
 

  

Sommerferien er her! 
 

Endelig sommer, og feriepulsen setter inn. Tid for å nyte 

enhver solstråle som kommer, enten det er i parken vår eller i 

fjernere strøk. Styret ønsker alle beboere en strålende 

sommer uansett hvor den måtte finne sted  Noen fra styret 

er tilgjengelig gjennom sommeren, men vi ber om at alle 

fortrinnsvis bruker styrets epostkasse og minner om at det 

kan ta noe tid å få svar da det er mindre kapasitet i ferien. 

Stort og smått 
 

Fortsatt travelt for styret den siste måneden med både 

avholdt generalforsamling og mye etterarbeid, samt annet 

småtteri. Her følger en kort oppsummering: 

 

 Forretningsfører: Usbl er nesten i mål med opprydding 

etter vår gamle forretningsfører Brækhus Dege. Noe krøll 

ble det imidlertid rundt nye giroer for den ordinære 

husleien (økt med 2 %), men de er i ferd med å rydde opp 

og kommunisere tydeligere.  

 

 Ekstraordinære fellesutgifter: Generalforsamlingen 

vedtok med stort flertall å begynne nedbetaling av 

ekstraordinære felleskostnader. Styret har forsøkt å legge 

til rette for at det skal bli så smertefritt som mulig for alle 

våre forskjellige naboer/ aksjonærer gjennom fleksibel 

innbetaling. Forretningsfører har sendt ut brev om dette. 

 

 Balkongsaken: Generalforsamlingen vedtok med stort 

flertall å gå videre med en søknad om balkongutbygging 

til Plan- og bygningsetaten ved Oslo kommune. Balkong-

komitéen er i dialog med fagkompetent ekspertise for å 

sikre en velinformert prosess basert på kunnskap. I 

kjølvannet av en vellykket søknad vil eventuelle 

nødvendige tilleggsundersøkelser/ aksjonærmøter 

avholdes før byggestart besluttes. 

 

 Hovednøkler: Styret konstaterer at en aksjonær fortsatt 

låser seg inn i andres oppganger med hovednøkkel. 

Dersom denne ikke leveres inn nå vil styret vurdere å 

fremskynde utskiftning av hele nøkkelsystemet. 

 

 Vedlikehold: Vanndammen utenfor porten i TV7 er 

asfaltert bort, men porten har blitt gjenstridig i stedet. Det 

jobbes nå med sveising og låsemester men kan ta litt tid, 

så pass ekstra godt på i gårdsrommet. 

Sommer er…? Badestrand? Sene kvelder? GT i sola? 
Hytta? Barnebarn? Hagen? Uansett - jordbær!  

SOMMERFEST 8. ELLER 9. AUGUST 
Det blir sommerfest lørdag 8. eller søndag 9. august 
litt avhengig av vær. Mer informasjon kommer når det 
nærmer seg, men vi ser frem til et hyggelig nabotreff. 
 
UTEMØBLER OG FELLESAREALER 
Takk til aksjonærer Fanuelsen og Skogtrø som frivillig 
tok jobben med å fullføre pussing og oljing av 
utemøblene for noen uker siden. For at møblene skal 
holde seg pene ber vi om at de flyttes tilbake på plass 
etter bruk og ikke blir stående i det fuktige gresset. 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 godt naboskap 
underveis. Vi har erfart flere tilfeller av uanmeldt 
bygging og inngrep i bygningsmassen og minner om at 
fellesskapet vårt er avhengig av samarbeid og 
etterlevelse av vedtekter, husordensregler og rutiner.  
 
Forhåndsmeld større oppussing til styret, produser 
nabovarsel, sørg for løpende informasjon til naboer, 
påse renhold og skrotfjerning underveis, ha tilsyn med 
håndverkernes bruk av fellesarealene osv. Ta mer 
ansvar for belastningen på felleskapet, rett og slett. Les 
mer på nettsidene, og på forhånd takk. 

 
BALKONGKOMITÉEN 
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 Benedicte Frydendal (prosjekt/ program) 905 60 959 
Stine Myhre Selås (organisering) 986 01 241 Janice Fingal (innomhus) 900 41 979 
Bjørn Waage Skogtrø (utomhus) 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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