SOLVANG AVD.5

Til:

Kolonistene i avdeling 5

Diverse informasjon – høsten 2016
Bruk av hytter og nødvendig engasjement
Vi vil oppfordre alle til å benytte hyttene mer i neste sesong. Det er lange ventelister for å få
kolonihageplass og om mindre enn 10 år skal Oslo Kommune bestemme om kontrakten med
oss skal fornyes eller ikke. Det er viktig at vi viser at hyttene og området har en god funksjon
og at området også kan benyttes av folk som ikke har hytte her. For å få til dette kreves det at
alle som har hytter i avdelingen viser engasjement. Dette kan være å delta på dugnader,
pliktarbeid, sitte i styret og i komiteer og ikke minst delta på fellesaktiviteter eller andre ting.
Det vil alltid være en eller annen oppgave som kan passe for den enkelte.
Fint om alle kan tenke litt gjennom hvordan det passer å engasjere seg for at vi skal få til dette
fellesskapet vi trenger for å kunne beholde hyttene også i framtiden. Tenk gjennom hva du
selv kan bidra med og kom gjerne med nye forslag som kan trekke oss i riktig retning.
Vann
Vannet skrus av 15. oktober klokken 15.00
Siste søppeltømming
Siste søppeltømming for i år vil være ca 1. november. Det vil bli satt opp lapp på søppelhuset.
Viktige datoer i 2017
Sett av datoen 17. juni. Da blir det sommerfest og 60. års feiring i avdelingen. Sett også av
helgen 25. til 27. august hvis vi på et senere tidspunkt bestemmer at vi skal avholde
loppemarked.
Strømregning
Vi minner om strømregning som skal betales senest 18. oktober.
Båndtvang
Det er båndtvang i avdelingen hele året.
Post
Hvis det er flere som har mulighet til å melde e-postadresse slik at vi kan sende post på e-post
og ikke i posten, så sparer dere styret for tid og kostnader til frimerker og konvolutter.
Opphold i vintersesongen
Thor Nerlien har fått tillatelse til å bo i avdeling 5 i vintersesongen 2016/2017 og vil i den
forbindelse føre litt tilsyn på området. Han har fått beskjed om å rapportere til styret dersom
han ser noe unormal aktivitet rundt hyttene og på området.
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Avdelingens hjemmeside
Minner også om at vi har en egen hjemmeside for avdelingen. Denne har adresse
www.solvang5.no. På siden ligger det mye informasjon om ting som skjer og har skjedd, og
hvis du peker på lenken «STYRER OG KOMITEER» øverst til høyre, finner du alt av
forskrifter, regler og skjemaer.
Ønsker ellers alle en riktig god høst!
Oslo den 8. oktober 2016
Med vennlig hilsen
for styret i Solvang Hagekoloni avdeling 5
Grete Thenderup Jensen
Sekretær
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