
 

  

Høst! 

Klokken er skrudd tilbake på vintertid, det er blitt 

kaldere, mørkere, og løvet blåser av trærne. I morgen 

er det allehelgensaften, og kidsa som fryder seg over 

det småskumle ringer gjerne på dører for godteriets 

skyld. Det er mange meninger om Halloween – i 

margen til høyre gir vi noen nyttige tips som kan bidra til 

å plassere forventningene på riktig nivå  

 

Dugnad og drift 
 
Det har vært avholdt ett styremøte siden siste 
nyhetsbrev, og de viktigste sakene siden sist er: 
 

 Dugnad: Det ble avholdt høstdugnad 5. oktober, og 
som vanlig ble det et hyggelig nabotreff med solid 
innsats for fellesskapet. Vi fikk kastet mye skrot, 
vasket og båret inn utemøbler og griller, vasket en 
del brannbalkonger, rengjort brostein, raket plen, 
trimmet en del planter og ryddet i døende bed. En 
stor takk til alle som bidro!  
 

 GET/ Canal Digital: Canal Digital har gjennomført 
sin planlagte utrulling av fibernett innen 1. november 
2015 som avtalt. Nærmere informasjon om de nye 
tjenestene fra Canal Digital og om innhenting av 
gammelt utstyr til GET skal følge direkte fra 
leverandørene. 
 

 PIPELØP: Styret har gjennomført en 
anbudskonkurranse med tre leverandører av 
pipetjenester i tråd med generalforsamlingsvedtaket 
fra mai 2015 og er nå i sluttforhandlinger om 
utbedring av pipeløpene. Mer informasjon følger når 
leverandøren er valgt. 
 

 VASKERIUNDERSØKELSE: Den ordinære 
generalforsamlingen 26. mai 2015 vedtok å 
undersøke vaskerienes bruksmønster, og 
spørreskjema legges nå ut på nett på 
www.bit.ly/vaskerier og i alles postkasser. Det er en 
kort undersøkelse så vi ber om svar så raskt som 

mulig og innen 6. november. 

Pass opp for skumle gresskar! 

HALLOWEENTIPS FOR ALLE 
 
1. La ikke barna gå alene. Husk at de skal 
være utkledd og at det bare skal gås 31/10 
2. Gå aldri inn til fremmede, og ikke vær ute 
for sent 
3. Sjekk godteposen før barna spiser av den 
for sikkerhets (og mengdens) skyld 
4. Ring bare på der det er tent lykter eller på 
annen måte vises at man er med på feiringen 
5. Kjøp godteri til utdeling som er lett å dele 
ut i små porsjoner - en liten bit eller to er nok. 
6. Knep er bare noe man sier, ikke noe man 
faktisk gjør 
 
(kilde: Halloween-entusiaster på nett) 
 
 
SYKKELBODER 
 
Etter ønske fra flere beboere etablerer vi nå 
mulighet til å sette sykler i fellesbodene ved 
siden av vaskeriene i TV og HG. Syklene må 
merkes med navn/ adresse og ikke stå i veien 
for rulleutstyret. Det vil gjennomføres årlig 
opprydding i sykkelbodene i sammenheng 
med vår- eller høstdugnad for å sikre at 
sykler ikke glemmes igjen år etter år. 

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 
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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: 
 

http://www.facebook.com/solvangpark
http://www.twitter.com/solvangpark
https://plus.google.com/u/solvangpark
file:///C:/Users/jarlevt/Dropbox/Private/Solvang/www.solvangpark.com

