
 

Info fra Solemskogen velforening – desember 2017 

Tømmeavtale for slamavskiller - ny frist 2. januar 
Styret i velet anbefaler alle eiere av renseanlegg på Solemskogen om å inngå tømmeavtale 
med Norsk Gjenvinning for slamavskiller hvor de påtar seg ansvaret for regelmessig og 
pålagt tømming. Se informasjon på www.solemskogen.no. Det er fortsatt mange som ikke 
har meldt seg på avtalen. Vi utsetter derfor fristen til 2. januar (opprinnelig 15. desember). 
Signert avtale legges i postkassa til Solemskogen velforening i Haugakollveien for videre 
håndtering mot Norsk Gjenvinning. 
Kontakt Per M. Olsen ved spørsmål, 450 02 279. 

Linderudkollen langrennsarena 
Velet jobber fortsatt med å ha en konstruktiv dialog med Kjelsås langrenn og Oslo 
kommune/Bymiljøetaten, for å snakke om erfaringene fra fjoråret og planene for kommende 
sesong.  
 
Produksjonstid og plassering av snøkanonene skal gjøres med hensyn til beboerne 
nærmest løypene, og uten å overstige det som er tillatt nivå på støy. Velet har bedt om at 
kommunen gjennomfører en ny måling av støy. 
 
Info om løypene finner du på https://linderudkollen.wordpress.com, eller i facebook-gruppa 
Linderudkollen langrennsarena - https://www.facebook.com/groups/557164944493328/. 
 

Utleie av grendehuset 
Velhuset og banen leies ut til merkedager, festlige og sportslige arrangementer. Velets 
medlemmer får bedre priser enn ikke-medlemmer. Vi oppfordrer alle som skal arrangere 
noe på eller rundt huset om å sjekke utleiekalenderen på velets nettsider.  
 
Har du spørsmål som nettsidene ikke svarer på kontakter du Janne Kolstad, som er 
ansvarlig for utleie -  916 60 544 / janne.kolstad@fryddeg.no 
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https://linderudkollen.wordpress.com/
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Hjelp til å legge is på banen 
Vinteren har så langt gjort det mulig å kunne legge is på banen ved Grendehuset. Ny 
slange er kjøpt inn. Fra styret er Ingar kontaktperson for isleggingen. Fint om noen kan 
melde seg til Ingar for hjelp til islegging. Ingar treffes på Mob: 481 56 929. Også denne 
vinteren har det lykkes oss å få dekket brøyting av banen gjennom frivillighetsmidler fra 
Bydel Nordre Aker. 

 

Trimrommet på grendehuset 
Gamle og nye nyttårsforsetter kan bli til gode vaner på trimrommet! Det er rimelig og kort 
vei: 

● Ønsker du tilgang til trimrommet betaler du én sum én gang - 200 kr i depositum for 
elektronisk nøkkel til velhuset og trimrommet. 

● Det eneste du forplikter deg til er å sette utstyret på plass når du er ferdig. 
● Se informasjon på velet sine hjemmesider om betaling og bruk av brikke. 
● Spørsmål: Kontakt Per M. Olsen, tlf 450 02 279. 

 

Brøyting og strøing vinteren 2017/2018 
Velet har avtale med kommunen om vintervedlikehold. Maskinell Snøservice (MSS) brøyter 
og vi kan be om ekstra strøing ved glatte forhold. Rutinene for brøyting og strøing er: 

● Det brøytes ved snøfall på minimum 5 cm. 
● Ved snøfall før kl. 02.00 jobbes det for å brøyte ferdig innen kl. 08.00. For øvrig 

brøytes det fortløpende og så raskt som mulig. 
● Det strøs ved behov og etter bestilling via velets kontaktperson. 

Velets kontaktperson for henvendelser er Per Magne Olsen tlf. 450 02 279. 

Takk for at du bidrar 
Velforeningen skal bidra til at Solemskogen er et godt sted å bo. Tusen takk til alle som 
stiller opp på dugnader, har verv, og deltar på sosiale sammenkomster. Takk for at du er 
medlem av velforeningen! 



 

Spør og del 
Styret i Solemskogen vel har styremøter kl. 19.30 den første onsdagen i måneden. Har du 
spørsmål eller noe du mener vi bør engasjere oss i, er du hjertelig velkommen til å kontakte 
oss.  
Informasjon om velet og kontaktinformasjon til styret finner du på www.solemskogen.no. 
Det er også en lukket gruppe på facebook, søk opp «Solemskogen», og bli medlem for å 
følge og dele stort og smått. 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år! 
 

 
 
 

Hilsen styret i Solemskogen velforening 
 

Per Magne Olsen ~ Else Leona McClimans ~ Bjørg Sletten ~ Jorunn Bringsvor  
Ingar Johansen ~ Guttorm Osborg ~ Silje Opheim 


