
 

  Solvang Park - Nyhetsbrev 26. september 2014 

Høsten     er kommet 

Nå blir det mest rødt, gult og brunt en stund fremover. Men 

varme gruer gjør opp for sur vind og mørke høstkvelder 

 

En travel september 

Vedlikeholdsplanlegging og finansieringsalternativer er 

som tidligere beskrevet våre viktigste fokusområder. 

September har brakt oss flere viktige skritt videre: 

 

 Vedlikeholdsplan: Aase Byggeadministrasjon har 

levert sin tilstandsrapport på bygningsmassen, 

som omfatter alt unntatt avløp og pipeløp (her 

kommer separate vurderinger). Styret gjennomgår 

tilstandsrapporten nå. 

 Dugnad: De brave som møtte på høstdugnaden 

lot seg ikke stoppe av litt regn (eller de lot seg 

bevege av pliktfølelse, hygge og pizza), men vi var 

altså ikke mange nok til å rekke over alt. Hvor var 

resten? Kom alle neste gang, så blir det bra. 

 Leilighetsbefaringer: Takk til beboerne i de 73 

leilighetene som styret fikk tilgang til på 

hovedrunden. De øvrige 15 kontaktes for et 

oppsamlingsheat, og styret jobber nå med å 

systematisere brann/ HMS og vedlikeholds-

informasjonen som runden resulterte i.  

 Brannforebygging: Firmaet Brannstrategi har 

gjennomført en teknisk befaring av fellesarealene 

og enkelte leiligheter som dybdeundersøkelse i 

sammenheng med leilighetsbefaringene til styret. 

Begge disse befaringene er et resultat av pålegg 

fra Brann- og redningsetaten. Styret avventer i 

spenning funnene til Brannstrategi da disse vil 

diktere utbedringskravene fra BRE. 

 Portnøkler: Bilkjøringen i gården gjør at portene 

snart vil låses med en egen systemnøkkelserie 

som unntaksvis kan lånes for midlertidig åpning. 

Egne oppslag kommer når dette gjennomføres. 

 Overskuddslikviditet: Styret har plassert 

overskuddslikviditet (altså, selv om vi har gjeld så 

har vi også litt penger i banken) i en nyopprettet 

høyrentekonto som gir oss bedre avkastning på 

pengene mens vi jobber med finansieringsplanen. 

 Vaskerier: Vi nærmer oss en løsning på vaskeri-

problemene (2 av 4 tørketromler går varme og slås 

ut). Mer informasjon følger så snart det er i orden. 

 

Nye søppelinnkastnøkler! 

Styrets befaring av søppelhusene med Lås- 
og nøkkelservice viser at låsene må byttes. 
Når de erstattes vil alle få to nye 
søppelinnkastnøkler i postkassen. 

Flaggmarskalk søkes (enda) 

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

Nei til søppeldumping! 

Det er fortsatt noen som ikke skjønner at det 
ikke går å hive inventar i eller utenfor 
søppelhusene. Allerede dagen etter 
dugnadsgjengen kastet skrot på vegne av 
oss alle dumpet to naboer noe inventar ved 
siden av søppelhusene. Dette hentes IKKE av 
søppeltømmerne, men blir liggende. 

Hvis du ser slikt skje så si fra om at det ikke 
er greit, for dette er det du som til sist 
betaler for ryddingen av. 

Tre «dugnadiaster» renser hagemøblene våre  

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


Les www.solvangpark.com på nett for siste nytt og muligheten til å søke opp 

regler, dokumenter og nyttige tips. Eksempel på en artikkel fra tidligere i høst: 

 
 

 

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 

  


