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Hei alle medboere

Vel overstått vinter alle sammen. Vi kan vel si det 
nå, når vi er i slutten av mai. Vinteren er alltid en 
utfordring for alle og enhver i tykt og tynt. Noen 
elsker den og andre kunne vært den foruten. 
Vi i Trøndelag var nå ekstra heldig med været i 
påsken. Den var helt topp. Fikk en liten smak av 
vår/sommer faktisk.

1. mai og 17. mai er vel overstått. Og hvilket vær 

Så hva har skjedd eller ikke skjedd siden forrige 

tradisjonen tro gjennomført generalforsamling 
23.mars. Den forløp som vanlig. Referat inne i 

grunnavgivelse til Trondheim Kommune. 
Avtalen var ikke klar. Derfor gjennomførte vi en 
ekstraordinær generalforsamling 18. mai, hvor 
denne saken stod på kartet. Styrets forslag til 

Ellers så har vi i (AU) hatt møter med 3 ulike 

av avtaler. Her landet styret på Eiendoms-
megler1, som får fornyet tillit i Ringvegen 

Så har vi i (AU) hatt møter med 4 forskjellige TV 
og internettleverandører, også her med tanke på 
fornyelse av avtale. Styret har her valgt å fornye 

også. TELIA har antydet at oppstart med dette 

Det vil komme ytterligere informasjon etter hvert 
som vi får det. Følg med på vår hjemmeside.

STYRELEDER HAR ORDET

Det er også gjennomført dugnad før 17.mai. 

fortsette med neste år.

I uke 22 var det raskutsetting i containere. Dette 
var deres sjanse til å kaste det dere ikke hadde 

der dere måtte være.

Styret og jeg ønsker dere en

RIKTIG FIN OG VARM SOMMER

Styreleder
Terje Svarva

”Ringreven” utgis til beboere i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke
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I Ringvegen borettslag har det blitt 
solgt 5 boliger i 202

Anders Keiseraas
Eiendomsmeglerfullmektig
986 70 350 / anders.keiseraas@em1.no



4

NOEN ORD FRA DAGLIG LEDER

Borettslaget har 
fått ny hjemmeside

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

Hei alle sammen

Etter en vinter med mye snø har endelig våren 
kommet. Det sies at det er mange år siden det 
var så mye snø, så driftsavdelingen har virkelig 
fått «kjørt» seg i vinter. I tillegg har det vært en 
god del strøing. Når snøen forsvinner ligger 
grusen igjen på plener, gangveier og kjøreveier. 
I år har driftsavdelingen kostet opp og kjørt vekk 
ca 120 tonn med grus.  Det sier seg selv at det 

ferdig til 17. mai i år også. En takk til drifts-
avdelingen for god innsats. Takk også til alle 
som stilte på dugnad i uke 19. Sammen skaper

Sommeren 2022:
Sommeren står for tur, og også i år skjer det 

kantstein og ny asfalt fortsetter. Det kan i korte 
-

ering der det skal legges ny asfalt. Følg med på 
skilting og SMS meldinger. 

Det skal anlegges nye plener, plantes nye trær 

-
-

en. Nærmere informasjon kommer.

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 1 svar/innspill
som vil bli premiert.

Og den heldige vinner 
av forrige trekning var 
Øystein Bakken.
Vi takker ham for hans
 tilbakemeldinger på 
hjemmesiden vår!

Øystein Bakken

Sommervikarer:
Årets «innslipp» av sommervikarer starter i uke 

sommeren. Noen har vært her før og noen nye. 
Ekstra hyggelig at vi kan rekruttere ungdom fra 

Nye fortau:
Ekstraordinær generalforsamling vedtok 
18. mai å avstå grunn til nytt fortau fra innkjøring 

høsten.

ØNSKER VI ALLE BEBOERE 
EN RIKTIG GOD SOMMER!
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Julemesse 2022
Til alle hobby-gründere 

Etter to år med «Corona-tørke», ønsker vi å 
komme i gang med julemesse i Ringen storstue

Saupstadringen 19d
Lørdag 19. november 2022

Vi ønsker å tilby våre beboere (911 enheter) og andre på Saupstad, 
en variert og innholdsrik julemesse.

Fra trevirke, metall, stearin, keramikk, håndarbeid,
 lefser/snaks, malerier, nisser etc, er mulige salgsobjekter.

Utstillere betaler for bordet/1 plass. 

Evt. inntekt, vil gå til tiltak i Miljøbygget for våre beboere.

Har du lyst til å bidra med dine hobbyprodukter 
på den aller første julemessa i Ringen storstue?

Lurer du på om dine produkter kan selges? 

Meld deg på:
E-post: innspill@ringvegen.no   

Telefon: Ringvegen brl 72 59 22 00 

«Første til mølla» - og påmeldingsfrist er 
30. september 2022

Utstillere blir kontaktet
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ÅRETS GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling
den 23. mars 2022, kl 18.00, i Ringen Storstue, Saupstadringen 19D.

Til stede var 37 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, derav 8 ved fullmektig.

Fra driftskontoret møtte Anita Arntzen, Astrid Hansen, og Knut Gunnar Frøseth.

1. Konstituering
a) Opptak av navnefortegnelse 

var til stede og at det settes opp navneliste etter disse.

b) Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen

c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Dette er innenfor de frister vedtektene fastsetter. 

satt.

2. Orientering fra styret for 2021:

3. Årsoppgjøret for 2021 og i denne sammenheng spørsmål om disponering av resultatet

4. Budsjettet for 2022:

5. Godtgjørelse til styret og revisor



7

6. Innkomne forslag

Forslag 1. fra styret 

Generalforsamlingen vedtar styrets forslag, og gir styret fullmakt til å utrede dette nærmere. 

Vedtak:
Generalforsamlingen vedtok enstemmig en fullmakt til styret  

7. Valg:
Som styremedlem 
Som styremedlem for 2 år Elen Haarstad – SR 47B
Som styremedlem for 2 år Stina-Maria Aune – SR 47B
Som varamedlem
Som varamedlem
Som varamedlem

I tillegg er Audun Pollen valgt som ansattes representant i styret, 
samt at Tor Morten Stamnsve er valgt som varamedlem for ansattes styremedlem.

Som medlemmer til valgkomiteen for 2022

Vidar Aas (leder), Yildiz Inal, Ørjan Staven, Trine Sklett, Dilek Argin.

Fra v.regnskapsmedarbeider Astrid Hansen og driftssekretær 
Anita Arntzen var ansvarlig for registreringen av oppmøtte 
andelseiere
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Fra v.styreleder Terje Svarva og styremedlemmer 
Jan Sætervang og Sissel Nystad tar siste forberedelser før 
årets generalforsamling
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Fra v: Sandra Kullboten, Morten Kullboten og Solfrid Rønning 

DUGNAD I KLØVERTUNET
Mandag 9.mai var det klart for årets vårdugnad i 

-

plastsekker slik at de som ville koste og rake på 
dagtid hadde utstyr tilgjengelig for det. Under-

Saupstadringen 

Solfrid spylte asfalten utenfor inngangen i 23A og 

hageslangen for som regel er det mannfolka som 
er først ute når asfalten skal spyles. Det lå mye 
skitt og støv på asfalten etter vinterens strøing 

-

kvister og kongler i parken foran SR23 og de 

-

-

Det var godt oppmøte på dugnaden i SR23 
denne mandagen, og hadde det vært konkur-

-
sentert hadde 23B vunnet denne gang. Godt 

Tone Schjei Bjørnes
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BLI MED Å GÅ EN SOSIAL OG 
MENINGSFULL KVELDSTUR 
MED OSS!

SØKER ETTER DEG
være med å gjøre noe positivt 

I tillegg kan vi friste med frisk 
luft, mosjon og hyggelig selskap. 

 Saupstad Frivillighetssentral og 

er i oppstarten av et natteravn 
-

er i utvikling. Områdeløftet har, 

naturlig møtepunkt for mange 

større område enn tidligere. 

Bydelen vår er en fantastisk 

Det har den alltid vært, og det 

de synes det vil være er enklere å sette grenser, og si ifra om ting de ikke synes er greit om de vet at 
Når ungdommene våre selv etterspør oss - ja da bør vi lytte! 

 
Derfor trenger vi trygge voksne som har lyst å møte ungdommene på deres etterspørsel! 
Natteravnene er basert på frivillighet, og derfor trenger vi DEG som vil bidra!

Natteravnene’s oppgave er ikke å være «lokal politi». Det å være natteravn handler om å være til stede 

Vi er tilstede, tar oss tid til å snakke med ungdommene og vi hjelper de når det trengs.
 
Å være natteravn handler om å være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i nærområdet vårt. 
 
Vil DU bidra til at natteravnene kan starte aktiv natteravning i bydelen vår? 
Ta kontakt med oss på facebook gruppa «Kolstad Natteravn», 
eller kontakt Irene Solberg på tlf 923 51 397.
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LITT INFO FRA MILJØUTVALGET
av “Drømmehager” i to av de gamle utvendige 
tørkerommene eller klesheng som vi kalte det i 

interesse får plante feks. urter eller gulerøtter
eller kanskje til og med poteter i pallekarmer.

  

Bilder og mere info kommer i en senere utgave 

post@ringvegen.no

Stina-Maria, Raymond og Asle

Man har nå begynt å opparbeide grunnlag for dyrkning av 
pallehager

INFO FRA TEKNISK AVDELING
Vårdugnad/søppelrunde:

så rent og pent ut til 17. mai.

På de siste dagene i mai og de første 
på juni kom det containere til vårens 
søppelrunde. 

på at gangarealene er ikke noen 

ikke stå noen ting på grunn av 

Varmtvannsberedere:

sin for lekkasjer med jevne mellomrom, dette for å 
unngå lekkasjer med påfølgende vannskader. Det 

ventilen (der rørene går inn/ut på tanken) på noen 

dette til i mange tilfeller vannskade på rom-

koster under halvparten av egenandelen.
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EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
Til stede var 14 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, derav ingen ved fullmektig.

Fra driftskontoret møtte Anita Arntzen og Knut Gunnar Frøseth.

1. Konstituering
a) Opptak av navnefortegnelse 

til stede og at det settes opp navneliste etter disse.

b) Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen

Henrik Normann og Rita Moen

c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
-

Dette er innenfor de frister vedtektene fastsetter. 

Sak til behandling:
Saupstadringen – ny gang – og 

Det er planlagt fortau langs Saupstad-

sammenhengende langs Saupstadringen, 

strekningen. 

kommunen ønsker å erverve areal til 

til ny veggrunn er oppmålt på kartet til 
henholdsvis ca. 711 m2. Arealet er 

I henhold til våre vedtekter § 8 – 3 kan 
ikke styret – uten at generalforsamlingen 
har godkjent det – selge fast eiendom.
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Styrets innstilling:
Styret er positive til avståelse av grunn til formålet om sammenhengende fortau langs Saupstadringen.

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen vedtar grunnavståelse til formålet om sammenhengende fortau langs Saup-
stadringen.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok med 13 mot 1 stemme styrets forslag til vedtak.

Fra v.daglig leder Knut Gunnar Frøseth og 
styremedlem Stina-Maria Aune gjør seg klar for 
ekstraordinær generalforsamling
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«MILJØBYGGET»

kunne leies ut til mindre sammenkomster. 

klare for utleie. 

For selskapsleie så gjelder følgende
informasjon og priser:
Max: 40 stk

Søndag 

i tillegg til leiepris.

denne kontrakt. 2 timer vask er inkludert i prisen.
Dersom lokalet skulle være i en slik forfatning 

renholderne. Renhold som krever verneutstyr 

Aldersgrense for leie av lokalet er 25 år. Det er 
ikke adgang til å leie lokalet på vegne av andre som 
er yngre enn 25 år. Ansvarlig leietaker må være 
personlig til stede under hele arrangementet.

Vi vil også informere beboerne om at 
Miljøbygget kan leies ut til møter og sosiale 
lag, som f.eks. foreningsmøte, quizkveld, 
syklubb, bridgeklubb etc. Eventuelt faste 
arrangement. For en slik type kortidsutleie, 
ta kontakt med driftskontoret på telefon 
72 59 22 00 eller e-post: post@ringvegen.no
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Selge bolig? Benytt deg  
av vår samarbeidsavtale

Anders Keiseraas, Eiendomsmeglerfullmektig

Tlf. 986 70 350 / anders.keiseraas@em1.no

Salg handler om tillit og troverdighet. Som områdespesialist kjenner jeg ikke 

bare boligmarkedet i ditt nabolag, men også selve nabolaget. Det kan gi deg 

flere interessenter – og til slutt en bedre pris. Skal du selge bolig? Vi har en 

svært god samarbeidsavtale med Ringvegen borettslag. Ta kontakt med meg  

i dag for et godt tilbud.

  Boligselger får dekket kr. 12 000 i husleie ved salg av boligen. 

  Borettslaget mottar kr. 2.000,- til et sosialt formål pr. inngåtte oppdrag.

  Alle beboere får gratis, uforpliktende verdivurdering ved salg/refinansiering av bolig.

på Saupstad

Vi står fordesidert flestboligsalg
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VIKTIG HMS-INFORMASJON 
TIL BEBOERE! 
(helse, miljø og sikkerhet) 

trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta 

anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass. 

eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om 
tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket 

Beboers ansvar:
Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av 
det elektriske anlegget. 

er i orden og evt. melde ifra til Ringvegen 

Melde ifra til administrasjonen ved feil eller 

Ringvegen borettslags ansvar:

(egenkontroll).
Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av 
fellesarealer og fellesområder.
Følge opp feil og mangler som rapporteres inn.

elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. er 

informasjonsskrivet med en sjekkliste som alle 
må gå gjennomen en gang for året. Ta vare på 
sjekklisten, så har dere dokumentasjon for en 
senere anledning – og ved et evt. salg.

viktige telefonnummer som er slått opp i alle 
oppganger. Her står viktig informasjon om 

Det gjøres oppmerksom på at den enkelte 

Et trygt og godt miljø er et felles ansvar!

Med vennlig hilsen



17

HMS-SJEKKLISTE - LEILIGHET 
 
Dato: _________________   
 
 
Nr Spørsmål JA NEI 
1 Er rømningsveier (vinduer og dører) i orden og lett å komme til. 

Gjennomgå rømningsveier og hvordan en bør opptre ved brann med alle i 
husstanden, spesielt barna. Gjenstander som sykler, barnevogner, skohyller osv i 
fellesareal er IKKE tillatt. Det kan være til hinder ved rømning.  

  

2 Er røykvarsler i orden (testes) og er batteri skiftet (en gang pr år)? 
Røykvarslere bør testes jevnlig, og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. 
Røykvarslere skal ikke være eldre enn 10 år. Husk å skifte batteri jevnlig. I større 
boliger bør det vurderes flere røykvarslere. Lyden fra en røykvarsler skal høres 
tydelig på soverom med lukket dør.  

  

3 Er brannslokkingsutstyret i orden? 
Husbrannslange: Skal være tilkoblet kran. Rull ut hele slangen og kontroller at 
kranen og munnstykke på slangen virker og at slangen er uten sprekker. 
Håndslokkerapparat: Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Pulverapparat 
vendes for å hindre at pulveret klumper seg.   

  

4 Er sikringsskapet i orden – ingen varmgang og nøkkel på plass? 
Alt som ikke trenger å være i sikringsskapet ryddes vekk. Sjekk om kursene er 
tydelig merket. Sjekk at sikringene er skikkelig tilskrudd. Er det en sikring som går 
ofte, eller er veldig varm, må dette kontrolleres av elektriker. Det er veldig greit å ha 
en lommelykt stående i skapet.  

  

5 Er elektrisk utstyr som ledninger, stikkontakter, støpsler, lamper m.m. i orden?  
Ser du svimerker er dette et alvorlig faresignal. Bruk ikke for sterke lyspærer. Ovner 
må ikke tildekkes eller komme nær brennbart materiale som gardiner og møbler. 
Vifteovn og løse lamper må aldri benyttes på barnerom. Se opp for løse og varme 
stikkontakter og støpsler, sprukne ledninger og unngå i størst mulig grad bruk av 
skjøteledninger. Bruk faglært elektriker ved feilretting.  

  

6 Skrur du av elektriske apparater av på forsvarlig måte etter bruk? 
Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel slås alltid av når du forlater boligen. 
Rengjør lofilteret etter bruk av tørketrommelen. Dersom vaskemaskin/tørketrommel 
må benyttes mens du sover, plasser en røykvarsler slik at den gir tidlig varsel om 
røyk/brann (røykvarsler plasseres ikke så nære at damp aktiverer røykvarsler. Ha 
slokkemiddel og lommelykt mellom soverom og maskin). Hvis du ikke har montert 
timer (tidsur), trekk ut støpsel til utstyr med termostat som kaffetrakter, vannkoker, 
krølltang m.m. Ikke trekk i ledningen! 

  

7 Har du vurdert behovet for komfyrvakt? 
Tørrkoking er en hyppig brannårsak. Har du lett for å glemme å skru av kokeplaten, 
finnes det utkoplingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid. For eldre og 
funksjonshemmede kan hjelpemiddelsentralen i kommunen gi nærmere informasjon. 
Kravet til komfyrvakt kom i 2010 for alle nye boliger. Dersom det i eldre bygninger 
legges opp ny elektrisk kurs til komfyr gjelder samme krav til komfyrvakt. 
Det er også viktig å regelmessig rengjøre avtrekksvifta over komfyren. Fettet som 
samler seg i filteret kan lett ta fyr ved overoppheting.   

  

8 Har du kontrollert våtrom (bad, kjøkken) for mulig vannlekkasje? 
Vannslanger og avløpsledninger til oppvaskmaskin bør skiftes dersom de er eldre enn 
10 år. Sjekk for lekkasjer bak/under oppvaskmaskin, vaskemaskin, 
varmtvannsbereder og vask (vannlås) på kjøkken og bad. Kontroller at avløp fra 
vaskemaskin og oppvaskmaskin er godt festet. Rens sluk i gulv minst 1-2 ganger for 
året (avhengig av bruk).  
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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

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 

og garantier for det arbeidet som er utført. 
Eventuelle reklamasjoner stiles derfor 
direkte til dem.
Vi presiserer at valg av håndverkere kun er 

NYE BEBOERE: 
Saupstadringen 4B August-21 Elise Samuelshaug

Saupstadringen 19B Mars-22 Mia Merete Antonsen

Saupstadringen 29A Mars-22 Aras Farho

Saupstadringen 29B Mars-22 Espen-Marius Lindegård
Saupstadringen 2E April-22 Sindre Sæther

Kolstadtunet 4A Mai-22 Solaug Trøan Ellefsen
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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
Administrasjonsfritt

Kun de som lader betaler.
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PostNord har  etablert 
 pakkeautomat  utenfor 
 Saupstadringen 35F

stor suksess ved å levere ut pakker til 
privatpersoner i butikk.

Netthandelen vokser raskt og det samme gjør 

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 gjør henting og levering 

• Pakkeautomat er et supplement til å hente 
pakker når du selv ønsker.

• 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 

stå lett tilgjengelig for kunden og for sjåføren 
som skal levere pakkene. At det er mulighet for 
parkering i nærheten.

• Postnord legger vekt for økt fokus på miljø og 

• Det koster ingenting å ha pakkeautomat.

• Postnord er ansvarlige for pakkeautomatene, 
vedlikehold, servicer etc.

ca 200 kg.
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HVA SYNES DU OM DE NYE 
PLANENE FOR SAUPSTAD 
SENTRUM? 

Det foreligger en uløst innsigelse til planvedtaket, 
og planen er derfor uten rettsvirkning. Saken er 
oversendt Statsforvalteren for mekling og 
eventuell videresending til Kommunal- og 
distrikts departementet for endelig avgjørelse. 

Ovennevnte tekst er et utdrag fra saksfremlegget.

Det er mulig å klage på planvedtaket, 
klagefrist er 4.juni 2022.

Trondheim kommune Byplankontoret 
 

7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

I fjor deltok mange av dere i høringen av planene 

fasader mot hovedgate i sentrumskjernen, og 
plasseres slik at den også skjermer mot støy.
Kommunedirektøren mente at planene ikke var 
gode nok, og lagde et eget alternativ med større 

attraktive fasader i sentrumsgata. 
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1. Les diktet inni deg
2. Les diktet høyt

Les diktet en gang til.

hvis du ser deg lenge over skulderen 

men du kommer

også til å gå på

det er du som går nå

skal du ha hele livet

da er det lurt

å si litt pene ting til den nå

bli kompis med den

be den ut på lunsj

så slipper du at den hater deg

når du blir en skrukkete pensjonist

de vil du ikke ha imot deg

om du skjønner

da vi ikke så hvem som ringte
tok vi av røret

vi håpte det var
de sekundene der

sekundene der

sånn er det
når jeg hører skritt i trappa

eller biler på gata
eller noen som knitrer
med posene bak meg

i butikken
en dag

må det vel være deg

Ta kontakt med administrasjonen 
hvis noe er uklart.

ut ladestasjoner parallelt med nye garasjer rundt 

av anleggene. De som ønsker ytterligere 
informasjon kan se på Ohmia sin hjemmeside.

VIKTIG
Alle må følge nøye med på skilting der det 
er satt opp bokser for el-bil ladding. 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.

NYE LADESTASJONER I 
BORETTSLAGET
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LEIE AV RINGEN STORSTUE
Borettslaget har utleielokale 

Ta kontakt med driftskontoret 72 59 22 00 
post@ringvegen.no, 

eller om dere har ønske om en omvisning i 
lokalene som er til utleie. 

Se også informasjonen som ligger ute på 
www.ringvegen.no, 

som er ledige.

«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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Ingredienser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasur: 

 

 

 

 

Pynt: 

Fremgangsmåte:
Smelt smøret. 
Ta kjelen av platen og
rør kakaopulveret i det
varme smøret slik at det 
løser seg opp.

Pisk egg og sukker til eggedosis. 

Rør inn sjokoladesmøret. 

vaniljesukker og natron. 

og rør til du får en jevn deig. 
Vend inn grovt hakket kokesjokolade.

(ca. 30 x 40 cm). Stek kaken midt i ovnen ved 

Avkjøl kaken helt i formen.

Til glasuren piskes mykt smør sammen med 
kakaopulver, melis og melk. 

Bre glasuren over kaken.

SJOKOLADEKAKE I LANGPANNE
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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)


