
 

  Solvang Park - Nyhetsbrev 11. desember 2014 

God jul!   

Etter løvet forsvant så kom kulda, og ikke lenge etter det så 

lå det et tynt snødekke som har forsvunnet midlertidig men 

kanskje blir til noe mer utover vinteren. Vi håper i hvert fall 

på snø i marka hele vinteren og minst en hvit juleuke her i 

sentrum – så lenge det strøs godt. Gledelig jul og godt nytt 

år ønskes deg uansett fra dine naboer i styret! 

Mer fornyelse 

Det har vært en travel Solvang-måned i november/ 

desember, som har endt i en del konkrete utfall: 

 

 Ny forretningsfører: Dessverre har samarbeidet 

med forretningsfører Brækhus Dege ikke levd opp 

til forventningene, og styret har derfor vurdert 

alternativer. Vi har innhentet tilbud fra tre andre 

solide aktører og til slutt landet på USBL som ny 

forretningsfører fra 1. april 2014. Les mer på nett. 

 

 Nye nettsider: Etter ti måneders drift har sidene 

hatt snaut 10.000 sidevisninger på drøyt: 

 

o 300 bilder og dokumenter, 

o 150 artikler og 

o 30 faste sider. 

 

Vi har lært litt om hvordan brukerne leser sidene og 

tester ut et nytt format som minner litt mer om avis. 

Håper det faller i smak, og gi oss tilbakemelding på 

hva slags stoff du ønsker mer av – og hva du vil ha 

mindre av  Faksimile over siden. 

 

 Nye brannslukkingsapparater: Det er på tide å 

skifte ut de gamle brannslukkingsapparatene, og 

den 5. februar 2015 blir det satt ut nye – samme 

dag må du huske å sette ut det gamle, ellers må 

du bli kvitt det selv på egenhånd. 

 

 Calling-anlegget: Vi har hatt noen feil på anlegget 

igjen i det siste, men til tross for en svært krevende 

toårig innkjøringsperiode for alle involverte virker 

det nå som systemet er noenlunde stabilt. Det 

forekommer fortsatt feil fra tid til annen – meld dem 

inn til styret og så videreformidler vi til 

leverandøren fortløpende. 

 

JULEGLØGG RUNDT TREET 

Styret inviterer til nabotreff, julegløgg, 
spørsmål/ innspill til styret og pepperkaker (i 
frivillig rekkefølge) rundt juletreet mandag 15. 
desember klokken 18:00. Kom og få 
julestemning! 

FYRINGSFORBUD 

Brann- og redningsetaten har ilagt oss et 
umiddelbart FYRINGSFORBUD på en rekke 
piper etter at videoinspeksjon har avslørt et 
akkumulert vedlikeholdsbehov som krever 
utbedring før ildstedene trygt kan tas i bruk. 
Styret jobber med å finne løsninger. 

Inntil BRE løfter forbudet gjelder imidlertid 
FULL STANS I BRUK AV ILDSTEDER tilknyttet 
skorsteiner 34, 39, 40, 43, 44, 45, 56, 57, 61, 64 
og 65. Disse skorsteinene er tilknyttet 
Hammerstads gate 20 og 22, samt 
Trudvangveien 7, 9 og 15. Les mer på nett! 

Bli kvitt treet etter jul? 

Kommunen har juletredeponi v/ trikkehallen 
på hjørnet av Trudvangveien og Harald 
Hårfagres gate. Sett treet ditt der når du er 
ferdig med det. 

Trenger du hjelp med å få det ut så kontakt 
nabohjelpen – IKKE sett det i fellesarealet/ ved 
søppelhusene da det ikke blir hentet der! 

Vaktmesteren vår fikset flotte lys i år. Takk, Fredrich!  

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


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

regler, dokumenter og nyttige tips. Faksimile av forside i nytt format: 

 
 

  

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 

  


