
 

  

Dugnadstid 
 

Tid for å ta i bruk gårdsrommet igjen, selv om det blir vårvær 

en stund fremover. Vi skal blant annet ta ut utemøblene og 

minner i den anledning om at dugnaden tirsdag 28. april er 

obligatorisk – den er en del av fellesskapet vårt; en måte å 

holde kostnadene nede og styrke naboskapet. Vi ses da! 

Stort og smått 
 

Det har vært hummer og kanari for styret den siste måneden: 

 

 Ny forretningsfører: Usbl har overtatt som 

forretningsfører fra 1. april, men det tar litt tid å få 

overlevert alt av informasjon fra Brækhus Dege. Enkelte 

har betalt april-leien til BD og vi bes være tålmodige mens 

Usbl prøver å rydde opp etter utgående forretningsfører. 

 

 Leilighetsrenovering: Det er flere større renovasjons-

prosjekter på gang og styret minner om at det er viktig å 

søke styret om større/ tyngre arbeider, å sende 

nabovarsel til naboene samt holde fellesarealer så 

ryddige og rene som mulige underveis. Se rutiner på nett. 

 

 Grus og løv: Vedlikehold av plenen ble bestilt midt i mars 

fra Gårdpass og vi har purret siden. Styret er nå i kontakt 

med alternative leverandører. 

 

 Balkongsaken: Balkongkomitéen har fått svar fra fler enn 

80 % av aksjonærene på balkonginteresse så langt og 

følger opp for å komme så nær 100 % som mulig. De er i 

rute for å legge frem et vedtaksforslag 26. mai. 

 

 Vedlikeholds- og finansieringsplan: Arbeidet med 

planene går fremover, og styret er i rute med tanke på et 

tydelig og forenklet valg på generalforsamlingen. 

 

 Utemøbelpussing: Kun 1 meldte seg til utemøbel-

pussingen slik at arbeidet utsettes til dugnadsdagen. 

Dersom det da ikke lar seg gjennomføre vil styret sette ut 

arbeidet til eksternt vedlikehold. 

 

 Solvang på Twitter: For dem som ikke er på Face kan vi 

melde at Solvang nå også er på twitter.com/solvangpark. 

Kirsebærtreet i nabogården er i full blomst. Skynd 
deg for å se - det varer ikke lenge! 

VÅRDUGNAD 28/04 
Det arrangeres dugnad med søppelrydding ved Renova 
tirsdag 28. april klokken 18:00-20:00. Det blir 
mulighet til å kaste skrot, få ut utemøblene, vaske/ 
olje, møte gode naboer og spise pizza. Vel møtt! 
 
OPPRYDDING I FELLESAREALER 
I forbindelse med dugnaden er alle sykler og 
barnevogner inne og ute påført rødt band. Båndet må 
fjernes av eier hvis disse skal beholdes, da de med rødt 
band vil doneres bort til veldedighet etter dugnaden. 
For øvrig vil også ALT AV ANDRE PRIVATE TING i 
fellesareal på loft, i kjeller og trappeoppganger kastes. 

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26/05 
Styret vil kalle inn til ordinær generalforsamling 
tirsdag 26. mai. Eventuelle saker fra aksjonærene bes 
sendt styret så raskt som mulig. 

 
VALG PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Det skal velges to ordinære styremedlemmer, to 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  
 

SKO TIL BESVÆR 
Styret har fått flere klager på sko i trapperom. Styret 
understreker at det er ikke tillatt å oppbevare sko i 
fellesarealene av både sikkerhets-/ brannvernshensyn 
og av estetiske grunner. Se for øvrig husordensreglene. 

 
 

Kontakt oss på epost solvangpark@gmail.com, styrepost i Trudvangveien 9, eller melding på www.solvangpark.com , 
facebook.com/solvangpark , twitter.com/solvangpark. Gi beskjed umiddelbart ved feil/ skade 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 

NYHETSBREV 24. APRIL 2015 
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Solvang Park er på både Facebook (/solvangpark) og Twitter (/solvangpark) med sosial 

profil på alt som skjer hos oss – i tillegg til seriøst nett på www.solvangpark.com! Følg oss! 
 

  

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 
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