
 

  Solvang Park - Nyhetsbrev 3. februar 2015 

Godt nytt år!   

Etter kulda i desember kom snøen, og de som ville ha hvit 

jul fikk ønsket sitt oppfylt. De av oss som har sett 

strømregningen og sprellet på isen håper imidlertid på en 

tidlig vår og mere varme. 

I gang igjen 

Det har vært en relativt rolig Solvang-måned: 

 

 Måking og strøing: Styret har løpende kontakt 

med Gårdpass om både takten, strøing og måking 

helt ut i veien. Vi følger opp så godt vi kan, men vi 

er avhengige av tilbakemeldinger. Ta kontakt. 

 

 10.000 sidevisninger: Nettsiden er tydelig 

populær, og vi ønsker tilbakemeldinger på hva 

slags informasjon du som leser ønsker mer eller 

mindre av. Gi oss beskjed! 

 

 Pizzarabatt: Vi har fått rabattavtale på Domino’s 

Pizza ved XXL på Majorstua med bla 25 % rabatt 

til alle våre beboere (nettbestilling med rabattkode 

og henting i Sørkedalsveien 9 på Majorstuen). Les 

mer på nett; det kommer også noe i postkassen. 

 

 Fotokonkurranse: Marienlyst velforening har 

avholdt en fotokonkurranse med motiver fra 

Marienlystområdet, og vinnermotivene er 

presentert på en fotoutstilling på konditori/ bakeriet 

Kristines Franske Fristelser i Kirkeveien 98. 

 

 Dørreparasjoner: Ytterdørene i KV78B og TV7 

repareres i løpet av den neste uken. Det koster 

imidlertid skjorta, og vi anmoder alle beboere om å 

ikke slenge/ rive dørene åpne. 

 

 Holdningsrunde – balkonger: Balkongkomitéen 

vil ringe på hos alle beboere i løpet av de neste par 

ukene for å kartlegge holdninger til en eventuell 

balkongutbygging for å informere saken som 

legges frem for generalforsamlingen. 

 

 Trappeskade: Trappen til KV78C ble knust av 

kommunens snørydding. De har lovet å reparere 

så snart været tillater det. 

 

SKIFTE AV BRANNSLUKKINGS-
APPARATER 5/2  

Minner om at alle brannslukkingsapparater 
skal skiftes 5. februar ved at du setter ut det 
gamle utenfor din leilighetsdør! Det nye tar du 
så inn, men husk at du må bli kvitt det gamle 
selv hvis du glemmer å sette det ut. 

EKSTRAORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING 3/3 

Styret vil innkalle til ekstraordinær general-
forsamling på kvelden tirsdag 3. mars for å 
behandle bla forslag til vedlikeholdsplan og 
fremdrift på balkongsaken. Egen innkalling vil 
følge når sakspapirene er klare. 

KUN KORTE STOP UTENFOR 
PORTEN 

Vi minner om at parkering i inngangen utenfor 
portene ikke er tillatt. Det er greit med kort 
opphold for av- og pålessing, og i tilfeller der 
det kun er for kort tid og midlertidig fullt på 
gaten. Beboeren plikter uansett at bilen ikke 
blokkerer for renovasjon, utrykning o.l.. 

Det er ikke greit å parkere der i mange timer 
av gangen eller over natten. 

Hjelp! Den Avskyelige Snømannen!  

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 forsiden per 2. februar 2015: 

 
 

  

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 

  


