
 

Solvang Park - Styret 2014/15 

Nytt styre 

Et nytt styre ble valgt inn på den ekstraordinære 

generalforsamlingen den 2. januar. Styret er i gang 

med å få oversikt over løpende drift og prioriteringer.  

 

Som styre er vi spesielt opptatt av å fremme positive 

bidrag inn i fellesskapet og oversiktlig økonomi. Dette 

innebærer tydelige forventninger, samarbeid, felles 

aktiviteter og jevnlig kommunikasjon. 

 

Hva jobber vi med først? 

Styret har arvet en portefølje med saker fra det 

utgående styret, og ser i tillegg en del andre ting som 

vi prioriterer å ta tak i. De viktigste tingene vi satte 

fokus på i vårt første møte var: 

 

 Ansvarsfordeling i Styret: Stine og Bjørn har 

fokus på drift, Jens Emil og Petter på økonomi 

og Jarle på aksjonærkontakt.  

 Brannsikkerhet: Ny kartlegging av status og 

eventuelle tiltak igangsettes (vedlegg). 

 Styreformalia: Masse skjemaer og signaturer 

til forretningsfører mhp styreendringer. 

 Nøkler, mail og mapper: Overføring av 

nøkler og andre styrerelevante verktøy. 

 Facebook/ Nettside/ Brev: Informere 

aksjonærene om status/ endringer. 

 E-post: Gjennomgang av mail og besvare 

utestående henvendelser. 

 Balkongprosjektet: Avklare status/ få frem 

arbeidet med konkret balkongforslag. 

 Økonomisk oversikt: Oppdatert økonomisk 

oversikt for 2013, samt prognoser/ planer. 

 Generalforsamling: Finne dato for ordinær 

generalforsamling til våren. 

 Vaskerom: Vurdere veien videre for ødelagte 

vask-/ tørkemaskiner. 

 Søppelsituasjon/ ting i gårdsrommet: 

Kontakt med beboere for opprydding. 

 

RYDDIGE FELLESAREALER 

Vi minner om at fellesarealene skal holdes 
fri for gjenstander av enhver art. Dette 
gjelder også utearealene, der det bare er 
sykler og barnevogner som kan oppbevares. 
Ski og tilhengere er eksempler på ting som 
ikke skal plasseres i gårdsrommet. 

AVFALLSHÅNDTERING 

Søppel/ gjenstander kan ikke settes utenfor 
søppelhusene. Det skaper potensielle 
rotteproblemer, det er utrivelig og 
Renholdsverket tar det ikke med. Det blir til 
slutt alle vi andre naboer som må fjerne det. 

CONTAINERE 

Har du større ting som ikke går i 
husholdningsavfall så sett det i din egen bod 
i mellomtiden, og så vil Styret organisere 
containere 2-3 ganger i året fremover. 
 

Fra venstre: Jens Emil, Bjørn, Jarle, Stine og Petter 

Styret er en gruppe frivillige og du hjelper oss å hjelpe deg hvis du kontakter oss på epost 

solvangpark@gmail.com, via styrepostkassen i Trudvangveien 9, eller via melding på 

Facebook www.facebook.com/solvangpark. Gi beskjed til oss så raskt som mulig om 

eventuelle feil og mangler på gården/ gårdsrommet. 

 

Er det noe som virkelig haster kan du også kontakte styret på mobil: 

 

Jarle V. Traavik (styreleder) 464 12 402 Stine Myhre Selås (drift) 986 01 241 

Bjørn Waage Skogtrø (drift) 957 73 555 Petter Hessen (økonomi) 992 37 750 

Jens Emil Rynning (økonomi) 926 16 773 

 

 

 

mailto:solvangpark@gmail.com
http://www.facebook.com/solvangpark

