
 

Solvang Park - Nyhetsbrev 8. februar 2014 

Snøvær og smelting 

Mye snø og påfølgende smelting har skapt utfordringer, og 

for en uke siden fikk vi NEAS til å fjerne et skummelt 

snøoverheng (bildet). Vi håper på litt mindre snø utover. 

 

Styrets første måned 

Styret har kommet godt i gang med en lang rekke saker, og 

begynner å få oversikt over ting som kommer: 

 

 Gårdstjenester: Nytt vaktmester- og gårdsroms- 

selskap (OBOS og Gårdpass) ble engasjert høsten 

2013. Det betyr løpende dialog og tilpasning. 

 Tagging: Stopp Tagging AS er i gang med å fjerne 

tagging fra bygningene i Trudvangveien. 

 Brannsikkerhet: Kartlegging er i gang, og mange 

skjemaer er mottatt. Husk å levere ditt! Vi får også 

Brann- og redningsetaten på besøk ifm prosjektet 

Brannsikker bygård ila vinteren/ våren. Det blir 

behov for en leilighetsbefaring i alle leilighetene i 

løpet av de neste månedene. 

 Vedlikeholdsplan: Befaringen og annen aktivitet 

vil gi oss grunnlag for en langsiktig vedlikeholds-

plan for selskapet. 

 Økonomisk oversikt: Forretningsfører opplyser at 

regnskap for 2013 er klart en gang i mars og vi vil 

da være i stand til å legge en økonomisk 

langtidsplan for selskapet. 

 Balkongprosjektet: Prosjektet er tilbake i drift og 

det er gjennomført møter med Balkongteam AS 

samt lagt en ny plan for møter med kommunen og 

ekspertise på finansiering. 

 Vaskerom: Vaskeriene er i full drift igjen, og et 

prosjekt for evaluering av vaskeriene er i kjømda. 

 E-post: Det er løpende kontakt med flere av 

aksjonærene om forskjellige saker relatert til inn- 

og utflytting, vedlikehold ol. 

 Velkomstbrev og annen dokumentasjon: På de 

nye nettsidene på solvangpark.com er det lagt ut 

nytt velkomstbrev, protokoller fra 

generalforsamlinger og forskjellige skjemaer.  

 Generalforsamling: Vi sikter mot ordinær 

generalforsamling 21. mai (ikke bekreftet). 

 

SOLVANGPARK.COM 

Styret har etablert solvangpark.com som 
nytt domene og laget en ny og dynamisk 
nettside som oppdateres kontinuerlig men 
samtidig fungerer som et arkiv for 
aksjeselskapet. Klikk deg inn, og 
kommenter/ send melding om det er noe du 
liker eller savner på sidene. Lokalhistorie og 
bilder mottas med glede!   
 

AVFALLSHÅNDTERING 

Vi minner om at søppel/ gjenstander ikke 
skal settes utenfor søppelhusene. Det skaper 
potensielle rotteproblemer, det er utrivelig 
og Renholdsverket tar det ikke med. Det blir 
til slutt andre naboer som må fjerne det. 

Det er heller ikke greit å henge søppel på 
søppelhusdørene, og det er ikke greit å sette 
gamle møbler og stekepanner der. 

Har du ting som ikke går i husholdnings-
avfall så sett det i din egen bod, og så vil 
Styret organisere containere til våren. 

Snøfjerning på hjørnet Kirkeveien/ Trudvangveien 

Kontakt oss via epost solvangpark@gmail.com, styrepostkassen i Trudvangveien 9, eller via 

melding på nettsiden solvangpark.com eller 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 
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