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Solvang Park AS 
Trudvangveien 7 

0363 Oslo 

Boligaksjeselskapet 
Solvang Park er et boligaksjeselskap stiftet 8. mai 1922. 

Et boligaksjeselskap er en eierform som var svært vanlig 
i mellomkrigstiden. For aksjonærene er det ikke så 
veldig forskjellig fra å eie en selveierleilighet. Noen 
forskjeller er det imidlertid. Eksempelvis skal 
aksjonærene selv bo i leiligheten og ikke bruke den som 
utleieobjekt, noe som betyr at du må søke styret om 
tillatelse hvis du vil leie ut leiligheten. En fordel ved 
eieformen er at kjøper slipper dokumentavgift til staten. 

Som alle andre aksjeselskaper er Solvang Park 
underlagt aksjeloven. Det betyr at selskapet har en 
generalforsamling som er aksjeselskapets høyeste 
organ, et styre som velges av generalforsamlingen og 
som fatter viktige beslutninger på vegne av 
aksjonærene, samt en forretningsfører som utfører de 
oppgaver som pålegges av styret og som har ansvaret 
for den daglige driften av selskapet. 

Vedtekter og husordensregler 
Solvang har vedtekter og husordensregler som du finner 
på nettsiden. Merk at kjøper i henhold til vedtektenes § 
5.8 skal betale et gebyr til Solvang Park for dekning av 
opprydding, vask, styregodkjennelse med mer i 
forbindelse med overdragelsen. Dette gjelder også ved 
fremleie for hvert skifte av leietaker. 

Forretningsfører 
Aksjelagets forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl 

Ta kontakt med forretningsfører vedrørende 
husleieinnbetaling og kjøp/salg av leilighet. Alle 
forsikringsskader som vedrører Solvang Park AS skal 
meldes til forretningsfører. 

Kontaktinformasjon 
 
Forretningsfører 
Portal https://usbl.portal.bbl.no/ 
Telefon kundesenter    22 98 38 00 
 
Nettside 
www.solvangpark.com   
 
Facebook 
www.facebook.com/solvangpark  
 
E-post 
solvangpark@gmail.com  
 
Styret for 2019-2020 
Svein Hammerstrøm (styreleder)  406 27 021 
Benedicte Frydendal (økonomi)  905 60 959 
Bjørn Waage Skogtrø (inne/ute)  957 73 555 
Georg Kjelstrup (inne/ute, nøkler)  916 04 243 
Magnus Sparre (organisering)  413 60 462 
 
Varamedlemmer 
Yvan Strahm 
Margareta Karlsson 
 
Valgkomité 
Nicolai Prytz     976 79 763 
Erik Hovi     992 25 042 
Rolf A. Hauge     918 27 650 
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Hvordan virker styret? 
Forretningsideen til styret er å forvalte eiendommen slik at aksjeverdien økes. Dette betyr at styret vurderer alle 
beslutninger ved å stille spørsmål av typen: Blir bomiljøet vårt bedre? Blir det mer attraktivt å bo her? Er kostnaden 
lavest og nytten størst mulig? Er dette til beste for aksjonærfellesskapet? 

Styret legger frem selskapets årsregnskap for aksjonærene til godkjennelse ved den årlige generalforsamling. I 
årsberetningen fremgår de viktigste sakene styret har arbeidet med det siste året. Som aksjonær kan du stille forslag til 
vedtak på generalforsamlingen. Slike vedtak må stilles til Styret innenfor fastsatte frister før generalforsamlingen skal 
finne sted. 

Spørsmål eller beskjeder til styret sendes til styrets e-postadresse eller legges i styrets postkasse i Trudvangveien 9. 

Hvordan kan jeg bidra til fellesskapet? 
Du kan bidra gjennom å følge vedtekter og regler, og gjennom å være en bevisst nabo. Vil du bidra mer, så meld deg 
og din kompetanse til styret. Vil du bidra i styret kan du melde deg for valgkomitéen. 

Kan jeg gjøre ombygning/ påbygning i leiligheten? 
Dersom du skulle ønske å gjøre endringer inne i leiligheten din så gjelder alltid følgende: Se nærmere om retningslinjer 
på nettsiden solvangpark.com, meld ønske om forandringer til styret skriftlig, og skriftlig godkjennelse skal avventes 
før arbeidet settes i gang. Endringer må utredes av fagpersoner og ved behov søkes om til det aktuelle kommunale 
organ (f.eks. Plan- og bygningsetaten). Kopi av godkjenningen skal sendes styret straks den foreligger. Aksjonæren er 
selv ansvarlig for at alt arbeid utføres fagmessig jfr. selskapets vedtekter. 

Før eventuelle ombyggingsarbeider starter, bør det henges opp nabovarsel i oppgangen. Aksjonæren bør for ordens 
skyld varsle nærliggende leiligheter spesifikt om når og hvor lenge oppussingen skal foregå. Alt av avfall fra 
oppussingen skal fjernes umiddelbart. Søppelhusene skal ikke benyttes til avfall fra oppussing og flytting. 

Hva med å slipe gulvet? 
Sliping av de originale etasjeskillene/ tregulvene er ikke tillatt. Det kan legges nytt tregulv med brannhindrendemateriale 
under det nye gulvet. Ta kontakt med styret i tvilstilfeller ved reparasjoner. 

Vann 
Vaskemaskin, oppvaskmaskin etc. er åpenbare lekkasjerisikoer og at det i forbindelse med forsikringskrav skal være 
montert vannstopp (aquastopp) på installasjoner for vann dersom det ikke er sluk tilgjengelig. 

Det skal være godkjent stoppekran på alle installasjoner på kjøkken tilknyttet vann, slik som for eksempel 
oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap/fryser. 

Alle rom som vender mot gavl må luftes skikkelig slik at råte/ soppskader ikke finner sted. Dette gjelder spesielt for 
soverom. Plasser ikke møbler inn mot gavlvegger. 

Nøkler og postkasseskilt 
Dersom du har behov for ekstra nøkkel til ytterdører kan disse bestilles på våre nettsider. Prisen for nøkkel angis her. 
Navneskilt til postkassen og elektronisk skilting på ringesystemet bestilles i et eget skjema på våre nettsider og er 
dekket gebyret for nye beboere. Nye leietakere skal meldes til styret. Det er ikke tillatt å bruke egenproduserte 
navneskilt på postkassene. Slike skilt blir fjernet av styret. 

 

 



Vaskerier 
Det er to vaskerier i Solvang Park AS. De ligger i kjelleren i henholdsvis Trudvangveien 9 og Hammerstads gate 18. 
Inngang til vaskeriet i Hammerstadsgaten 18 er fra atriet. Nøkkel til ytterdøren passer til inngangsdørene til vaskeriene.  
Du reserverer vaskeriet ved å skrive deg på tavlen utenfor vaskeriet. Husk å stryke deg ut når du er ferdig. Bruk av 
vaskeriene er inntil videre inkludert i husleien. 

Vær oppmerksom på vasketidene som er oppslått i vaskeriene og respekter disse av hensyn til dem som bor rett over. 
Du skal selvfølgelig forlate vaskeriet i den stand som du selv forventer å finne det. 

Søppeldunker, søppelcontainere og kildesortering 
Det står et søppelhus utenfor hver portal. Disse er forbeholdt vanlig husholdningsavfall, matavfall, plast og papir, og 
størrelsen er nøye tilpasset vårt normale behov. For å ta vare på miljøet og holde renovasjonskostnadene nede, er du 
som beboer ansvarlig for å sortere avfallet ditt tilstrekkelig. Den avlange luken til venstre er kun for papir, mens den 
runde til høyre er for matavfall, annet husholdningsavfall og plast. 

Det er ikke tillatt å hensette ting eller kaste avfall utenfor søppelhusene. Søppel i forbindelse med oppussing og inn-
/utflytting må hver enkelt ta ansvar for ved for eksempel å benytte Oslos mange gjenbruksstasjoner. 

Lys og lyspærer i fellesområder 
Lys i oppganger styres av en timer og går av og på automatisk. Lyspærer i fellesområder som oppganger, loft og 
kjellere skiftes av vaktmester. Meld fra hvis du ser en lyspære som er gått, kontaktskjema til vaktmester finnes på våre 
nettsider. 

Grilling 
Grilling i gårdsrommet er tillatt på våre griller. Bare kos deg ute i den flotte bakgården vår og rydd opp etterpå og unngå 
støy etter klokken 23.00 (jfr Husordensreglene). 

Hunder, katter og sandkassen 
Hund og katt er tillatt. For at alle - både to- og firbente - skal trives, er det viktig at alle hund- og katteeiere er seg sitt 
ansvar bevisst og alltid straks fjerner eventuelle etterlatenskaper. Hunder skal luftes skikkelig utenfor bygningene før de 
tas med inn i atriet, og dyrene skal holdes unna sandkassen. 

Vannskade 
Skulle du være så uheldig å få en vannskade skal du gjøre følgende: 

1. Stopp lekkasjen (steng hovedkranen til leiligheten) 
2. Kontakt straks rørlegger 
3. Kontakt så snart som mulig forretningsfører og styret. 

Egenandel ved skade følger vår til enhver tid forsikringsavtale. Se for øvrig prosedyre for forsikringssaker på nettsiden. 

Vedlegg til selvangivelsen 
Oppgaver over fradrag for gjeldsrenter, andel av formue etc. finnes på portalen til Usbl. 

 



 Dugnad hver vår og høst 
Vi holder dugnad hver vår og høst. Søppelfjerning bestilles av styret. Husk: ikke byggeavfall (som gipsplater, maling og 
giftig avtall), kun husholdningsskrot (som ødelagte husholdningsgjenstander). Vi oppfordrer alle til å benytte Oslos 
mange gjenbruksstasjoner gjennom året, for å holde kostnadene ved å kvitte seg med søppel nede. Vi har en egen 
gjenbruksstasjon på Majorstuen. Fremmøte på dugnad er obligatorisk med mindre du har meldt forfall til styret senest 
dagen i forveien. Ved forfall forbeholder styret seg retten til å tildele oppgaver som kan utføres for fellesskapet før eller 
etter dugnaden. 

Brannvern 
Bygården har sentralt brannvarslingsanlegg. 

Brannbalkongene og trappeoppgangene er rømningsvei i tilfelle brann og skal holdes frie for alle gjenstander, dette 
gjelder også kjellerganger og loft. Brannfarlige stoffer, væsker, aviser/papir og lignende skal ikke lagres i ganger eller 
på loft. 

Det er montert dørlukkere på alle dører, slik at dersom noen flykter fra en brennende leilighet vil døren lukkes og 
gangen holdes fri for røyk og være rømningsvei for alle i oppgangen. Du skal også ha (minst) ett brannslukningsapparat 
i leiligheten din. Brannslukningsapparat og røkvarsler er påbudt og dette skal følge leiligheten. 

Det er ikke tillatt å koble kjøkkenvifter eller elektriske vifter til luftekanalene i leiligheten. Disse lufteventilene fungerer 
som ventilasjon basert på naturlig trykk og alle naboer deler samme sjakt. En vifte vil presse stekeosen inn på kjøkken 
og bad til dine naboer. Kjøkkenviften skal kun kobles til eksisterende luftuttaket over vinduet på opprinnelig kjøkkenet 
mot brannbalkongen eller det kan monteres kullfilter/ omluft slik at det ikke behøves avtrekk. Ta kontakt med styret før 
installasjon. 

Parkering 
Det er beboerparkering i området som enkelt kan søkes om på Oslo kommunes nettsider. Biler parkeres på gaten 
utenfor bygningene. Vær oppmerksom på at kjøring inn og parkering i gårdsrommet er forbudt uten etter tillatelse fra 
styret. Kjør forsiktig inne i gården da det kan dukke opp både barn og dyr og det skal ikke kjøres eller parkeres på 
gresset. Du er selv ansvarlig hvis du mottar leveranser eller tjenester. 

Parkering mot portene er kun tillatt for begrenset, kort tid ved på- og avlessing. Parkering skal da skje slik at porten og 
dørene til søppelhusene kan åpnes. 
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