger mellom
nye og eksisterende boliger. Arkitektene foreslår
at Saupstadringen kan utvikles som en allé og
gangveiene i bydelene som en park-ring. De to
forslagene stilles ut i bydelen, først på biblioteket,
så hos borettslagene på forespørsel. Forslagene
er også tilgjengelig digitalt.

Bydelen sto ferdig utbygd som drabantby på
1970-tallet. Ca. 90% av boligene i bydelen er
leiligheter i lavblokker. Disse har generelt god
boligkvalitet, men representerer et lite variert
boligtilbud i en så stor bydel. Det er få muligheter
for de som ønsker seg andre boliger og
boformer.
En forsker fra NTNU intervjuet høsten 2020 flere
beboere om hva slags boliger de ønsker flere av
i bydelen Mange savner større boliger med mer
plass. Det er få leiligheter med over 100 m2 på
Saupstad i dag. Nye boliger bør være litt større
enn leilighetene som er her i dag for at folk
skal finne det attraktivt å flytte innen bydelen.
Blokkene i bydelen mangler heis, og det er flere
av de som bor opp i etasjene som ønsker seg
bolig på bakkeplan. Nye boliger kan gjerne ha
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Illustrasjon fra Parallelloppdraget:
Super Saupstad ved JAJA architects.

Nye boliger kan føre til at innbyggere kan bli
boende lenger i bydelen. Større variasjon i
boligsammensetning kan også føre til at bydelen
blir attraktiv for flere. Parallelloppdraget har vist
at tomten til gamle Kolstad skole egner seg for

slik boligbebyggelse. Innbyggerinvolveringen har
vist at dagens beboere ønsker større variasjon i
boligtilbudet og at rekkehus vil være attraktivt for
mange.

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.
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GRAVEARBEID I BORETTSLAGET

Det har pågått mye gravearbeid i borettslaget
igjennom høsten 2021.

et rekkefølgekrav i forbindelse med nye Huseby
skole og en trygg skolevei.

Blant annet har Trondheim kommune jobbet
med å anlegge fortau langs Casper Lundes Veg
og videre opp langs Saupstadringen. Dette er

Borettslaget valgte å avstå grunn til formålet da
man vurderte dette som noe positivt for våre
beboere.

Det nye fortauet langs Casper Lundes Veg og videre opp langs Saupstadringen er nå ferdigstilt.

NYE BEBOERE:
ADRESSE

INNFL. MND

KJØPER/E

Saupstadringen 39C
Saupstadringen 33C
Saupstadringen 4C
Casper Lundes veg 6E
Saupstadringen 21A
Saupstadringen 25A
Saupstadringen 33D
Saupstadringen 15B
Saupstadringen 25C
Saupstadringen 29B

Oktober
Oktober
November
November
November
November
November
Desember
Desember
Desember

Jorunn Hammernes
Emine Bulduk / Yusuf Yayan
Hanne Sofie Loe / Hege Marie Loe		
Kathrine Sandmo
Andrea Naalsund / Sondre Moum
Håkon Haugen Stavrum
Bård Arne Opland
Jan Inge Fossum
Odd Ågesen / Solveig Ågesen
Adrian Mortensen
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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.

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).

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.

• 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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Til beboere og ansatte i
Ringveien borettslag!
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

2
T!

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

AT
AB

Kontakt:
Blisterhaugveien 13, 7078 Saupstad

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/
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√ Gratis innmelding
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SJOKOLADE OG NØTTEKNUTER
BOLLEDEIG:
• 900 g hvetemel
• 150 g sukker
• 1 pakke ferskgjær
• 1/2 ts salt
• 2 ts kardemomme
• 1 ts kanel
• 4 dl melk
• 2 store egg
• 150 g romtemperert smør
• 1 egg til pensling

25

NØTTE OG SJOKOLADEFYLL
• 150 g valnøtter
• 150 g melkesjokolade
• 1 egg
• 1 klype salt
• 1 ss kaldt vann
OPPSKRIFTEN
Fyll: (du kan lage dette mens bollene hever)
Stek valnøttene i ovnen på 200 grader til de er gyldne, det tar ca 5-6 minutter. Avkjøl.
Bruk en hurtigmikser (en mikser med knivblad) og kjør sammen nøtter, sjokolade, egg og salt.
Du trenger et maskin som er sterk nok så det ikke bare blir biter, men faktisk et fyll. Kjør 1 ss kaldt
vann inn hvis det ser ut til at fyllet skiller seg.
Hvis du ikke har en hurtigmikser kan du smelte sjokoladen over vannbad, finhakke sjokoladen og
røre alt sammen. Da får du litt biter fra valnøttene, men det gjør ikke noe. Sett fyllet til side.
Deig: I en kjøkkenmaskinbolle kan du ha hvetemel, sukker, tørrgjær/fersk gjær, salt, kanel og
kardemomme.
Varm opp melk og egg til ca 35-36 grader. Hell melk/eggblandingen sammen med de tørre
ingrediensene og elt med eltekrok i 10 minutter på medium hastighet til deigen slipper bollen.
(Hvis du synes deigen er litt tørr kan du tilsette noen ss mer melk, men det skal i utgangspunktet
ikke være nødvendig siden deigen vil bli smidig når smøret kommer i.
Når det har gått 10 minutter så tilsetter du smør i terninger. Jeg pleier å dra ned deig fra eltekroken
før jeg tilsetter smør slik at alt fordeler seg fint i deigen. Det vil være ganske klissete til å starte med,
men når deigen har fått eltet en stund så får du en smidig og blank deig som slipper bollen.
Når du har tilsatt alt smøret så skal deigen elte i 10 minutter. De siste 5 minuttene setter jeg
hastigheten litt opp. Det er altså alfa omega at gjærbakst får elte lenge, da får du en god deig!
Så pliis ikke skip denne prosessen.
Velt deigen ut på kjøkkenbenken og bruk henda til å elte deigen litt ekstra så den blir skikkelig
smidig. Form deigen til en stram ball.
Smør en bolle med litt olje og ha deigen i. Dekk med plastfolie og la heve til dobbel størrelse.
Tar ca. 1 time. Det er vanskelig å si eksakt hevetid siden det kommer an på hvor varmt det er
hjemme hos deg. Det viktigste er at deigen skal ha doblet seg når den er ferdig.
Velt deigen ut på en lettmelet kjøkkenbenk og kjevle ut en stor firkant.
Smør fyllet utover deigen. Brett så deigen i to og klyp deigkantene sammen så fyllet ikke tyter ut.
Kjevle ut igjen så bredden blir ca 18-20 cm.
Bruk en pizzakutter til å kutte ca. 16 strimler. Plukk opp en strimmel, dra litt i den, tvist den fra
hver sin side og knyt en vanlig enkel knute. Gjør dette med alle strimlene og legg knutene på ett
stekebrett.
Dekk bollene til med kjøkkenhåndkle og la etterheve i ca 40 minutter.
Pensle med pisket egg.
Stek på 200 grader over/undervarme i ca. 15 minutter eller til de er godt gylne.
Avkjøl litt, men de er best lunkne.
Oppskrift og bilder er lånt fra www.idagranjansen.no
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BARNAS
SIDER

Hjelp snømannen å komme seg
til gjennom labyrinten og til igloen

Fargelegg snøkrystaller
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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)

