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Sommeren er en årstid som jeg tror for veldig 
mange gir litt ekstra inspirasjon og energi. Det 
er utrolig flott å se at verden åpnes mer og 
mer opp, lukten av nyslått gress og fargene fra 
fine blomster pryder borettslaget. Gjennom de 
siste årene har det skjedd mye positivt rundt 
om i bydelen vår.

Dette styret har nå jobbet sammen i tre hele 
måneder, og jeg vil med dette benytte anled-
ningen til å takke beboerne for tillitten styret 
har fått til å skape ro. Vi opplever at mange  
viser stor forståelse for at det er mye som 
ennå må gjøres, men vi har fått utrettet en 
god del allerede. 

Det å lede ulike personligheter, som er ukjente 
for hverandre kan være utfordrende, men jeg 
vil personlig rette en takk til den gjengen som 
jeg i dag sitter sammen med i styret. De har 
virkelig stått på for borettslagets og beboer-
nes beste.  

Noe av resultatene vil man se over tid, men 
man kan allerede nå se enkelte endringer. 
Etter en lengre prosess, rundt hvilket megler-
firma borettslaget skulle samarbeide med, 
landet vi på en avtale med Eiendomsmegler 
1. Denne avtalen vil være positiv for deg som 
beboer, men også for borettslaget generelt.   

Parkzone er under avvikling etter vedtak i 
generalforsamlingen. Endelig avvikling vil etter 
planen tre i kraft 15. Oktober. Nærmere infor-
masjon om avviklingen av parkeringstjenesten 
vil komme.  

Vedlikeholdsprosjektet med taktekking vil i 
løpet av august/september ferdigstilles. Det 
jobbes med å utvikle en ny hjemmeside som 

skal gjøre det enklere for deg som beboer å 
finne svar på dine spørsmål og ved innsending 
av bestillinger eller søknader. Det er satt ned 
en gruppe for å gå igjennom husordensreglene 
og det jobbes med å avdekke kort- og langsik-
tig vedlikeholdsbehov. Målet med å få på plass 
en god vedlikeholdsplan er at det skal bli enkle-
re å disponere økonomien uten å måtte ta opp 
store lån. 

Beboere kan nå glede seg over å ta i bruk en av 
Trøndelag tøffeste lekeplasser, som er under 
ferdigstillelse i Tun E. Dette vil være et flott 
tilskudd til borettslaget og alle tunene har da 
de siste årene fått nye lekeplasser.  
Men vi ser stadig på forbedringer ved bomiljø-
et i  Kolstadflata. 

Da området på Kolstad ble bygget for 50 år 
siden, ble det tilrettelagt for at man skulle 
kunne skape et godt familieliv her. Til tross for 
dette hadde nok området under store deler 
av min oppvekst, et litt frynsede rykte utad. 
Men opplevelsen av å bo og vokse opp på Kol-
stad, var nok en annen på innsiden av bydelen. 
Samholdet og den sterke tilhørigheten, det at 
man brydde seg om hverandre og de som kom 
herfra, det var det unike og ekstra spesielle for 
denne bydelen. 

Nå har området fått et løft, muligheten for et 
trygt, stabilt og godt borettslag er det vi i fel-
leskap som skaper. For uansett hvordan fasa-
den ser ut for andre, er det vi i fellesskap som 
gir området muligheten for familieliv, vennskap 
og et unikt samhold.

Sebastian Johansen
Styreleder
Kolstadflaten Borettslag

Sammen skaper  
vi et borettslag.

—



Yaz ayları herkesin  daha çok ilham ve ener-
ji aldıgı mevsimdir, Toplumun yeniden yavaş 
yavaş açılması, etrafa saçılan yeni biçilmiş ot 
kokusu çiçeklerin renkleri ve kokusu Kolstadf-
lata dahada bir güzel hale getiriyor son yıllarda 
Kolstadflatada çok positiv şey oldu.

Su Anki yönetim 3 aydır  çalısiyor, burdan bu-
tun Kolstadflata halkına bize verdigi gørevden 
ve duydugu güvenden dolayı teşekkür ederiz.
Biz bu gøreve basladıgımızda
Bizden beklentilerin büyük oldugunu biliyoruz, 
bizde bunun bilincinde tum sorunları yapılacak 
olanları sırayla ve etkin sekilde çözmeye  
çalicacagız.

Su anki yönetimdeki arkadaşlarım her biri 
değişik kategorilerde tecrübeleri var, yönetim 
başkanı olarak her birine tesekkur ederim ger-
çekten Kolstadflata, için elerinden
geleni yapmaya çalisyorlar.

Bazı degisiklikleri zamanla gørecegiz bazısınıda 
farkında olmadan hayatımıza gecmis durumda. 
Uzun uğraşlar sonunda hangi emlak firmasıyla 
çalısacgımıza karar verdik, Kolstadflata icin en 
iyisinin  Eiendomsmegler 1 bu kararın Kolstadf-
lata icin daha karlı olduguna kara verdik.

Parkzonu tasfiye etmeyi düşünüyoruz genel 
kurul kararından sonra, Nihai tasfiyenin 15 
Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. 
Otopark hizmetinin sona ermesiyle ilgili daha 
fazla bilgi gelecek. Cati bakım projesi Ağustos / 
Eylül aylarında tamamlanacaktır.

Yeni bir web sitesi için çalismamiz devam edi-
yor web sitemizle bizimle daha kolay iletişime 
geçmek veya sorularınıza cevap bulacagınız bir 
platform olacak.

Ev kurallarını gözden geçirmek için bir grup 
kurulmuş olup, kısa ve uzun vadeli bakım ih-
tiyaçlarının belirlenmesi için çalışmalar ya-
pılmaktadır. İyi bir bakım planı oluşturmanın 
amacı, büyük krediler almak zorunda kalmadan 
finansmanı yönetmeyi kolaylaştırmaktır.
Sakinler artık Tun E'de tamamlanan Trondhe-
imin, en keyifli oyun alanlarından birini kullan-
manın keyfini çıkarabilirler.
Bu Kolstadflataya, büyük bir katkı olacak ve 
son yıllarda kolstadflataya yeni oyun alanları 
kazandırıldı Ancak hala Kolstadflata'daki yaşam 
ortamının iyileştirilmesine ugrasıyoruz.
Kolstad 50 yıl önce inşa edildiğinde, burada iyi 
bir aile hayatı yaratılabilecek şekilde düzenlen-
mişti.Yasamımın büyük bolumu burda geçtiği 
icin, burdaki güçlü birliktelik birbirine deger 
ve kıymet vermeyi hiçbir yerde görmedim bu 
semtimizin eşsiz en güzel yanıydı.

Son dönemde kolstadflataya Trondheim kom-
munenen bir destek verildi, birlikte yarattığı-
mız şey, güvenli, istikrarlı ve iyi bir konut birliği 
fırsatı. Çünkü Kolstadflata dısaridan başkaları 
için nasıl görünürse görünsün, alana aile hayatı, 
dostluk ve eşsiz bir birliktelik fırsatı veren 
bizleriz.

Sebastian Johansen
Baskan
Kolstadflaten Borettslag

Beraber daha güzel  
bir Kolstadflata

—



Styret ble valgt på generalforsamlingen den 
13.03.21. Styret har i perioden 13.03.21 – 
30.06.2021 avholdt  
9 styremøter og behandlet 115 saker.

Av saker som både er gjennomført og som vi 
holder på å jobbe med nå, kan nevnes:

• Forarbeid og gjennomføring av ekstra-
ordinær generalforsamling (gjennomført)

• Parkering i borettslaget, tilrettelegge bedre 
for parkering for el-biler og fossilbiler

• Forberede videre prosess av parkering i bo-
rettslaget, etter at avtalen med ParkZone er 
avsluttet (tjenesten er under avvikling)

• Ny hjemmeside for borettslaget, koble opp 
med Min side på Tobb 

• Prosjekt sjekk av piper, info om ildsted/ 
vedovner

• Gjennomgang og oppdatering av hus-
ordensregler

• Oppdatere og utarbeide vedlikeholdsplan 
• Vaktmesteravtale, samarbeid styret og 

vaktmester
• HMS- gjennomgang, herunder slokkemidler
• Taktekkings- prosjektet
• Ny lekeplass 
• Klimamillionen, støtte fra kommunen til 

klimatiltak
• Bytte av meglerfirma ved salg av leilighet 

(gjennomført)
• Kolstadposten 
• Gjennomføring dugnad og stortømming

I tillegg til disse sakene har det vært mange 
henvendelser fra beboerne, både pr epost 
og pr telefon (onsdag 18-20), som har vært 
behandlet av styret. Av saker som kan nevnes 
her er diverse klager av ulik art, søknader om 
dyrehold, søknader om økonomisk støtte fra 
borettslaget til diverse innkjøp, spørsmål om 
oppussing mm.

Yönetim kurulu 13.03.21 tarihinde genel kurulda 
seçilmiştir 13.03.21 - 30.06.2021 döneminde 9 
yönetim kurulu toplantısı yapılmış ve 115 dava 
ele alınmıştır.

Hem tamamlanan hem de üzerinde çalıştığımız 
sorunlar şu şekilde:

• Olağanüstü genel kurul toplantısının hazır-
lanması ve uygulanması (tamamlandı) 

• Park etmek, elektrikli arabalar ve fosil 
arabalar için daha iyi park etmeyi kolaylaş-
tırmak

• ParkZone ile anlaşma feshedildikten sonra 
(hizmet aşamalı olarak kaldırılıyor) konut 
birliğinde daha fazla park etme süreci hazır-
likgi.

• Kolstadflata için yeni web sitesi, Tobb'daki 
Sayfam ile bağlantı kurma

• Bacaların proje kontrolü, şömine / odun 
sobaları hakkında bilgi

• Ev kurallarının gözden geçirilmesi ve güncel-
lenmesi  

• Bakım planını güncellemek ve hazırlamak
• Vaktmester sözleşmesi, yönetim kurulu ve 

vaktmester arasındaki işbirliği
• Söndürücü maddeler dahil HMS incelemesi
• Çatı kaplama projesi
• Yeni oyun alanlari
• İklim milyonu, belediyeden iklim önlemleri 

için destek
• Daire satarken emlakçı değişikliği (tamam-

landı)
• Kolstadposten
• Dugnad çalışmanın uygulanması ve büyük 

ölçekli çøp atma

Bu konulara ek olarak, site sakinlerinden hem 
e-posta hem de telefon yoluyla (18-20 Çarşam-
ba) çok sayıda soru geldi ve bunlar yönetim 
kurulu tarafından ele alındı. Burada sayılabi-
lecek durumlar arasında çeşitli türden çeşitli 
şikayetler, kopek besleme başvuruları, çeşitli 
alımlar için kolstadflatadan maddi destek baş-
vuruları, tadilatla ilgili sorular vb. sayılabilir.

OVERSIKTS
RAPPORT
 Informasjon fra styret, til beboerne



Områdeløft
Saupstad-Kolstad 

2012-2020

21. september åpnet Dalen aktivi-
tetspark på Saupstad-Kolstad, sju år 
etter at ideen oppsto hos noen  
ungdommer i bydelen.  
 
I løpet av disse årene har de lagt ned en stor inn-
sats og mye tålmodighet i sitt arbeid for å gjøre en 
drøm til virkelighet. Resultatet er et godt eksempel 
på at de beste løsningene er “samskapte”. Funda-
mentet for gode resultater er et samarbeid som 
bygger på lokalsamfunnets erfaringer og kunnskap.



Dalen aktivitetspark kan være et bilde på det 
områdeløftet som er gjennomført i bydelen 
Saupstad-Kolstad i årene 2012-2020. Barn og 
unge har vært en viktig satsing i områdepro-
grammet på flere måter. Høsten 2020 åpnet 
nye Kolstad barnehage, og fra høsten 2021 kan 
barn og unge nyte skoledagen i tre splitter nye 
skoler i bydelen. Etter skoletid kan de delta i 
aktiviteter og bygge tilhørighet i bydelens nye 
kulturskolesenter, i Huseby idrettspark og i 
Kolstad arena. 

Innsatsen gjennom disse årene har vært et 
samarbeid mellom Trondheim kommune, 
staten, fylkeskommunen, privat næringsliv, fri-
villighet og lokalmiljø. Målsettingen med samar-
beidet har vært å bidra til at bydelen framstår 
som attraktiv og mangfoldig. Målet har vært at 
barn og unges kompetanse skulle styrkes i de-
res møte med framtida, at bydelen skulle være 
en inkluderende bydel med gode møteplasser 
og muligheter for deltakelse. Bydelen skulle bli 
en bydel som fremmet livskvalitet og helse, og 
det skulle bli høy kvalitet på infrastruktur og 
offentlige rom i bydelen.

Da områdeløftet startet opp var mange bygg 
og byrom i bydelen nedslitt. Sju år senere har 
en rekke tiltak dreid det negative preget til 
gryende optimisme. Senterbygget er pusset 
opp, og nye snarveier til-og-fra knytter byde-
len tettere sammen. Torget er møblert, og 
nye trær og blomsterbed gjør det frodigere. 
Biblioteket er oppgradert, den skumle skogen 
på Blisterhaugen er forvandlet til bydelspark, 
hvor du kan nyte sol og bok i det nye utebibli-
oteket. Har du flaks, møter du dyktige kunst-
nere med fyr på bålpanna blant blomstrende 
frukttrær - og et mylder av fargerike tulipaner, 
alle satt ned på dugnad. 

Bedre opplyste gang- og sykkelveier, turstier 
og skiløyper oppgraderes fortløpende, og ny 
metrobusslinje betjener bydelen med hyppige 
avganger til sentrum. Gang- og sykkelbro mot 

Tiller har vært etterspurt siden 70-tallet. Bro 
har byggestart nå i 2021. Når den står ferdig, 
tar bydelen et sjumilssteg mot å bli en fram-
tidsretta og bærekraftig bydel. 

Etter åtte år med områdesatsing har Saup-
stad-Kolstad har bydelen blitt en bydel som er 
enda bedre å bo i og enda hyggeligere å besøke. 
Denne utviklingen stopper ikke opp, selv om 
den offisielle satsingen er avsluttet nå i 2021 
– det vises blant annet i nye planer om nytt 
helsehus, oppgradering av Husebybadet og 
flere boliger og butikker i Saupstad sentrum. 
Et fortsatt engasjement fra befolkningen i by-
delen kan også videre sørge for at endringene 
gjennomføres med høy kvalitet og blir nye 
brikker i en sunn utvikling. 

I dette programmet har stat, fylke, kommune 
og private aktører holdt det de har lovet og bi-
dratt til dette gedigne løftet. Samarbeidsviljen 
fra frivilligheten og beboerne på Saupstad-Kol-
stad har vært grunnlaget for at område-
satsingas arbeid har truffet og svart på lokale 
utfordringer. 

På vegne av Områdeløft Saupstad-Kolstad 
takker vi for et godt samarbeid, og ønsker 
Kolstadflata borettslag lykke til med  
videre arbeid!
 
Are Risto Øyasæter    
Lene Markussen



Hvert år får borettslaget og vaktmesterne en del henvendelser som 
gjelder problematikk rundt måker, og at dyrets atferd kan oppleves 
som utrygt. Vi har til hensikt å redegjøre for utfordringen av hvilken 
linje borettslaget kan legge seg på, basert på norsk lovverk rundt 
håndtering av måker.

OM LOVVERKET

Iht. Naturmangfoldloven 15, er det forbudt mot 
å påføre unødvendig skade og lidelse på viltle-
vende dyr og deres reir, bo og hi.

For måker gjelder dette spesielt for fiskemå-
ker (Larcus canus) som er en rødliste art og 
fredet. Dette betyr at når reir og fugl er på 
plass, så er de beskyttet av norsk lovverk, når 
det gjelder håndtering eller fjerning av reir, 
egg og fugl.

Når det gjelder flytting av måkeunger, kan man 
kontakte Viltnemda først. Enten dukker de 
opp eller så skal de gi en skriftlig tillatelse til at 
noen andre kan flytte på ungene.

FOREBYGGENDE TILTAK

Forebyggende tiltak som man må investere øko-
nomiske midler, men har begrenset resultat:

• Fugleskremsler, som gummislanger og hauker 
o.l. har som oftest en begrenset effekt, siden 

måkene lærer fort og skjønner at faren ikke er 
reell. “Aktiv” skremming har liten hensikt og 
bidrar bare til å forskyve hekkesesongen.

ANDRE TILTAK

• Ikke mat fuglene eller la matrester ligge 
tilgjengelig. Det sistnevnte bidrar også til at 
rotter og andre skadedyr kommer på besøk.

• Den enkelte må vurdere om man bør gjen-
nomføre spising ute i perioden måken hekker. 
Måken vil bli nærgående da i sin jakt på mat

• Fjerning av reir under perioder der måken 
etablerer reir. Denne er i grenseland av hva 
som er tillatt, men også svært utfordrende 
å få gjennomfør. Skal man gjøre dette, må 
man opp på taket hver eneste dag, inkludert i 
helgene, siden måken er svært iherdig når den 
bygger reir. Det er ikke bemanning i helgene 
til å kunne utføre dette, derfor vil man kun 
begrense muligheten til å etablere reir.  

Informasjonsskriv om måker
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Visste du at det pågår et prosjekt i  samarbeid 
mellom Kulturenheten, Barne- og familie-
tjenesten (BFT) og skoler i bydelen. Det heter 
«Teamet som tåler» og består av ansatte fra 
Kulturenheten, Barne- og familietjenesten 
(BFT) og skoler. De ansatte i teamet møter 
ungdommer på ulike arenaer på dagtid og 
kveldstid. Teamet går oppsøkende ute i byde-
len på ettermiddag og kveld.

UNGDOMMENE KJENNER OSS SOM  
«UTE FOR UNGDOM».

Dagens samfunn er hele tiden i utvikling. Utvik-
lingen skjer raskt, og dette er spesielt synlig 
i ungdomsmiljøet. Til tross for stort søkelys 
på tidlig innsats oppleves det ikke som dagens 
system rigget for å kunne ta tak i utfordringe-
ne som ungdommene møter, tidlig nok. For de 
som jobber med ungdom, ønsker å finne måter 
å samarbeide bedre for ungdommenes del.

Ungdommen i dag trenger trygghet og forut-
sigbare voksne på deres arena. De trenger at 
dem som jobber med ungdom har en helhetlig 
forståelse av deres liv, deres hverdag og deres 
arena. Når ansatte fra flere enheter går opp-
søkende sammen, knytter man ungdomsarbei-
det som blir gjort i de ulike enhetene sammen. 
Ungdom møter de samme trygge voksne både 
på dag, ettermiddag og kveld, noe som skaper 
trygghet og forutsigbarhet.

MÅLSETNINGENE FOR PROSJEKTET ER:

• Forbedre samarbeidet mellom enheter og 
innad i egne enheter

• Systematisk kartlegging av ungdomsmiljøet 
i bydelen

• Være til stede og tilgjengelig for ungdom når 
teamet er ute og går

• Være en god samarbeidspartner for aktører 
i bydelen der ungdom ferdes

• Bygge relasjoner med ungdom i bydelen
• Bidra til en trygg og positiv ungdomstid

ERFARINGER TEAM SOM TÅLER HAR  
FÅTT SÅ LANGT

Det oppsøkende, relasjonsbyggende og tverr-
faglige arbeidet har bidratt til at man har fått 
en bedre forståelse av hele ungdommen og 
ungdomsmiljøet i bydelen. Man har fått et mer 
helhetlig bilde av ungdommenes liv, som gjør 
det lettere å forstå deres atferd og situasjon. 
Teamet opplever å bli oppsøkt ute og kontaktet 
på snapchat av ungdommene selv. Jakkene som 
Teamet som tåler bærer gjør at man ofte blir 
gjenkjent av ungdommene, og det gjør det også 
lettere å komme i kontakt med nye ungdommer.

Da Norge stengte ned på grunn av korona ble 
alle tilbud for barn og unge stengt. Team som 
tåler har under hele perioden gått oppsøkende 
og løst dette etter gjeldende smittevern.
Team som tåler ønsker å bidra til en trygg 
hverdag for barn og unge i bydelen!

TEAM SOM TÅLER



24. april i år inngikk EiendomsMegler 1 
Midt-Norge og vår eiendomsmeglerfullmektig 
Anders Keiseraas en samarbeidsavtale med 
Kolstadflaten Borettslag. Bakgrunnen for 
avtalen er at vi ønsker å være en samarbeids-
partner for beboerne i borettslaget, og vi har 
hatt en lang og grundig prosess med styret ifm 
inngåelsen. Avtalen som har en varighet på 3 
år, gir bl.a. alle beboere i borettslaget gratis 
uforpliktende verdivurdering/meglertakst ved 
salg eller refinansiering av bolig. Ved boligsalg 
tilbys det i tillegg en rabatt på kr 12 000.

Anders Keiseraas setter veldig pris på å ha 
fått denne samarbeidsavtalen med borettsla-
get, og han håper beboerene vil benytte seg av 
de gode tilbudene. 

Har du noen spørsmål om avtalen, eller lurer 
du på andre ting rundt salg av bolig, ta gjerne 
kontakt med Anders på telefon 986 70 350 
eller på e-post anders.keiseraas@em1.no

FORTSATT HØY AKTIVITET I BOLIGMARKEDET

Siste halvdel av mars i fjor var preget av 
nedstenging av samfunnet og usikkerhet om 
boligmarkedet. Allerede i april kom derimot 
markedet overraskende sterkt tilbake, og nå 
et år senere er aktiviteten fremdeles svært 
høy i vår region. 

Høy aktivitet i boligmarkedet er det også på 
Kolstad, hvor vi den siste tiden har sett flere 
prisrekorder for solgte boliger. Kolstad har 
blitt mer og mer populært som boområde, og 
mange boligkjøpere ser hit når de letter etter 
sitt nye drømmehjem.  

MOT NORMALT

Restriksjoner og endrede reisevaner gjorde at 
mange valgte å holde seg hjemme eller lokalt i 
Norge sommeren 2020. Dette ga også utslag i 
boligmarkedet, hvor det i juli måned aldri har 
blitt solgt så mange boliger. De fleste nordmenn 
vil trolig velge Norgesferie også i sommer, noe 
som vil føre til et større antall solgte boliger 
enn vi normalt sett ser på denne årstiden.  

Går du med planer om å selge bolig? Da anbe-
faler vi deg starte prosessen allerede nå og ta 
kontakt med Anders så snart som mulig. An-
ders er områdespesialist og kan gi deg verdiful-
le råd for når og hvordan salgsprosessen skal 
legges opp akkurat der du bor. Kanskje har han 
allerede en potensiell kjøper av din bolig? 

EiendomsMegler 1 og Anders ønsker dere i 
 Kolstadflaten Borettslag en riktig fin sommer!

Samarbeidsavtale  
med EiendomsMegler 1



Kolstad Fotball har i flere år drevet utlåns-
sentral i bydelen, i samarbeid med Trondheim 
kommune. Her kan man låne friluftsutstyr til 
diverse utendørsaktiviteter, sommer og vinter. 
Private og bedrifter er velkomne til å ta 
kontakt for lån, i tillegg oppfordres skoler og 
barnehager til å benytte seg av tilbudet. 
Skal du for eksempel ut på reise eller bare skal 
ut i naturen, kan man låne utstyr som lavvo, 
telt, kano, kajakk, hengekøye, ryggsekker og 
liggeunderlag. Ellers har Kolstad Fotball også 
masse vinterrelatert utstyr til utlån, som 
skøyter, ski, truger og akebrett. I tillegg har vi 
diverse sykler av flere typer. 

Utlån skjer via klubbhuset til Kolstad Fotball, 
som har åpent fra mandag til fredag 08:00-
16:00.

Kontaktperson for utlån/informasjon: Frode 
Haugen, tlf 918 16 007/mail fahaug@online.no

Eksempel på utstyr til utlån:
• Kano/Kajakk
• Lavvoer/Telt
• Ryggsekker ( 60 l)
• Liggeunderlag
• Skøyter 
• Ski/Truger 
• Pulk (Transport/barnepulk)
• Akematter
• Sykler (dame- og herresykler)
• Skateboard

Kolstad Fotball Utlånssentral



Adresse

Kolstadflata 43, Skogly (Rødt Hus)

Telefon

Vaktmester:

+47 954 14 100 (Man-Fre, 07.00-15.00)

Administrasjon:

+47 941 43 686 (Onsdag, 18.00-20:00)

Ved behov akutt hjelp utenom åpningstider 

Borettslaget har et samarbeid med SSG. De kan rykke 
ut ved innløsing og akutte skader.

Vakttelefon SSG:  03360 / +47 954 14 100

Epost

Styret:

kolstadflaten@styrepost.no


