
 

  

Ferien er over, men det er sommer! 
 
Litt typisk at finværet kommer når ferien er over, men 
etter å ha levd her noen år så burde det kanskje ha 
sunket inn at sånn er det bare. «Ettermiddagsferie» i 
bakgården er uansett et fint gode  Vi ses der ute. 

 

Ting som skjer 
 
Aldri kjedelig i Solvang Park – det har skjedd en hel del 
siden sist, selv om det har vært sommer og få tilstede 
her i ferien: 
 

 Ekstraordinær generalforsamling: Etter krav fra en 
aksjonær støttet av mer enn 10 % av aksjene i 
selskapet avholdes det en ekstraordinær 
generalforsamling 25. august kl. 18:00. Styret 
oppfordrer alle aksjonærer til å møte opp og bli hørt.  
 

 Balkongsaken: Den ordinære generalforsamlingen i 
mai vedtok med 78 % av stemmene å gå videre med 
en søknad om balkongutbygging til Plan- og 
bygningsetaten ved Oslo kommune. Styret minner 
om at det kun er de som vil ha balkong som betaler 
for balkong. Balkongkomitéen er i dialog med 
fagekspertise for å sikre en velinformert prosess 
basert på kunnskap, men innsending av søknad er 
lagt på vent til etter ekstraordinær generalforsamling. 
 

 Hovednøkler: Styret konstaterer at en aksjonær 
fortsatt låser seg inn i andres oppganger med 
hovednøkkel. 
 

 GET/ Canal Digital: GET har skrevet til aksjonærer 
om oppsigelse av avtalen fra 1/11. Canal Digital 
graver nå fiber i området og har lagt tilføringskabel 
inntil vegg ved hjørnet TV/ HH. Mer informasjon 
følger om leveransen fra CD i nær fremtid.  
 

 Roller og oppgaver i styret: Styret er utvidet til fem, 
og vi har omfordelt roller og oppgaver til stor lettelse 
for de opprinnelige tre. Benedicte er enstemmig valgt 
som ny styreleder, og hovedansvar er ellers fordelt 
som fremgår av kontaktlisten under. 

Levering til eiendommen? Husk at du plikter selv å 
overse plassering/ besørge evt. skademelding! 

SOMMERFEST 16. AUGUST 
Sommerfesten ble flyttet til søndag 16. august 
pga stort fravær helgen før, uten at det hjalp 
så mye på oppmøtet. Det var ekstra hyggelig 
å treffe de som kom likevel, og vi tenker å 
reklamere mer for å sikre et større nabotreff 
neste gang. 
 
PARKERING VED PORTER 
Vi minner om at det ikke er tillatt å parkere 
foran portene. Det er ok med kort stopp for 
av- og pålessing, kortvarig besøk av 
nyttebiler og et sjelden kort opphold pga fullt 
i gaten dersom dette ikke blokkerer for port/ 
søppelhus, men ikke for hyppig/ langvarig 
parkering. Misbruk kan bøtelegges. 
 
OPPUSSING 
Det er fortsatt mye oppussing i gården 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. Les mer på nettsidene. 
 
SPØRSMÅL TIL BALKONGKOMITÉEN? 
Kontakt leder Petter Hessen på mobil 992 
37 750 eller mail petter.hessen@gmail.com 

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. 
 
Benedicte Frydendal (styreleder) 905 60 959 Jarle V. Traavik (økonomi/ web) 464 12 402 
Stine Myhre Selås (organisering) 986 01 241 Janice Fingal (utomhus) 900 41 979 
Bjørn Waage Skogtrø (innomhus) 957 73 555 
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Åpent brev fra styret – om åpne brev 

Et par aksjonærer har distribuert til dels omfattende korrespondanse med styret til alle beboere 

gjennom postkassene, og styret vil understreke følgende: 

 Dette styret har åpen kommunikasjon som prinsipp, men tenker at misforståelser og 

konflikter ryddes opp i bedre direkte enn gjennom kopi til alles postkasser. 

 Avsenderne av brevene har fått svar direkte fra styret. Dersom enkeltaksjonærer ønsker 

mer faktabasert informasjon om sakene som er tatt opp, så ta kontakt med styret. 

 Dersom enkeltaksjonærer ikke ønsker kopier av korrespondansen i postkassen så ta det 

opp med avsender – det er ikke styret som har gitt tilgang. 

Generelt vil styret påpeke at vi er uenige i situasjonsbeskrivelsene i disse brevene og viser til 

informasjon om styrets arbeid som er kommunisert på generalforsamlinger, på nett og gjennom 

nyhetsbrev og oppslag siste halvannet år. 

Mye relevant informasjon er publisert på nett og styret oppfordrer aksjonærer med spørsmål til å 

søke der først, og deretter kontakte styret for å få informasjon/ gi innspill. Styret vil alltid lytte og ta 

imot råd og gode forslag, men styret og Solvangs rådgivere forbeholder seg åpenbart retten til å 

være uenig med enkeltaksjonærer og handle i tråd med egen kunnskap og overbevisning. 

Eksempler på informative nettsider: 

 Skifte av forretningsfører: http://solvangpark.com/2014/12/04/forretningsforer/  

 Skifte av nett-/TV leverandør: http://solvangpark.com/2015/05/07/ny-tv-internettleverandor/  

 Oppussing/ brudd på brannskiller: http://solvangpark.com/hva/oppussing/endringer/  

 Ekstraordinære husleieinnbetalinger: http://solvangpark.com/2015/06/24/girokroll/  

Vennlig hilsen dine naboer i styret, 

 

 

Benedicte,  Bjørn,  Janice,  Jarle og  Stine 

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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