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HEI ALLE MEDBEBOERE,

Vi er i slutten av september når du har 
denne Ringreven i hånden. Høsten er på 
alvor over oss. Og vi går en kald og hvit 
årstid i møte. Sånn er årstidene veldig 
merkbar i Trøndelag.

Sommeren 2022 var ikke mye å skryte om. 
Tror nesten det har vært den våteste 
sommeren jeg har opplevd på mange år. 
Ifølge anonyme kilder så sies det at det 
regnet 24 dager i strekk i juli måned. Årets 
sommervikarer synes jeg har gjort en 
anstendig innsats hos oss. Jeg og styret 
takker for deres innsats.

Så, hva har skjedd siden siste Ringreven.

Jo, “ vi” har eller er i ferd med å sluttføre 
all kantsteinsetting og asfaltering rundt 
garasjene. Jeg forventer at dette arbeidet 
er ferdig før vinteren setter sitt grep 
over området vårt. Håper sluttresultatet 
blir bra. Det jeg har sett i hvert fall, er bra. 
Vi skal gjennomføre en befaring i løpet av 
høsten med tanke på videre arbeid med 
asfaltering etc. Dette får vi komme tilbake 
til neste år.

“Miljøbygget” er ferdig. 1.etg. er til utleie for 
små anledninger. Kjelleren er til bruk for 
dere beboere. Det er en dugnadsperiode 
der nå. I tillegg er det nå klargjort vaskeplass 
på baksiden av Miljøbygget. Se for øvrig info 
på vår hjemmeside.

7. september ble det arrangert Telia-dag i 
Storstua. Tydeligvis et populært innsalg. 
Det ble et stort oppmøte med rundt 80/90 
beboere. Veldig bra. En kortversjon om 
innholdet inni bladet.

STYRELEDER HAR ORDET

Avslutningsvis vil jeg komme med en reprise. 
Dette vil jeg ha med i hvert nummer som en 
påminnelse til oss alle. Både gamle og nye 
beboere. Det er et viktig tema.

Viser til brannforskriften som sier noe om 
beboers forpliktelse:
1. Orden og ryddighet i fellesarealer/
 trapperom og korridorer.
2. Bytte batteri og kontrollere røykvarslere 
 i egen boenhet.
3. Ettersyn og kontroll av manuelt 
 slokkeutstyr.
4. Etterleve rutiner fastsatt av styret, som 
 bl.a.: Opprettholde fri rømningsvei.

JEG OG STYRET ØNSKER DERE 
ALLE EN RIKTIG FIN HØST!

Styreleder
Terje Svarva

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

kl 14.00 - 17.00
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 kr 250,- 

Det blir salg av kaffe og kaker. 
Inntekt vil gå til et veldedig formål.

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 

Påmeldingsfrist er 
15. oktober 2022

Utstillere blir kontaktet
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NOEN ORD FRA DAGLIG LEDER

BORETTSLAGET HAR NY HJEMMESIDE
Vi håper den blir godt mottatt 
og at dere regelmessig er 
inne og ser.

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

Av de som sender inn tilbake-
meldinger så vil vi trekke ut 
1 svar/innspill som vil bli 
premiert.

Hei alle sammen

Sommeren 2022:
Da er sommeren over og høsten står for tur. 
Det ble en våt sommer, og det var til tider utfor-
drende å holde plenene fine. Det var også utfor-
drende for de som skulle klippen plenene – det 
ble glatt å kjøre og det pakket seg mengder med 
vått gress på hjulene – som dessverre ble med 
ned på asfalten. Men våre dyktige sommervikarer 
og driftsavdeling klarte å holde det fint etter for-
holdene. 

Legging av ny kantstein, planering rundt de nye 
garasjene og asfaltering har dessverre gått alt 
for sent i sommer. Det skyldes i all hovedsak at 
vår entreprenør har hatt problemer med å skaffe 
nok folk. Vår driftsavdeling måtte derfor «trå» til 
mot slutten, slik at vi ble ferdige før 
vinteren. 

Miljøbygget:
Vårt gamle administrasjonsbygg – Miljøbygget – 
er nå ferdig oppusset og klar til bruk. 
Les mer om det i denne utgaven av Ringreven.

Vaskeplass:
Vaskeplass for biler og matter/tepper er ferdig og 
klar til bruk. Den ligger bak Miljøbygget. 
Det er plass til 2 biler samtidig + matter/tepper.
Strømkontakter for høytrykkspyler og støvsuger 
er også montert utvendig.

Uteområdet og bygningsmassen:
Uteområdet har fått et bra løft de siste 2 årene, 
og planen er at det skal fortsette. Det er flere 
områder som har veldig dårlig asfalt og kantstein 
som nesten er borte. Styret har besluttet å sette 
av midler til formålet i årene fremover. Styret 
og administrasjonen jobber også med å få en 
oversikt over hva det vil koste å rehabilitere 
bygningsmassen – ref. vedtak på generalforsam-
lingen i mars. 

www.ringvegen.no:
Husk å ta en tur innom hjemmesiden med 
jevne mellomrom. Vi legger stadig ut nyheter og 
aktuelle saker her.

På vegne av oss ansatte i Ringvegen borettslag:
ØNSKER VI ALLE BEBOERE 
EN RIKTIG GOD HØST OG 
FØRJULSTID!
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Ny prisrekord i  
Ringvegen borettslag
Vi solgte nylig denne leiligheten i Saupstadringen 23 A for kr 3.300.000.  
Tenker du på salg av leiligheten din i løpet av året? Ta gjerne kontakt med 
meg for en uforpliktende og gratis verdivurdering av din leilighet!

SOLGT!

Anders Keiseraas
Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf. 986 70 350 / anders.keiseraas@em1.no
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SOMMERCAFE PÅ MILJØBYGGET
Du har kanskje fått det med deg, at det tidligere 
driftsbygget vårt har gjennomgått en restaure-
ring?

Nå står «Miljøbygget» klart til å ta imot gjester 
til ulike arrangementer. 

Husets kjeller (og 1. etg), vil også bli en arena for 
hobbykvelder av forskjellige slag, for oss beboere.
I påvente av ferdigstillelse av kjelleren, ville jeg se 
om det var liv laga for en cafe i utleielokalet, 
sommerstid.

Det ble sendt ut SMS til alle beboere om at det 
var åpen cafe, tirsdag 21. juni. 

Mellom 10-15 beboere kom innom – og fikk sett 
lokalet, og kjøpt seg en kaffe og vaffel.

Det ble 3 tirsdager med cafe – med mindre 
deltakelse etter hvert. Siste dagen var det suppe 
på menyen.

Regn og ferietid får noe av «skylden» for lav 
interesse, og med mer synlig informasjon til 
beboerne, ville kanskje fått flere til å komme? 
Takker alle som kom innom – og en ekstra takk 
til Joril, som bisto underveis.

Når alle rom er ferdigstilt, og miljøgjengen starter 
opp med aktiviteter, håper jeg det blir mer besøk 
etter hvert i Miljøbygget utover året, og neste år. 
Du kan jo ta det som en utfordring – bli med, 
huset trenger folk. 

Miljøaktivist
Sissel
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FRA TØRKEROM TIL GRØNNE 
OASER
Pallehager, drømmehager, grønne oaser 
– kjært barn har mange navn.

Vi startet opp dette prosjektet i fjor på tidlig-
høsten, og hadde et ønske om å tilby beboere 
å kunne dyrke litt til seg selv. Da vi startet opp, 
visste vi ikke hvor mange pallekarmer vi kunne 
få plass til og heller ikke hvor pallehagene ville 
ende opp. Det ble annonsert i Ringreven og vi 
endte til slutt opp med to hager. Den ene ligger 
ved Casper Lundes vei 4/6 og den andre ligger 
ved Saupstadringen 49D.  

Innhøsting pågår, så ta gjerne en tur forbi for å 
se. Er du/dere interessert i å ha en pallekarm, 
så ta kontakt med borettslaget. Vi har noen flere 
plasser. Borettslaget stiller med pallekarm og 
den enkelte beboer ordner resten selv. 

Miljøutvalget arrangerte dugnad for de som ønsket å dyrke i 
pallekarmer. 

Før

Underveis: Underduk og grus lagt av vaktmesterne. 
Klart for paller og planting

Etter
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BEBOERMØTE  
 
Borettslaget tar sikte på å gjennomføre årets beboermøte 
onsdag 26.10 kl 18.00  i Ringen Storstue i administrasjonsbygget.

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.

INFO FRA TEKNISK AVDELING
BLANDEVENTILER OG VANNSKADER
De som ikke har fått byttet blandeventiler på 
varmtvannstankene bør få gjort det, dette gjelder 
spesielt tankene som ble byttet i 2004-2005, 
produksjonsåret står på tankene. I det siste har 
det vært en del vannskader som følge av at 
blandeventilene begynner å lekke, noe som 
 kan føre til ganske store vannskader inne i leilig-
hetene. Egenandelen på forsikringen er pr dags 
dato kr 10.000, - og dette er noe beboerne må 
dekke selv, til sammenligning koster det godt 
under summen av egenandelen å få byttet 
blandeventilen. Om vi opplever mange slike 
skadesaker fremover kan vi risikere at forsikrings-
selskapet både høyner forsikringspremien samt 
at de også kan nekte å dekke slike skader.

SØPPELDUNKER 
Søppeldunkene ved Saupstadringen 37 vil 
snart bli flyttet til plassen som allerede er ved 
Saupstadringen 39-41. Dette gjøres for at 
søppelbilen skal slippe å rygge ved barnehagen 
og dermed unngår vi farlige situasjoner med 
ungene i området

DIVERSE INFO: 

VASKEPLASS FOR BILER OG MATTER/TEPPER
Det er nå etablert egen vaskeplass for biler og 
matter/tepper bak det gamle administrasjons-
bygget (Miljøbygget) i Saupstadringen 35F.
Vaskeplassen er beregnet for 2 biler og en for 
matter. Matter/tepper innerst nærmest bygget. 
Følg merking.

Det er vannslanger på veggen og stikkontakter 
for støvsuger og høytrykksspylere. Tilbudet er 
tiltenkt våre beboere og vi håper at denne 
vaskeplassen benyttes.
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«JULEGRØTDAG» 
I RINGEN 

STORSTUE   

Beboerne er velkommen til å 
ta turen for en sosial ettermiddag. 

Det vil bli enkel servering av grøt og drikke.

7. desember
Administrasjonsbygget

 (Storstuen)
kl 16.00 - 18.30

BRUK AV FELLES BOD AREAL    
Felles bod/areal er for alle i oppgangen.

Arealet kan kun benyttes til å hensette sykler, 
barnevogner, sportsutstyr og annet bruksutstyr 
i sesong. Disse retningslinjene er for å unngå at 
felles bod/areal blir fylt opp med rask som står i 
flere år. 

Borettslaget er ikke ansvarlig for skader eller 
tyveri av utstyr som står i felles bod/areal. 

Minner også på at beboere kan låne tilhengere 
i borettslaget. Ta kontakt med driftskontoret for 
mer info.

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 fellesområdene 
eller andre plasser.
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I år som i fjor – kan vi feire julaften den 24. desember, 
og i år er dagen på en lørdag.

Har du av ulike grunner ingen å feire jula med i år, og liker selskap? 
Da er denne invitasjonen til deg:

Vi har den glede å invitere DEG til julemiddag, 
i Ringen Storstue, kl 17.00. (Sr19 D)

Det blir servert en aperitiff, før vi entrer Storstua 
og får servert juleribbetallerken med drikke.

Dessert; hjemmelaget karamellpudding med krem.
Deretter er det kaffe avec og julekaker.

Lett underholdning, og en overraskelse til alle. 

Begrenset plasser.
Allergier tas hensyn til.

Bindende påmelding, frist 1. desember.
Pris: kr 100,-

Påmelding:
Ringvegen bl: 72 59 22 00

Mail: innspill@ringvegen.no

Har du lyst til å være med å arrangere?
Ta kontakt med borettslaget.
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BEFARING I BORETTSLAGET
Styret med varamedlemmer, daglig leder og 
teknisk leder, gikk i juni på befaring i hele 
borettslaget. Formålet med denne gårunden 
er å se på den utvendige bygningsmassen og 
uteområder. Generell tilstand og muligheter 
blir notert og lagt til grunnlag for videre arbeid 

i borettslaget. Dette gjelder reparasjoner, 
utbedringer eller nye ting. 

Vi tar fortsatt gjerne imot gode ideer og forslag 
til hva vi bør se nærmere på, som kan gjøre det 
enda koseligere å bo her. Så gjerne send en 
e-post til: post@ringvegen.no



Siste person på lista er

Solfrid 

1.  Jeg jobbet frivillig på Sommerkafeen i 4 uker. 
Var også på noen bilturer og besøkte slekt og 
venner. 

2.  Nei, jeg gleder meg ikke til glatte veier med is 
og sørpe, samt dårlig strødd og isete gang-
veier opp mot Saupstadsenteret. 

3.  Jeg savner restauranter og flere butikker. 

Vi takker for
at alle stilte 

opp til intervju 

1.  Hva gjorde du i sommer?

2.  Gleder du deg til vinteren?

3.  Hva savner du på Saupstad?

Første person er 

Julia og Doffen 

1.  Vi ferierte 1 uke på Kypros, og ellers ventet vi 
spent på at finværet skulle komme til Trondheim. 

2.  Nei, jeg gleder meg ikke til vinteren, men Doffen 
derimot tror jeg gleder seg masse til å grave i 
snøen igjen. 

3.  Jeg kommer ikke på noe jeg savner i farten. Vi har 
det meste vi trenger her.

Da starter vi opp igjen etter 
en liten pause med den lokal 
varianten, der vi stiller ulike 
spørsmål til våre beboere. 

Neste person er 

Vibeke 
1.  I sommer har samboeren og jeg vært på fjelltur på Dovre med gode 

venner hvor vi har gått fra hytte til hytte og sovet i telt. Vi har vært på 
Østlandet og besøkt familie og venner, samt fått besøk. 

2.  For å være ærlig så både gruer og gleder jeg meg til vinteren. Gruer 
meg med tanke på at dagene blir kortere og strømmen dyrere, men 
gleder meg til at snøen gjør at det blir lysere og at naturen og menne-
skene faller til ro. 

3.  Jeg savner flere små søppelkasser i området Saupstadringen ved Tor-
plassen og ved Saupstadringen/Casper Lundes vei. Søppelkassene 
burde ha en form for sperring for å forhindre at fuglene drar utover 
søppel fra dunkene. 

12
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Borettslaget 
har gleden av å invitere 
beboerne til foredrag 
om fremtidsfullmakt

foredrag

En jurist fra TOBB vil komme å gi en innføring rundt dette temaet
Dato: 15. november

Sted: Miljøbygget (gamle administrasjonsbygget) 
Tidspunkt: kl 18.00

Pga begrenset antall plasser ber vi om at 
beboerne melder seg på dette arrangementet. 

«Først til mølla»

Påmelding kan skje på e-post
innspill@ringvegen.no eller telefon 72 59 22 00

Frist for påmelding er 1. november foredragforedrag
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VÅR ERFARING MED Å DYRKE I 
PALLEKARM
Vi startet opp i mai med å dyrke i pallekarm i 
kleshenget ved Saupstadringen 49D.

Vi har dyrket i to pallekarmer i dobbel høyde. Vi 
hadde potet i den ene karmen og gulrot og salat 
i den andre. Og det har vokst over all forventing, 
har spist bare selvdyrkasalat i hele sommer. Ble 
også ganske bra avling med poteter og gulrot.          
Det vi må endre på til neste år er å flytte litt på 
karmene, så det blir bedre plass mellom dem. 
For alt vi dyrka tok mer plass enn noen kunne 
tenke seg.

Gleder oss til å starte opp igjen neste år, med 
mer kunnskap om dyrking i pallekarm. 

Tekst av: 
Venke og Jan
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LEIE AV RINGEN STORSTUE
Borettslaget har utleielokale 
(Storstuen) i administrasjonsbygget 

Ta kontakt med driftskontoret 72 59 22 00 
eller på e-post: post@ringvegen.no, 
hvis dere har flere spørsmål rundt utleiedelen
eller om dere har ønske om en omvisning i 
lokalene som er til utleie. 

Se også informasjonen som ligger ute på 
borettslagets hjemmeside: www.ringvegen.no, 
der kan man blant annet se hvilke utleiedatoer 
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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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.

NYE BEBOERE: 
ADRESSE INNFL. MND KJØPER/E

Saupstadringen 35C Juni-22 Linnett Storås
Saupstadringen 43C Juni-22 Anne Katrine Nystuen/Julian Nystuen
Kolstadtunet 10B Juni-22 Anna Catherine Mcintyre
Saupstadringen 33B Juni-22 Andrea Kirkvold/Omed Rahimi
Saupstadringen 29D Juni-22 Homan Darwish
Saupstadringen 2E Juni-22 Vivian Engvik Magnetun/Kai Roger Magnetun
Saupstadringen 15A Juni-22 Ali Yazdan Panahi/Aziza Kazi Zoda
Saupstadringen 41A Juli-22 Mihret Kidane Abdella
Saupstadringen 19B Juli-22 Tina Lysfjord/Joakim Skavlid
Kolstadtunet 4D Juli-22 Hammad Hussain/Mannaj Tariq Mehai
Kolstadtunet 2A Juli-22 Geir Kenneth Værnes
Saupstadringen 2C Juli-22 Mariwan Mirza
Saupstadringen 17A August-22 Alexander Fsehaye Brhana/Rahel Debesay Solomon
Saupstadringen 27A August-22 Songul Sahin
Kolstadtunet 10B August-22 Espen Bølestrand
Saupstadringen 4A August-22 Karina Sletvik
Kolstadtunet 8A August-22 Svend Marius Haugum
Saupstadringen 43A August-22 Anita Groth/Hans Christian Groth
Saupstadringen 6C August-22 Aleksander Dang
Saupstadringen 41A August-22 Filimon Negasi Teklebrhan
Kolstadtunet 4D September-22 Sylvi Anderssen
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«MILJØBYGGET»
Styret vedtok for en tid tilbake å rehabilitere 
det gamle driftsbygget vårt som er lokalisert 
på adresse Saupstadringen 35F i borettslaget. 
Formålet med oppussingen var at bygget 
kunne leies ut til mindre sammenkomster. 
Rehabiliteringen er nå ferdigstilt og lokalene er 
klare for utleie. 

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

Mandag-fredag heldagsutleie 
for beboere  kr. 1 200, - 
for ikke beboere  kr. 1 600,- 

Fredag eller lørdag 
for beboere  kr. 2 000, - 
for ikke beboere  kr. 2 500,- 

Søndag 
for beboere kr. 1 200,- 
for ikke beboere kr. 1 600,- 

Hel helg (fre,lør,søn) 
for beboere kr. 4 200,- 
for ikke beboere kr. 4 500,- 

Det kommer et depositum på kr. 1 000,- 
i tillegg til leiepris.
Leien betales forskuddsvis ved signering av 
denne kontrakt. 2 timer vask er inkludert i prisen.
Dersom lokalet skulle være i en slik forfatning 
at rengjøringen tar lengre tid, belastes leietaker 
med kr. 599,- for hver påbegynt time for 
renholderne. Renhold som krever verneutstyr 
belastes med kr 1.000, - av leietaker.

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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VIKTIG HMS-INFORMASJON 
TIL BEBOERE! 
(helse, miljø og sikkerhet) 

I Ringvegen borettslag ønsker vi å skape et 
trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta 
vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt 
av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske 
anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass. 

Det finnes en del lovverk vi som boligselskap 
må følge. Blant annet lov om brann- og 
eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om 
tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket 
stiller krav både til Ringvegen borettslag ved 
styret og til den enkelte beboer.

Beboers ansvar:
•	 Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av 

det elektriske anlegget. 
•	 Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til 

bruksanvisning.
•	 Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten 

er i orden og evt. melde ifra til Ringvegen 
borettslag ved mangler.

•	 Sjekk for vannlekkasjer – spesielt blandeventil 
på varmtvannsbereder - se pkt 8 i sjekklisten.

•	 Sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner 
og andre endringer i leiligheten. Bruk fagfolk!

•	 Melde ifra til administrasjonen ved feil eller 
mangler som kan gå utover naboer eller som 
skal følges opp av Ringvegen borettslag.

Ringvegen borettslags ansvar:
•	 Etablere og utøve nødvendig internkontroll 

(egenkontroll).
•	 Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av 

fellesarealer og fellesområder.
•	 Følge opp feil og mangler som rapporteres inn.
•	 Informere beboerne om deres plikter innen 

HMS-arbeidet.

For å forebygge faren for brann, feil på det 
elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. er 
beboer pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet. 
Derfor har Ringvegen borettslag som en 
del av sin internkontroll utarbeidet dette 
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.

Husk å gjøre deg kjent med branninstruks og 
viktige telefonnummer som er slått opp i alle 
oppganger. Her står viktig informasjon om 
hvorledes en bør gå frem dersom en oppdager 
en brann eller vannlekkasje.

Det gjøres oppmerksom på at den enkelte 
beboer har selv ansvar for å forsikre sine egne 
eiendeler (innboforsikring).

Et trygt og godt miljø er et felles ansvar!

Med vennlig hilsen
Styret i Ringvegen borettslag



19

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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STEMNINGSBILDER FRA 
BORETTSLAGET
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MILJØBYGGET 
(gamle driftsbygget Dalatunet)

Heia!
Nå er vi endelig i gang i kjellerlokalene. 
Mange frivillige har nå vært i gang med å vaske 
lokalene – og ja, det kan ikke beskrives hvor 
skittent det var.

Nå står maling for tur – og kanskje er det 
ferdig malt når dette leses. Frivillige står på – 
og takk for det!

Dette blir et trivelig sted å være for oss voksne i 
borettslaget. Vi starter nå etter hvert med å ha 
åpen stue og verksted på tirsdag ettermiddag. 
Vi utvider etter hvert som behovet melder seg. 
Vi kan bruke disse rommene alle dager om det 
ønskes. 

Av og til vil vi også ha arrangement i 1.etg. 
Dette vil bli annonsert særskilt.

Det vil bli satt opp plakat på inngangsdøra 
til Miljøbygget. Ta en liten spasertur og 
orientere deg – og jeg, Solfrid i 23A, kan nås 
på tlf. 930 49 016.

Solfrid Rønning inviterte tidligere i vår til «idemyldring» for 
fremtidige aktiviteter på Miljøbygget

Frivillige møttes i uke 37 for å diskutere videre fremtidsplan 
for oppussing av kjellerlokalene
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TELIAKVELD I 
RINGEN STORSTUE
Onsdag 7.september avholdt borettslaget sam-
men med Telia et informasjonsmøte for bebo-
erne. Borettslaget har fornyet avtalen med Telia 

(som vår TV og internettleverandør) og i den 
forbindelse ønsket man å gi informasjon om den 
nye avtalen til beboerne. 

Telia sin representant Roger Berntsen presenterte den nye kollektive avtalen for beboerne
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VVIIKKTTIIGG  IINNFFOORRMMAASSJJOONN  FFRRAA  TTEELLIIAA  ––  OOPPPPGGRRAADDEERRIINNGG  TTIILL  FFIIBBEERR  

RRiinnggvveeggeenn  bboorreettttssllaagg har inngått ny kollektiv avtale med Telia på TV og internett. Avtalen 

inneholder en oppgradering til fiber inn i hver enkelt leilighet. Dette gjør at vi må ha tilgang til samtlige 
leiligheter for installering. Vi må gjennomføre installasjonen oppgang for oppgang grunnet coax nettets 
oppbygning i dag. Installasjonene vil bli gjort i tett samarbeid med driftsavdelingen. 

Det vil bli montert nytt utstyr i alle leilighetene. Avtalen gir hver enkelt beboer mulighet til å velge sin 
egen grunnpakke. 

Du kan velge mellom følgende: 

1. TV og internett:
• TV & Strømming med 50 poeng som man kan brukes til å velge TV-innhold
• 1 stk. Telia box med opptak eller TV box Mikro
• Bredbåndshastighet 100 Mbps
• Trådløst bredbåndsmodem

2. Kun internett:
• Bredbåndshastighet 750 Mbps
• Trådløst bredbåndsmodem

3. Kun TV:
• TV med 110 poeng som man kan bruke til å velge TV-innhold
• 1 stk. TV box Mikro (Telia box kan ikke velges, da denne krever internett)

VVii  eerr  kkllaarree  ttiill  åå  hhjjeellppee  ddeegg  ppåå  

- TTeelleeffoonn  992244  0055005500  ((mmaann--ffrree  0088--2200))
- CChhaatt  hhttttppss::////wwwwww..tteelliiaa..nnoo//kkuunnddeesseerrvviiccee//kkoonnttaakktt--oossss//
- EE--ppoosstt  hhttttppss::////wwwwww..tteelliiaa..nnoo//kkuunnddeesseerrvviiccee//kkoonnttaakktt--oossss//kkoonnttaakkttsskkjjeemmaa//
- HHjjeemmmmeessiiddee::  hhttttppss::////wwwwww..tteelliiaa..nnoo//kkuunnddeesseerrvviiccee//
- MMiinn  SSiiddee::  LLooggiinn  ffoorr  mmoobbiill,,  TTVV  oogg  bbrreeddbbåånndd  ||  TTeelliiaa

NNæærrmmeessttee  TTeelliiaa  bbuuttiikkkk//sseerrvviicceesseenntteerr::  SSoollssiiddeenn
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Bladene faller nå fra trærne i et flott spill av 
farver, plukk å lag noe fint som f.eks. denne fine 
skålen. Det du trenger er: 1 stk ballong, lim til å

feste bladene til ballongen (tapetlim går).  Fest 
bladene på ballongen, la det tørke over natten, 
smell så ballongen og du har en flott skål!

HØSTEN ER HER MED TID FOR 
INNESYSLER FOR HELE FAMILIEN: 
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1. Suppe: Skrell gulrøttene. Kutt gulrøtter, eple 
og løk i terninger. Finhakk chili og kutt vårløk i 
tynne skiver.

2. Smelt smør i en kjele eller bruk nøytral olje. 
Stek gulrot, eple, løk, chili og garam masalakry-
dder på medium varme til grønnsakene er 
blanke og møre.

3. Tilsett hakkede tomater og buljong i kjelen. Gi 
det hele et oppkok og la det deretter småkoke 
videre i 10 minutter.

4. Tilsett kokosmelk eller matfløte og smak til 
suppen med garam masala, sukker, salt og 
pepper.

5. Stek kylling: Del kyllingfiletene i biter, og stek 
dem i 2–3 minutter i en varm stekepanne til 
de er akkurat gjennomstekt. Krydre med salt 
og pepper.

6. Server suppen med hakket persille eller vårløk 
over og eventuelt grove bagetter ved siden av.

HOT KYLLINGSUPPE MED EPLE 
OG GULROT

Oppskrift på populær og varmende suppe, 
med kylling, god kraft, kokosmelk, tomat og 
krydder som gjør den akkurat passe sterk. 
Server til middag med grove baguetter og 
mykt smør.

Ingredienser:
•	 450 g kyllingfilet 
•	 salt og pepper 

Kyllingsuppe:
•	 2 stk gulrot 
•	 1 stk eple 
•	 1 stk løk 
•	 2 stk vårløk 
•	 0,5 stk rød chili 
•	 2 ss garam masala 
•	 1 ss smør eller olje
•	 2 bokser hakkede tomater 
•	 1 dl kokosmelk , evt matfløte
•	 5 dl kyllingkraft , gjerne Jacobs Utvalgte, 

evt grønnsakskraft
•	 1 ts sukker 
•	 0,5 ts salt 
•	 0,5 ts pepper 

Tilbehør:
•	 1 stk grov baguette 
•	 0,5 bunt persille, som topping 
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En saftig og god glutenfri sjokoladekake som er 
laget på mørk sjokolade og helt uten mel. Kaken 
toppes med hakkede pistasjnøtter. Det blir ekstra 
godt hvis du pynter kaken med friske og syrlige 
bringebær.

Vær obs på at sjokoladen du bruker er glutenfri.

Ingredienser: 

200 g mørk sjokolade, helst 60-70% kakaoinnhold

200 g meierismør

150 g sukker, finkornet

5 stk egg, mellomstore/store

500 g bær, friske, røde bær

pistasjnøtter, hakkede, til pynt

Slik gjør du: 

1. Kle en springform (20-22 cm i diameter) med 
bakepapir i bunnen og på sidene.

2. Finhakk sjokoladen. Smelt smøret i en liten 
kasserolle. Trekk kasserollen fra varmen og 
tilsett sjokoladen, rør til alt er godt blandet.

3. Skill eggene. Visp eggeplommene sammen 
med 50 g sukker til sukkerert er oppløst (ikke 
eggedosis). Pisk eggehvitene med resten av 
sukkeret til myk marengs.

4. Rør sjokoladesmøret sammen med egge-
 plommene og vend til slutt inn marengsen. 

Hell ¾ av sjokoladerøren (la resten av røren 
stå i romtemperatur så lenge) over i formen.

5.  Stek kaken ved 170 grader i cirka 35 minutter.

6.  La kaken bli helt avkjølt før du heller den 
ustekte røren over kaken (kaken vil gjerne  
synke litt sammen på midten og lage en     
perfekt fordypning for sjokoladerøren).

7.  La kaken stå i kjøleskapet i 2-3 timer før 
servering. Pynt med friske røde bær og dryss 
over kakkede pistasjnøtter.

Bilde og oppskrift er lånt av godt.no

GLUTENFRI SJOKOLADEKAKE
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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)


