
 

  

Vår på vei 

Siste gullmedalje er delt ut i Kollen, fotballsesongen er i 

gang og småfuglene kvitrer i buskene. Sikre vårtegn. 

 

Siden sist 

Det har vært avholdt to styremøter siden forrige 
nyhetsbrev, og det er noe nytt å melde. 
 

 REHABILITERING AV SKORSTEINER: OMAS er 
godt i gang med skorsteinsrehabilitering i det siste 
bygget, i Kirkeveien. Arbeidet skal være ferdig før 
påske med noe etterarbeid på takene uken etter. 
Applaus til alle sammen for tålmodighet med et 
arbeid og en kostnad som ingen ønsket, men som 
altså er nødvendig og pålagt oss av BRE. 
 

 BALKONGKOMITÉEN SNART FERDIG MED 
SØKNAD: Komitéen har valgt Balkongteam som 
samarbeidspartner etter en anbudsrunde, planene 
for balkongutbygging har vært sendt på høring hos 
berørte nabogårder og komitéen ferdigstiller nå 
søknaden til PBE. 
 

 SOLVANG PARK SØKER NYE 
RESSURSPERSONER TIL STYRET: Tre av 
styremedlemmene i Solvang Park AS går av på 
årets ordinære generalforsamling i mai, og 
valgkomitéen søker nå etter nye ressurspersoner til 
styret. Har du økonomisk sans, erfaring med 
nettbaserte verktøy, strukturert arbeidsform og er 
samarbeidsvillig så ta kontakt med komitéen! 
 

 MER TRAFIKK GJENNOM HARALD 
HÅRFAGRES GATE: Ruter og VAV jobber med 
utvikling av triangelet Valkyriegata – Majorstuen – 
Bogstadveien i perioden 2017-18 og ønsker å 
benytte Harald Hårfagres gate i større grad for å 
avlaste Majorstukrysset. Styret jobber med 
Marienlyst vel for å avvise ønsket. 
 

 NYE POSTKASSESKILT: Styret har kartlagt og 
bestilt nye skilt til de som mangler/ har endringer. De 
kommer i postkassen, og husk at de skal «sklis» på 
plass fra innsiden av postkassedøren. 

Skorsteinsrehabiliteringen går mot slutten! 

VÅRDUGNAD 14. APRIL 
Det arrangeres dugnad med søppelrydding 
ved Renova torsdag 14. april klokken 18:00-
20:00. Det blir mulighet til å kaste skrot, få ut 
utemøblene, vaske/ rydde, møte gode naboer 
og spise pizza. Vel møtt! 
 
SOMMERFEST 18. JUNI 
Det arrangeres sommerfest i bakgården 18. 
juni fra klokken 14:00 (med værforbehold). 
Velkommen til grilling og hyggelig sosialt 
samvær med gode naboer  
 
VIKTIGE DATOER 
På nett finner du alle relevante datoer for 
kalenderen. Disse oppdateres fortløpende. 
 

 Vårdugnad 
14/04/2016, kl. 18:00 – 20:00 

 HMS: Brannøvelse 
19/04/2016, kl. 18:00 – 19:00 

 Ordinær generalforsamling 
10/05/2016, kl. 18:00 – 20:00 
Majorstuen kirke, Kirkestuen 

 Sommerfest 
18/06/2016, kl. 14:00 –  
 

Datoene finner du i høyremargen på alle 
artikler. 

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 

NYHETSBREV 18. MARS 2016 
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SOLVANG PARK 

SØKER NYE 
RESSURSPERSONER 

TIL STYRET 

Tre av de fem styremedlemmene i Solvang 

Park AS går av på årets ordinære 

generalforsamling i mai, og Valgkomitéen 
søker nå etter nye ressurspersoner til styret. 

 

Solvang driftes som et boligaksjeselskap 

underlagt aksjeloven og deler av 

borettslagsloven. Styret på fem har ansvar 

for forvaltningen av 88 boenheter og en 

svært spennende portefølje med prosjekter 

og utviklingsoppgaver. 

 

Styret jobber kunnskapsbasert – det vil si at 

det innhentes habile, eksterne råd for teknisk 

arbeid i tillegg til å trekke veksler på egen 

kompetanse og erfaring. 

 

Du bør: 

 

 Ha økonomisk sans. Erfaring med budsjettoppfølging er en fordel. 

 Være analytisk og strukturert. 

 Være kreativ, motivert og samarbeidsvillig. 

 Ha god erfaring med bruk av nettbaserte verktøy. Erfaring med WordPress eller 
andre publiseringstjenester, Google-apps, regneark mv. er en fordel. 

 Like å jobbe strukturert med både prosjekter og driftsoppgaver. 

 

Vi kan love: 

 

 Spennende og lærerikt styrearbeid 

 Nyttig erfaring med prosjekt- og leverandøroppfølging 

 Mulighet for å gjøre en positiv innsats for vår felles bokvalitet og økonomi 

 Økt kunnskap om bygården og nærområdet vårt 

 Hyggelig sosialt samhold og humørfylte styremøter 

 Et beskjedent honorar tilknyttet styregjerningen 
 

Høres dette ut som noe for deg? Kunne du tenke deg å brette opp ermene og gjøre en 

innsats for fellesskapet? Er du interessert i å videreutvikle din styrekompetanse? Da vil 

Valgkomitéen gjerne snakke med deg! 

 

Ta kontakt med Petter Nedregotten (petter@mosking.no), Inger Marie Vinje 

(ivinje@yahoo.no) eller Nina Marie Fjose (ninafjose@gmail.com).
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