
 

  

Nytt år og margkaldt 

Da teller vi 2016, og gradestokken har vært knalltøff så 

langt i år. Vi pakker oss inn i tepper og drømmer om 

varmere tider. 

 

Siden sist 

Det har vært avholdt ett styremøte siden siste 
nyhetsbrev, og utført en god del planarbeid. 
 

 VEDLIKEHOLDSPROGRAM: Styret har publisert 
informasjon om vedlikeholdsprogrammet på nett. 
Det består i all hovedsak av vedlikeholdsplanen 
som ble enstemmig vedtatt på generalforsamlingen 
26. mai 2015 og viser en overordnet tidsplan for og 
gjennomføring sammen med ansvarlige 
styremedlemmer. Koordinering av prosjektene vil 
kunne bidra til kortere gjennomføringstid, innsparing 
på infrastruktur (stilaser, ol.) og redusert ulempe. 
 

 LEVERANDØRSKIFTE AV VAKTMESTER-, 
RENHOLD og SESONGTJENESTER: Styret jobber 
kontinuerlig med leverandørene til Solvang Park for 
å etterstrebe mest mulig kostnadseffektive løsninger 
for aksjonærene. I den sammenheng har vi i høst/ 
vinter gjennomført en anbudskonkurranse som 
resulterte i valget om å skifte til Usbl som ny 
totalleverandør av vaktmester-, vaske-, sommer- og 
vintertjenester fra 1. mai 2016. Vurderingen var 
basert på: pris, leveranse-beskrivelse og erfaring fra 
tidligere leveranser. 
 

 REHABILITERING AV SKORSTEINER: Oslo 
Murmesterbedrift AS (OMAS) har etter anbudsrunde 
blitt valgt som leverandør til jobben med å utbedre 
skorsteinene våre. OMAS ble valgt basert på pris, 
seriøsitet og referanser. De er nå i gang med 
arbeidet og forventer å være ferdig innen utgangen 
av mars – se eget skriv utdelt tidligere i januar. 
 

 RENOVASJONSETATEN DØR-TIL-DØR: 10. 
desember kom renovasjonsetaten på besøk for å 
informere om kildesortering. Gikk du glipp av det 
finner du mer informasjon på nett: bit.ly/osloren  

Nordlys har vi også fått med oss denne vinteren! 

NETTSIDEN I TALL 
Det har vært stor pågang på nett i 2015, med 
16.000 sidevisninger – en økning på over 50% 
fra 2014. Vi tar det som et tegn på at det er 
nyttig med oppdatert informasjon om hva 
som skjer i selskapet og nærmiljøet. 
 
Det ble publisert 120 nye saker i 2015, og det 
er hyggelig å konstatere at årets travleste 
nettdag var 29. april med 248 sidevisninger 
og saken om det gode oppmøtet og innsatsen 
på sommerdugnaden. Naboskapet lever  
 
Mest lest totalt sett i 2015 var balkongsaken 
på XGF og saken om rabattavtale med 
Dominos Pizza. 
 
TIPS: VIKTIGE DATOER 
På nett finner du også relevante datoer for 
kalenderen. Disse oppdateres fortløpende. 
 

 HMS: Brannøvelse 
19/04/2016, kl. 18:00 – 19:00 

 Ordinær generalforsamling 2016 
10/05/2016, kl. 18:00 – 20:00 
Majorstuen kirke, Kirkestuen 
 

Viktige datoer finner du i høyremargen på 
alle artiklene. 

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: 
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