
 

  

Vår (fortsatt) på vei 

Sommermøblementet er ute, vi snuser på general-

forsamling og nasjonaldagen er like rundt hjørnet. Det 

er vår, selv om vi hadde noen snøflak forrige helg  

 

Siden sist 

Det har vært avholdt ett styremøte siden forrige 
nyhetsbrev, og det er noe nytt å melde. 
 

 REHABILITERING AV SKORSTEINER: OMAS er 
ferdig med skorsteinsrehabilitering og vi kan nå trygt 
fyre i alle tilkoblede ildsteder. 
 

 BALKONGKOMITÉEN HAR SENDT SØKNAD: 
Komitéen har sendt inn søknaden til PBE, og vi er 
nå inne i fasen med ventetid. 
 

 SOLVANG PARK SØKER NYE 
RESSURSPERSONER TIL STYRET: Tre av 
styremedlemmene i Solvang Park AS går av på 
årets ordinære generalforsamling 10. mai, og 
valgkomitéen søker etter nye ressurspersoner til 
styret. Har du økonomisk sans, kunnskap om 
nettbaserte verktøy, eller erfaring med 
prosjektledelse? Ta kontakt med komitéen! 
 

 HMS/ Brannøvelse: Styret inviterte til brannøvelse i 
forkant av dugnaden. De som ikke gjennomførte 
denne bes om å lese oppskrift på nettsiden 
https://solvangpark.com/2016/04/08/brannovelse-
2016/ og melde styret om gjennomført øvelse. 
 

 NY GARTNER-/ VAKTMESTERLEVERANDØR: 
Vi får Usbl som ny leverandør av vaktmester- og 
gartnertjenester fra 1. mai. 
 

 UTBYGGING PÅ MAJORSTUTUNET? 
Omsorgsbygg arbeider med omregulering av 
Majorstutunet Bo- og servicesenter i Trudvangveien 
38 og ønsker å bygge i hele 8 etasjer. Styret 
samarbeider med velet og andre berørte naboer om 
motstand mot utbyggingen. 

Tagging på fasade og søppelskur vil fjernes! 

RYDDE LEKER I BAKGÅRDEN 
Styret minner om å rydde opp leker i 
bakgården etter endt lek. Leker skal legges i 
kassen eller tas med hjem, og sykler ol. skal 
plasseres i eller ved av sykkelstativene. 
 
VÅRDUGNAD 14. APRIL 
Det ble arrangert dugnad med søppelrydding 
torsdag 14. april klokken. Vi fikk ut mye 
skrot, bar ut og oljet sommermøblene, plenen 
ble raket , busker trimmet, vi møtte gode 
naboer og spiste pizza. Skulle gjerne vært fler 
dog så ikke vær sjenert neste gang. 
 
VIKTIGE DATOER 
På nett finner du alle relevante datoer for 
kalenderen. Disse oppdateres fortløpende. 
 

 Solvang Park AS fyller 94 år  
08/05/2016 

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

 Sommerfest 
18/06/2016, kl. 14:00 –  
 

Datoene finner du i høyremargen på alle 
artikler. 

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 28. APRIL 2016 

https://solvangpark.com/2016/04/08/brannovelse-2016/
https://solvangpark.com/2016/04/08/brannovelse-2016/
mailto:solvangpark@gmail.com
http://www.solvangpark.com/
http://www.facebook.com/solvangpark
http://www.twitter.com/solvangpark


SOLVANG PARK SØKER 

NYE RESSURSPERSONER TIL 

STYRET 
Kunne du tenke deg å brette opp ermene og gjøre en innsats for 

fellesskapet? Liker du for eksempel å lage nyhetsbrev og 

kommunisere på nett? Kan du prosjektledelse? Eller har du 

økonomisk sans? Da vil Valgkomitéen gjerne snakke med deg! 

 

Ta kontakt med Petter Nedregotten (pene@omfjeld.no), Inger Marie Vinje 

(ivinje@yahoo.no) eller Nina Marie Fjose (ninafjose@gmail.com). 

 

 

VASKERIREGLER 

Oppdatering av tavlen for booking av 
vasketider er et tilbakevennende problem og vi 
minner alle brukere på noen enkle kjøreregler. 

 Husk å stryke deg ut etter du er ferdig 

slik at det ikke bare blir stående 

 Når datoer endres er det viktig at navnene under tømmes samtidig 

Forslag til ny driftsmodell for vaskeriene legges frem på kommende generalforsamling. Vi minner i 
mellomtiden om at vaskeriene skal holdes ryddige, og alltid forlates i (minst) like god stand som du fant det. 
 
 

NÆRMEG.NO 

Nærmeg.no er et sosialt medium for nabolaget som 
gir mulighet for å følge med på eller dele 
informasjon om hva som skjer i området. 
 
 
Det er gratis å ta i bruk, og det postes gjerne 
informasjon om arrangementer, skole og barnehage, 
sikkerhetstemaer (ulykker, innbrudd etc.), lokalt 
anleggsarbeid, kommunale planer/ utbyggingsplaner, 
parkeringsplasser til salgs/ leie, generelt kjøp/ salg 
osv. 

 
Det finnes også mobilapper for iOS og Android. Er du interessert så bli medlem på www.naermeg.no 
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