
 

  Solvang Park - Nyhetsbrev 16. mai 2014 

Majestetiske mai! 

Mai er en spennende tid i aksjelaget: det spirer i beddene, 

selskapet fyller år og vi skal ha generalforsamling - men nå 

altså 17. mai! Gratulerer med (morgen-) dagen! 

 

Tenke, møte, handle, rapportere 

Mye av styrets arbeid den siste måneden har handlet om å 

planlegge og gjennomføre dugnaden, leverandørmøter og 

forberedelser til generalforsamlingen: 

 

 Dugnaden: Veldig bra jobba av alle de som bidro 

den 29. april! Hele 9,1 tonn med skrot bar vi ut…! 

Det blir en oppfølgingsdugnad for de som ikke 

kunne på selve dagen. Mer informasjon følger. 

 Låste fellesboder: Allerede dagen etter dugnaden 

benyttet noen anledningen til å sette sine møbler i 

en fellesbod, og styret har derfor låst av alle disse 

inntil videre. Trenger du tilgang så kontakt styret.  

 Balkongprosjektet: Balkongkomitéen har hatt 

møte med kommunen og er nå i gang med 

byantikvaren. Les mer i innkallingen til 

generalforsamling eller på nett. 

 Ringeklokker: Styret har hatt driftsmøte med 

Dasic som jobber med å fikse problemer. Ta 

kontakt med oss om ditt anlegg ikke virker. 

 Nabohjelpen: Styret lanserer en frivillig nabohjelp 

slik at de som kan og vil hjelpe naboer som trenger 

hjelp med praktiske ting hjelper når hjelp trenges. 

Vil du være med så gi styret beskjed via 

postkassen eller via epost! Mer info over siden! 

 Rabattavtaler: Styret er snart i mål med rabatt-

avtale med Pizza Pancetta  Mer info følger! 

 Fasader: Styret har hatt planmøte med Aase, og 

fasadearbeidet gjennomføres sommer/ høst 2015. 

 Gartner/ grøntanlegg: Gårdpass rakk heldigvis en 

grovklipp i dag. Fin- og kantklipp kommer til uka.  

 Vaskerom: Styret konstaterer at ventilasjons-

løsningen for vaskeriene er for svak etter skiftet av 

branndører i 2013. Tørketrommelen er nå slått ut 

pga en varmesikring og vil være i ustand inntil vi 

får på plass en maskinell inn/ utlufting i vaskeriet. 

 Kaker: Vi trenger litt kakebaking til general-

forsamlingen. Kan du bake? Ta kontakt! 

 

Er du vår nye flaggmarskalk? 

Solvang Park trenger en frivillig for den 
tillitsfulle rollen som flaggmarskalk. Jobben 
består i å følge flaggdagene og heise/ senke/ 
forvalte flaggene i vaktmesterboden. Kunne 
du tenke deg å bidra så ta kontakt. 

SOLVANGPARK.COM 

Vi minner som vanlig om nettsiden som nå 
er oppe i nesten 3.500 sidevisninger. På 
nettsiden finner du siste nytt i større omfang 
enn vi får til på nyhetsbrevet. Klikk inn! 

GENERALFORSAMLING 21/5 

Alle aksjonærer skal ha mottatt innkalling 
til generalforsamlingen. Møtet har en 
formell ramme, med talerliste og regi. Det er 
ikke et allmøte for å fremme gode ideer eller 
en «domstol» for prøving av klager, men 
heller et formelt beslutningsforum som vi 
skal gjøre så åpent, trygt og inkluderende 
som praktisk mulig for alle aksjonærer. 

Styret oppfordrer alle aksjonærer til å 
benytte anledningen til å bli kjent med nye 
naboer og nytt styre. Vel møtt! 

Husk også: Sommerfest 15/06, kl. 14:00! 

Hipp Hurra! 

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. 

 

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://solvangpark.com/
http://www.facebook.com/solvangpark


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Være nabohjelp? 

Hva slags hjelp er det 

snakk om? 

 Lytte 

 Gi råd 

 Løfte 

 Bære 

 Hente 

 Ringe 

 Skrive 
 
Å hjelpe handler om å 
gi den andre et løft når 
det trengs. Er du med? 

Ingen er 

meningsløs i 

denne verden som 

letter en annens 

byrde. 

 

- Charles Dickens 

Vite mer? 

Er du nysgjerrig, og vil 

vite mer om hva det 

innebærer så ta kontakt 

med styret da vel! 

 

Jarle V. Traavik 

Mobil: 464 12 402 

solvangpark@gmail.com 

  

Av og til går det ikke aleine 

Vi sitter alle hardt i det en gang i blant. 

Krykkene gjør det å handle på Rimi til en 

umulig tanke. Ryggen er gåen og den 

bokhyllen som skal i boden trenger minst to 

for å løftes. Gardintrappa er ustabil og 

trenger støtte for å få skiftet den lyspæra. 

 

Solvang fra 0 til 100 

Solvang Park har både babyer og 

hundreåringer rett rundt hjørnet. Vi skal ta 

vare på alle. Her er beboere med sterkt 

utviklet treningstrang og vi har beboere med 

dyptsittende treningsfobier. Det finnes dem 

som er gode på å trakte kaffe og lytte til det 

som andre sliter med, og de som er gode på 

å drikke kaffe og prate. 

 

Det som nabohjelpen krever er enkelt: tegn 

deg på liste med navn og telefon, og så er 

du enten tilgjengelig for å hjelpe når en nabo 

ringer, eller så er du ikke. 

 

Nabohjelpen handler om å senke terskelen 

for å be om hjelp, slik at den kommer når 

noen faktisk trenger den. 

Nabohjelpen 

Vite mer? 

Er du nysgjerrig, og vil 

vite mer om hva det 

innebærer så ta kontakt 

med styret da vel! 

 

Jarle V. Traavik 

Mobil: 464 12 402 

solvangpark@gmail.com 

  

Ingen er 

meningsløs i 

denne verden som 

letter en annens 

byrde. 

 

- Charles Dickens 

Være nabohjelp? 

Hva slags hjelp er det 
snakk om? 

 Lytte 

 Gi råd 

 Løfte 

 Bære 

 Hente 

 Ringe 

 
Å hjelpe handler om å 
gi den andre et løft når 
det trengs. Er du med? 


