
 

  

Sensommer går over i høst 
 
Høsten er i ferd med å sette seg, men det er fortsatt 
«utemuligheter», det gjelder bare å gripe dem når de er 
der. Vi henter ikke inn møblene før det blir enda litt 
våtere, kaldere og mørkere  

 

Drift og sånt 
 
Styret har holdt ett styremøte siden siste nyhetsbrev, og 
har noen oppdateringer: 
 

 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær 
generalforsamling ble avholdt 25. august, og kravet 
om granskning fra en gruppe aksjonærer ble avvist 
av flertallet. Et kontaktutvalg mellom styret, balkong-
komitéen og en representant fra mindretallet er 
etablert i ettertid, og utvalget har avholdt et første 
møte den 22. september. 
 

 Balkongsaken: Styret har også etablert en egen 
spørsmål-og-svar side om balkongsaken på nett 
som vil oppdateres fortløpende. Har du faktabasert 
informasjon eller relevante spørsmål så er det viktig 
at du tar kontakt med styret så raskt som mulig slik 
at vi kan sørge for at alle får korrekt, lik og fullstendig 
informasjon via nettsiden. 
 

 GET/ Canal Digital: Canal Digital bekrefter at 
installering av nytt fibernett til alle husstander skal 
være ferdigstilt til 1. november 2015. Se også 
faksimile over siden. Mer informasjon ligger på nett, 
og alle vil få et varsel fra leverandøren direkte i løpet 
av de nærmeste ukene.  
 

 PIPELØP: Styret forbereder arbeidet for å utbedre 
pipeløpene. Mer informasjon følger etter hvert som 
prosess og tidslinje faller på plass. 
 

 GRAVING I BAKGÅRDEN: Vi opplever teknisk svikt 
i en del ledninger til bla lyssløyfene som ble gravd 
ned ubeskyttet i bakgården for en del år siden. Uten 
rør-i-rør system medfører det dessverre en del 
graving fremover for å erstatte dem. 

Sykkelfeltene er utvidet langs Kirkeveien, og bil- 
feltet nærmest fortauet tilsvarende krympet! 

HØSTDUGNAD 5. OKTOBER 
Det blir høstdugnad mandag 5. oktober fra 
klokken 17-19:00. Som vanlig blir det et 
hyggelig nabotreff, en anledning til å gjøre en 
nyttig innsats for fellesskapet vårt samt for å 
kaste diverse «ting» (husk at det ikke gjelder 
byggeavfall). Vi avslutter med pizza  
 
EKSTRAORDINÆRE FELLESKOSTNADER 
Usbl sender i nær fremtid ut et informasjons-
brev samt giroer for innbetaling av 
ekstraordinære felleskostnader i tråd med 
tidligere utsendt informasjon (se feks. 
http://solvangpark.com/2015/06/10/fellesk
ostnader-2015/).  
 
OPPUSSING 
Det er fortsatt mye oppussing i gården og 
styret minner om å jobbe med godt naboskap 
underveis. Vi har erfart flere tilfeller av 
uanmeldt bygging og inngrep i 
bygningsmassen og minner om at fellesskapet 
vårt er avhengig av samarbeid og etterlevelse 
av vedtekter, husordensregler og rutiner. Les 
mer på nettsidene. 
 
SPØRSMÅL TIL BALKONGKOMITÉEN? 
Kontakt leder Petter Hessen på mobil 992 
37 750 eller mail petter.hessen@gmail.com 

Kontakt oss på epost solvangpark@gmail.com, styrepost i Trudvangveien 9, eller melding på www.solvangpark.com , 
facebook.com/solvangpark , twitter.com/solvangpark. Gi beskjed umiddelbart ved feil/ skade på gården/ gårdsrommet. 
 
Benedicte Frydendal (styreleder) 905 60 959 Jarle V. Traavik (økonomi/ web) 464 12 402 
Stine Myhre Selås (organisering) 986 01 241 Janice Fingal (utomhus) 900 41 979 
Bjørn Waage Skogtrø (innomhus) 957 73 555 

NYHETSBREV 25. SEPTEMBER 2015 
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Solvang Park er på Facebook (/solvangpark), Twitter (/solvangpark) og Google+ 

(/solvangpark) – og på nett på www.solvangpark.com! Følg med der det passer deg  

Eksempelside fra nett: 
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