
 

  Solvang Park - Nyhetsbrev 21. april 2014 

Dugnadstid! 

Det er snart tid for dugnad! Det betyr hyggelige treff med 

gamle og nye naboer, forløsende rydding av ganger og 

fellesarealer og gledelig møblering av atriet vårt! 

 

Mer drift… og noen prosjekter 

Styret har jobbet videre med en god del driftssaker siden 

sist, men det er også en del større ting som planlegges: 

 

 Balkongprosjektet: Balkongkomitéen skal etter 

planen møte med kommunen ila april og vil ha 

bedre oversikt over mulige løsninger etter dette. 

 Ringeklokker: Styret opplever fortsatt hyppige 

problemer med noen av de nye ringeklokkene og 

skal ha driftsmøte med Dasic. Ta kontakt med oss 

om du har problemer/ innspill. 

 Sigarettsneiper: Nei, det er ikke ok å hive sneipen 

ut av vinduet eller på bakken i atriet. Bruk de store 

sneipeboksene, og rydd opp etter en fest. 

 Hagegruppe: Flere er interessert i litt frivillig 

blomster- og buskarbeid i gården. Vil du være med 

så gi styret beskjed via postkassen eller via epost! 

 Rabattavtaler: Styret har laget nye rabattavtaler 

med Brødrene Amundsen AS (våtrom/ rørlegger) 

og Elektriker’n Majorstua (elektriker). Mer på nett! 

 Gartner/ grøntanlegg: Det er skiftet trappevask-

firma, vaktmester og vinterpass i gården det siste 

halve året. Styret jobber med å skaffe ny gartner.  

 Vaskerom: Styret har igjen måtte tilkalle reparatør 

for tørketrommel i Hammerstad gate på grunn av 

uvettig bruk. Kun ordentlig sentrifugert tøy fra én 

(1) vaskemaskin av gangen kan legges i. Hver 

utrykning koster oss (minst) 2.000 kroner. 

 Bruk av atriet: Styret har etter henvendelse fra 

aksjonærer laget tydeligere retningslinjer for bruk 

av atriet. Les mer på nett. 

 Beplantning: Vi har innhentet tilbud på prydtrær/ 

beplantning rundt gården for å beskytte plenen og 

pynte bomiljøet. Styret håper å ha dette på plass 

ila sommeren. 

 Avløp: Styret innhenter flere tilbud på rehabilitering 

av avløpsrørene. Mye tyder på at dette må 

gjennomføres sommeren 2015. 

 

SOLVANGPARK.COM 

Nettsiden utvides stadig med nyttig 
informasjon og er nå oppe i over 2.000 
sidevisninger. På nettsiden finner du siste 
nytt i større omfang enn vi får til på 
nyhetsbrevet. Vi savner alltid flere 
tilbakemeldinger så klikk inn, lik/ gi 
stjerner/ kommenter/ send melding om det 
er noe du liker eller savner på sidene. 
Lokalhistorie og bilder mottas med glede!   
 

DUGNAD: VI KASTER ALT! 

Dugnaden nærmer seg, og vi ser frem til å se 
naboer fra alle seksjonene fra 17-19 den 29. 
april – vel møtt! 

I forbindelse med dugnad vil ALT PRIVAT 
SOM STÅR I FELLESAREALER OG –BODER 
KASTES. Se neste side. 
 

VIKTIGE DATOER 

Vårdugnad 29/04, kl. 17:00 – 19:00 
Generalforsamling 21/05, kl. 18:00 – 20:00 
Sommerfest 15/06, kl. 14:00 – 18:00 

Sola er her, nå venter vi bare på sittegruppene! 

Kontakt oss via epost solvangpark@gmail.com, styrepostkassen i Trudvangveien 9, eller via 

melding på nettsiden solvangpark.com eller facebook.com/solvangpark. Gi beskjed til oss så 

raskt som mulig om eventuelle feil og mangler på gården/ gårdsrommet. 

 

Jarle V. Traavik (styreleder) 464 12 402 Stine Myhre Selås (drift) 986 01 241 

Bjørn Waage Skogtrø (drift) 957 73 555 Petter Hessen (økonomi) 992 37 750 

Jens Emil Rynning (økonomi) 926 16 773 

 

 

mailto:solvangpark@gmail.com
http://solvangpark.com/
http://www.facebook.com/solvangpark


 

 

 

 

 

 

PRIVATE EIENDELER I FELLESAREALENE 

KASTES PÅ DUGNADSDAGEN 29. APRIL 

Har du ting stående i trappeoppganger, i fellesarealene 

eller i fellesboder på loft eller kjeller – så blir de kastet på 

dugnaden. Unntakene er kun dørmatter utenfor leilighet, 

sykler der sløyfene som var utplassert er fjernet, 

barnevogner - og leker i atriet. 

 

Møbler, lamper, ski, leker ol som står i fellesareal og som 

ikke omfattes av unntakene vil kastes. 

 
 

Styret 

DUGNAD FOR ALLE, 29. APRIL KL. 17:00 

Dugnaden er to timer for fellesskapet. Det forventes at 

minst en person fra alle seksjonene skal møte - uten annet 

vederlag enn arbeidsglede.  

 

Dugnad er en måte å gjøre Solvang litt mer «vårt» på. Vi 

holder bomiljøet vårt pent og samtidig husleiekostnaden 

nede, og det er en anledning til å treffe hyggelige naboer. 

 

Har du absolutt ikke mulighet for å delta på selve dagen så 

kontakt styret på solvangpark@gmail.com slik at vi kan 

avtale en annen oppgave for deg på et annet tidspunkt. 

 

Styret 
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