
 

 

 

  Solvang Park - Nyhetsbrev 13. juni 2014 

Så er det sommer – allerede! 

Det kjennes som i går at vi hadde store snøfonner på taket, 

men så har det altså rukket å bli sommer. God ferie ønskes 

alle aksjonærer fra naboene deres i styret  Vi lager ingen 

spesiell sommerkontaktliste da det er god dekning i 

sommer med flere styremedlemmer til stede eller kort vei 

unna. Primærkontaktpunkt er Bjørn (se info under). 

 

Generalforsamlingen 

Mye av styrets arbeid den siste måneden har handlet om 

gjennomføringen av generalforsamlingen, etterarbeid samt 

løpende drift og småting å få på plass før sommeren: 

 

 Generalforsamlingen: Takk for møtet alle 

sammen, og spesiell takk til de som bakte kake og 

bidro med det praktiske. Alle varslede saker ble 

vedtatt og styret hadde et lærerikt første møte med 

formatet. Neste gang håper vi å se flere tilstede! 

 Nye vedtekter og husordensregler: Les mer på 

nett om endringene som ble vedtatt på general-

forsamlingen (eller se innkallingsdokumentet). 

Papirutgaver blir delt ut etter hvert. 

 Fellesboder: Det blir anledning til å leie fellesbod i 

Solvang fremover. Styret har kommet i kontakt 

med enkeltaksjonærer som disponerer slike i dag 

og vil formalisere dette slik at det blir rettferdig. 

 Strømregning: Styret mottok i mai en sjokkregning 

på 50.000 for etterberegnet strøm for 2011-13. 

 Syrintrær rundt gården: Styret har utsatt planting 

av syrin- og prydepletrær rundt gården som 

resultat av budsjettsmellen for strøm. 

 Hagegruppen: En gruppe beboere har gått 

sammen om å lansere en hagegruppe for planting 

og grønn glede. Vil du være med så gi styret 

beskjed via postkassen eller via epost! Mer info 

over siden! 

 Møter: Det er stadig folk å møte – nye aksjonærer, 

myndigheter, reparatører, leverandører og firmaer 

som vil selge løsninger som vi enten trenger, 

«trenger» eller ikke. 

 

Er du vår nye flaggmarskalk? 

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

 

SOMMERFEST 15/6 kl. 14:00 

Søndag 15. juni samles vi i bakgården for å 
bryte brød og glede oss over fellesskapet. 

Styret oppfordrer alle aksjonærer til å 
benytte anledningen til å bli kjent med nye 
naboer og nytt styre. Vi stiller med saft og 
varme griller, så ta med det du vil spise og 
eventuelt drikke utenom saft – og kanskje et 
pledd å sitte på i tilfelle vi blir mange. 

Vel møtt! 

Det er sol, det er grønt og det er snart ferie  

Kontakt oss gjennom 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 

Hagegruppen 

Har du grønne fingre? 

Bli med i Hagegruppen da vel! Viktigere enn 

grønne fingre er dog et grønt hjerte. Brenner 

du for å se det spire i parken vår så er dette 

gruppen for deg. 

 

Møt naboer i det grønne 

Flere har tatt til orde for å gjenopprette en 

form for hageinteressert gruppe som kan få 

litt makt og myndighet over beddene i 

gårdsrommet. 

 

Styret synes det er en kjempeide og vil bidra 

med å finne noe budsjett for forskjønnelsen. 

 

Det er mye som kan gjøres over tid med litt 

fantasi, alt fra å planlegge nye bed til å pleie 

jorda, klippe til, så nye frø, barklegge der det 

ikke skal gros osv. 

 

Ønsker gruppen å møtes og legge en plan, 

eller bare sette i gang og koordinere 

underveis? Dette bestemmer gruppen selv! 

 

 

Første møte er til uken, bli med! 
 

 

 

 

 

Vite mer? 

Er du nysgjerrig, og vil 

vite mer om hva det 

innebærer så ta kontakt 

med styret da vel! 

 

Stine Myhre Selås 

Mobil: 986 01 241 

solvangpark@gmail.com 

  

Hager blir ikke  

til av å sitte i 

skyggen og 

synge «Å, så 

vakkert!» 

 

- Rudyard Kipling 

Hva gjør gruppen? 
Vanlig blomsterpleie 
omfatter feks: 
 

 Luke bed 

 Klippe til 

 Binde opp 

 Gjødsle 

 Så/ plante 

 Legge bark 

 

Vil gruppen tenke 

større så er det rom for 

det også  


