
 

  

Generalforsamlingstid 
 

Det er forsommer, skiftende vær og tid for vår årlige ordinære 

generalforsamling som avholdes tirsdag 26. mai! I år er det 

en del store ting på agendaen, blant annet vedlikeholdsplan, 

finansieringsplan og forslag om å sende balkongsøknad. 

Bruk stemmen din – kom på møtet, eller gi fullmakt til noen 

du stoler på så bidrar du til et sunnere og mer levende 

demokrati i fellesskapet vårt. 

Stort og smått 
 

Relativt travelt for styret den siste måneden med både 

avholdt dugnad og generalforsamling på trappene. I tillegg: 

 

 Forretningsfører: Vår nye forretningsfører Usbl har 

fortsatt ikke fått det de har bedt om fra vår gamle 

forretningsfører Brækhus Dege, og styret har nå varslet 

rettslige skritt dersom informasjonen ikke mottas straks.  

 

 Canal Digital: Telenor/ Canal Digital bygger ut fibernett i 

området, noe som ga oss gode forhandlingskort opp mot 

GET. Resultatet ble at vi valgte et skifte til Canal Digital 

fra 1. november som både sparer selskapet for over 

90.000 kroner i året, gir aksjonærene bedre/ utvidet 

leveranse og gir oss en ny «kanal» som gjør at vi i 

fremtiden kan velge blant enda flere leverandører. 

 

 OBOS/ Gårdpass: Dialogen med OBOS/ Gårdpass har 

blitt bedre og vi får raskere løsning på oppgaver som 

krever innsats i gårdsrommet nå enn før. 

 

 Hovednøkler: Styret fikk i april kontroll på en savnet 

hovednøkkel som har vært i en beboers besittelse i 

mange år. Oversikten over hovednøkler er dessverre 

mangelfull, men styret har grunn til å tro at det er tre til i 

omløp. Har du hatt ansvar for hovednøkkel tidligere så 

spar selskapet for merutgifter ved å se etter dem og lever 

dem tilbake. 

 

 Forsikringsskade? Nabokonflikt? Oppussingsplaner? 

Nettsidene våre er fulle av gode råd om du lurer på hva 

du bør gjøre i forskjellige situasjoner. Søk på sidene og 

bruk dem! Over 6.000 sidevisninger og snaut 2.000 besøk 

så langt i år lover godt, men savner du noe så si fra og 

kom med forslag. 

Møbelpusseteamet i aksjon på dugnaden  

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26/05 
Minner om OGF tirsdag 26. mai fra 18-20:00 i 
Kirkestuen på Majorstuen Kirke. Møt gjerne opp et 
kvarter eller to før så vi får registrert deg før 18:00! 
 
FANTASTISK DUGNAD 28/04 
Stor takk til alle dere som ga av egen tid og energi for 
fellesskapet på dugnaden. Vi ble kvitt 5,8 tonn denne 
gangen, pusset opp utemøbler, luket i bedd, raket, 
vasket en del av brannbalkongene ++. Dere sparte oss 
for mye penger gjennom egeninnsats – applaus!  

 
UTEMØBLER OG FELLESAREALER 
Flott at alle tar i bruk gårdsrommet i sola og de 
«nyfine» utemøblene. For at disse skal holde seg pene 
ber vi om at de flyttes tilbake på plass etter bruk. Det 
er helt ok å minne hverandre på det hvis du ser noen 
gå fra uten å rydde opp etter seg. 

 
OPPUSSING 
Det er flere store oppussingsprosjekter i gården for 
øyeblikket og styret minner om regler og godt 
naboskap i den sammenheng. Forhåndsmeld større 
oppussing til styret, lag nabovarsel, sørg for renhold og 
skrotfjerning underveis osv. Les mer på nettsiden. 

 
BALKONGKOMITÉEN 
Komitéen har lagt ut tilbudet fra Balkongteam på nett 
og holder på med kartlegging. Spørsmål? Kontakt 
leder Petter Hessen på mail petter.hessen@gmail.com 
eller mobil 992 37 750. 
 

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 
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Solvang Park er på Facebook (/solvangpark), Twitter (/solvangpark) og Google+ 

(/solvangpark) med sosial profil på alt som skjer hos oss – i tillegg til formell nettside på 

www.solvangpark.com! Følg oss der det passer deg! Eksempelside fra nett: 
 

 

  

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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