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Løvløse tilstander 

Gårdpass fikk endelig fjernet løvet denne uken, og selv om 

det tok litt tid å få dem hit så gjorde ventingen at de fikk 

med seg det meste. Det lille som ligger igjen under 

buskene er bra mot ugress og gir piggsvinet vårt litt ekstra 

vinterisolering  

Diverse drift 

Det har vært en ganske travel styremåned, med mange 

småsaker å sortere ut. Styret har som tidligere varslet 

publisert egne orienteringsartikler på nett om: 

 

 Den generelle byggtekniske tilstandsrapporten fra 

Aase Byggeadministrasjon. 

 

 De tekniske befaringene av brannsikkerhet 

(Brannstrategi AS) og pipeløp (Feie- og 

tilsynstjenester AS).  

 

Mer informasjon om vedlikeholdsanalysene vil legges frem 

på en ekstraordinær generalforsamling i februar 2015. For 

øvrig har siste måned vært preget av drift, for eksempel: 

 

 Vaskerier: Utluftingsrør som faller av og maskiner 

som merker slitasje har skapt nye driftsavbrudd i 

deler av vaskeriene. Styret er på disse sakene 

men gjennomfører ikke større investeringer i 

vaskeriene før dette har vært oppe til vurdering i 

neste ordinære generalforsamling. 

 

 Dørskader: To av ytterdørene er skadet etter røff 

behandling. Vaktmester har gjort en midlertidig fiks 

men vi jobber for å få en møbelsnekker til å 

rehabilitere karm/ dør rimeligst mulig. 

 

 Låser: Flere har påpekt kranglete felleslåser og vi 

har hatt to sylindere som har brutt sammen. Lås- 

og nøkkelservice har nå oljet låser og skiftet ut de 

som er utslitte. Det har også vært en del 

oppfølging av de nye søppelhusnøklene, men det 

virker som de fungerer nå. 

 

 Tagging: Det har kommet mer, som nå fjernes. 

 

 Rabatter: Maleravtale er på plass (se over siden). 

 

Nye portlåsnøkler! 

Som varslet er nå låsene for full åpning av 
portene byttet som resultat av misbruk. Det 
er ikke ønskelig av sikkerhets-, miljø- og 
vedlikeholdshensyn å ha hyppig kjøring i 
gården. For fremtiden blir tilgangen til å 
kjøre inn i gårdsrommet håndhevet 
restriktivt. Mer om hvordan på nettsiden 
http://solvangpark.com/hva/lase-opp-
porten/ 

Søppel 

Ikke legg søppelposer utenfor søppel-
husene. Det blir tilgrising og rotter av det. 

Marienlyst Vel 

Vi har skrytt av Marienlyst Vel på nettsiden 
– det er en velforening som har virkeområde 
i boligstrøkene rundt Solvang Park med 
formål «å bidra til å videreutvikle 
Marienlyst som et godt sted å bo og være, 
tilrettelagt for rekreasjon, fysisk aktivitet og 
kulturaktiviteter.» Vil du støtte arbeidet 
med innsats eller medlemskap så finner du 
mer informasjon på www.marienlystvel.no 

Juletre 

Kommer! 

Puh! Endelig forsvant løvet. 

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 
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Les www.solvangpark.com på nett for siste nytt og muligheten til å søke opp 

regler, dokumenter og nyttige tips. Eksempel på en artikkel fra denne uken: 

 
 

 

Være nabohjelp? 

Hva slags hjelp er det 

snakk om? 

 Lytte 

 Gi råd 

 Løfte 

 Bære 

 Hente 

 Ringe 

 Skrive 
 
Å hjelpe handler om å 
gi den andre et løft når 
det trengs. Er du med? 

Ingen er 

meningsløs i 

denne verden som 

letter en annens 

byrde. 

 

- Charles Dickens 

Vite mer? 

Er du nysgjerrig, og vil 

vite mer om hva det 

innebærer så ta kontakt 

med styret da vel! 

 

Jarle V. Traavik 

Mobil: 464 12 402 

solvangpark@gmail.com 

  


