
 

  

Er det vår allerede? 
 

Mye taler for at vi får ønsket vårt oppfylt med tidlig vår og 

varme. Det er helt greit, tenker vi – det er sikkert fortsatt snø 

på fjellet for de som vil ha mer. 

Etter generalforsamlingen 3. mars 
 

Her følger informasjon fra og etter den ekstraordinære 

generalforsamlingen: 

 

 Takk for deltakelsen: Først og fremst tusen takk til de 

mange fremmøtte for gode diskusjoner og viktige 

tilbakemeldinger til styret. 

 

 Vedlikeholdsplan: Forslaget til vedlikeholdsplan ble 

presentert og diskutert på møtet, og aksjonærene var 

enige om at planen skal spisses ytterligere frem mot 

generalforsamlingen i mai. Styret vil da legge frem en 

omforent plan for avstemming blant aksjonærene. 

 

 Finansieringsplan: Økonomien til Solvang er preget av 

eksisterende gjeld, og dagens husleie er i praksis bundet 

opp i nedbetaling av denne. Frem mot mai vil styret jobbe 

frem en enklere fremstilling av hvordan best å løse 

finansieringen av de fremtidige vedlikeholdsbehovene. 

 

 Balkongsaken: Balkongkomitéen vil gjennomføre en mer 

stringent kartleggingsrunde med aksjonærene for å få til 

en forpliktende holdningsoversikt som vil danne 

grunnlaget for et endelig søknadsforslag som 

generalforsamlingen så vil vurdere om skal sendes 

kommunen for eventuell godkjenning. 

 

Annet: 

 

 Dørreparasjoner: Ytterdørene i KV78B og TV7 er 

reparert og Gjensidige (etter påtrykk) tar regningen på 

69.000 kroner (minus vår egenandel). Vi gjentar for alle 

beboere at dørene ikke må rives opp. 

 

 Trappeskade: Trappen til KV78C er reparert. 

 

 Grus og løv: Fjerning av grus og løv i bakgården er på 

gang! 

Spurvehauken i bakgården ser mer fornøyd ut  
enn duen. Foto: Vigdis Vestreng 

VALG PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Valgkomitéen minner om at det skal velges to 
ordinære styremedlemmer for to år for å forsterke 
styret, i tillegg til to ettårige varaer samt en ny 
valgkomité på tre medlemmer. Er du villig til å bidra 
til å gjøre fellesskapet vårt enda bedre så kontakt: 
finn.skogum@utdanningsdirektoratet.no  
 

NY FORRETNINGSFØRER 1. APRIL 
 
USBL overtar som forretningsfører 1. april, og vil 
sende nye fakturaer for husleien for april. Det 
betyr at husleie til Brækhus Dege for april IKKE 
skal betales. Riv i stykker gamle husleiegiroer og 
kanseller eksisterende e-faktura/ avtalegiro. 
 

OPPUSSING AV UTEMØBLER 
 
Vi ser frem til å få sittegruppene ut i bakgården igjen, 
men de trenger sårt vask, puss og oljing. Vi må hyre 
inn tjenesten med mindre akkurat du har tid og 
anledning og melder deg for en ekstraordinær 
dugnadsinnsats til solvangpark@gmail.com! 
 

KJØRING PÅ PLENEN MOT GATEN 
 
Styret ber alle om ikke å kjøre på gresset ut mot gaten. 
Nye sperringer for å forhindre kjøring og parkering på 
grøntarealet vil bli etablert sammen med utplanting 
av trær for å bedre utemiljøet i løpet av året. 

Kontakt oss via epost solvangpark@gmail.com, styrepostkassen i Trudvangveien 9, via melding på www.solvangpark.com 
eller på www.facebook.com/solvangpark. Gi beskjed så raskt som mulig ved feil og mangler på gården/ gårdsrommet. 
 
Jarle V. Traavik (styreleder) 464 12 402 Jens Emil Rynning (økonomi) 926 16 773 
Stine Myhre Selås (drift) 986 01 241 Petter Hessen (økonomi) 992 37 750 
Bjørn Waage Skogtrø (drift) 957 73 555 
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Se www.solvangpark.com på nett for å lese siste nytt og få muligheten til å søke opp regler, 

dokumenter og nyttige tips. Du finner oss også på Facebook med en sosial profil! 

 
 

  

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 

  


