
 

  

Endelig jul! 

Ikke helt julaften enda, men likevel - det er mørketid, vi 

har hatt det første snøfallet, julelysene er på og vi er 

midt i julebordsesongen. Gledelig juletid, alle sammen! 

 

Siden sist 
 
Det har vært avholdt to styremøter siden siste 
nyhetsbrev. Kort rapport: 
 

 STIPEND FRA USBL: Styret søkte i høst Usbl om 
økonomisk støtte til utvikling av det ytre fellesarealet 
mot Harald Hårfagres gate og Trudvangveien. Vi har 
nå fått tildelt et stipend på kroner 40.000 til planting 
av prydtrær, kantbeskyttelse mv. i 2016   
 

 PIPELØP: Vi har gjennomført en anbuds-
konkurranse og landet på Oslo murmesterbedrift 
som leverandør på utbedring av pipeløp. Arbeidet vil 
utføres mellom uke 3 og 11 i 2016, og mer 
informasjon følger i nær fremtid. 
 

 LYSTENNING: Etter en litt røff start tok Stine og 
Benedicte ansvar for strømforsyningen, og sørget for 
at det ble lystenning 1. desember med gløgg og 
julestemning for en god porsjon store og små. 
 

 POSTKASSESKILT-OPPRYDDING: Noen av 
postkassetablåene bærer preg av en betydelig andel 
håndskrevne skilt. Det skal bort, og styret tar tak i 
sammenheng med en opprydding i utleiepraksisen. 
 

 EKSTRAORDINÆRE FELLESUTGIFTER: Vi 
minner om at det nærmer seg 31. desember og 
forfallsdato for første innbetaling av ekstraordinære 
fellesutgifter. Har du forlagt giroen (den kom for en 
god stund siden) så kontakt forretningsfører! 
 

 BRANNSIKKERHET: Det jobbes med flere 
brannsikkerhetstiltak, og styret minner alle om å 
være ekstra forsiktige i julen. Pass lysene, bytt 
batteri i røykvarsler(e) og øv på rømning! 

Jul i parken! 

UNNGÅ ROTTEPLAGE! 
Det har dessverre vært konstatert rotte(r) i 
en leilighet i TV15. Selskapets skadedyr-
ekspert er på saken, men vi ber alle om å 
være på vakt og melde fra om eventuelle 
lukter, lyder eller spor som kan være rotter. 
 
Samtidig minner vi alle om å bidra til å 
redusere risikoen for rotteplage: ikke hell 
matrester i toalettet, ikke hiv brødsmuler el 
ut vinduet, fjern julenek og annen fuglemat, 
ikke sett mat/ søppel i fellesarealer, kast 
poser i søppelhusene osv.  
 
Les mer på www.bit.ly/rotteplage  
 
BRUKSOVERLATING 
Lov og vedtekter tillater utleie i Solvang Park 
i en begrenset periode under bestemte 
forutsetninger. Dette er for å beskytte 
beboerne og sikre bomiljøet vårt, og styret er 
avhengig av melding om bruksoverlating. 
 
Vi ber om at eventuelle aksjonærer eller nye 
beboere som har tvil om hvorvidt 
bruksoverlating til eksisterende beboere har 
vært innmeldt til styret (eller dersom 
bruksoverlating har foregått i mer enn 3 år) 
kontakter styret. 

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  

Faksimile fra dagens forside på 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

