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HØSTSKRIV 2017 
 
Salg av to hytter  
Veldig mange møtte opp på visningsdagen 20. august og det var stor interesse 
for hyttene. Hytte 560 ble prioritert for barnefamilie og hytte 584 gikk til den 
som stod øverst  på ventelisten. Styret ønsker de nye kolonistene hjertelig 
velkommen til vår avdeling. 
 
Solvangløpet 
I slutten av august hadde Solvang avdeling 1 tatt initiativ til at Solvangløpet 
skulle arrangeres. Løypa var ca 3 km lang og gikk gjennom alle avdelingene. 
Arrangementet var svært vellykket med deltakere på alle nivåer. 
 
Solvangdagene 
Første helga i september ble det også avholdt Solvangdager i samarbeid med de 
øvrige avdelingene på Solvang. Avdeling 5 hadde kafè, brukskunstmesse og åpne 
hytter. Været var strålende og det kom mange besøkende, med Oslos ordfører 
Marianne Borgen i spissen. Vi tror Solvang framsto på en god måte og vi takker 
alle som bidro til dette. Solvangdagene 2018 skal etter planen arrangeres helgen 
1. og 2. september. 
 
Ordenskomiteen og inspeksjonsrunder 
Ordenskomiteen har også denne sesongen gått sine runder og de har gjort flere 
observasjoner. Planmessig og ryddig kompostering for jordforbedring på egen 
parsell anses som positivt, men mange har kompost som fungerer som oppsamling 
av hageavfall og dermed er et ynglested for brunsnegler. Ugress i veien er en 
utfordring for de fleste og skader asfalten på sikt. Flere har hekk som henger 
utenfor asfaltkanten, noen hytter og hager bærer preg av liten bruk, noen har 
for høye trær, hekker som bør klippes og hytter som bør males og gjerder som 
er falleferdige. Det oppfordres til å ha bærbusker på tomta. Vi håper at alle vil 
tenke gjennom disse funnene og kanskje kan det føre til inspirasjon for 
forbedringer på egen parsell. 
 
Kjøring i kolonihagen 
Vi håper at alle kan begrense kjøring på kolonihagens område. Vi har forståelse 
for at man av og til må benytte bilen for av- og pålessing, men bilen bør ikke bli 
stående på området så sant dette ikke er spesielt avtalt.  I Fjordgløttveien skal 
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man dessuten kun kjøre nedover og ikke oppover. Dette er en betingelse fra Oslo 
kommune for at Solvang-beboere skal få kjøre på gangveien i forlengelsen av 
Fjordgløttveien (altså fra Solhagan og ned til Songsveien). Det er viktig at vi 
overholder denne bestemmelsen. 
 
Båndtvang 
Vi minner om at det er båndtvang i kolonihagen. Båndtvang er påbudt både på 
parsellen og i hagen for øvrig. Jf. ordensregelen for Solvang §5. 
 
Vann og søppeltømming 
Vannet stenges 14. oktober kl. 15.00 og siste søppeltømming er ca 1. november. 
 
Informasjon fra Statnett om oppstart av tunnelarbeidene fra Sogn trafostasjon 
Statnett har hatt informasjonsmøte om oppstart av tunnelarbeidene fra Sogn 
trafostasjon.  Med all sansynlighet blir det ikke transport i Nordbergveien.  
Etter anbefaling fra både Nordre Aker bydel og Bymiljøetaten i Oslo kommune 
skal all transport av masse skje i Gaustadveien. En av begrunnelsene for dette er 
å unngå farlige situasjoner ved kryssing av gang- og sykkelveien som går forbi 
trafostasjonen. Endelig vedtak i saken foreligger ikke ennå, men både Statnett 
og Veidekke planlegger nå utfra at transporten skal skje i Gaustadveien. 
 
Når det gjelder framdriften i tunnellprosjektet så starter sprengningsarbeidet 
om 2-3 uker. På nettsiden kan man abonnere på en varslingstjeneste for 
sprengningsarbeidet. Framdriften for tunnellen er beregnet til ca 40 m. per dag. 
Det betyr at ganske raskt vil sprengningsarbeidet komme på en avstand som ikke 
lenger vil sjenere oss. I perioden fram til august 2019 vil det gå ca 9000 
lastebiler med masse fra området. Tunnellen planlegges ferdigstilt i desember 
2019. Etter dette følger en periode med opprydding og ferdigstilling av området 
fram til mai 2020. Ny nabokontakt for prosjektet er Kristin Marthinsen, som 
eventuelt kan kontakes på telefon 957 20 211 (ikke SMS). 
 
Bruk av hyttene 
Vi vil oppfordre alle til å bruke vinteren til å tenke gjennom dette med bruk av 
hyttene. Hvis man ikke har anledning til å benytte hytta eller bruker kolonihagen 
lite, bør man vurdere om det er riktig å beholde den eller ikke. Det er lange 
ventelister for å få kolonihage og om bare åtte år (i 2025) skal Oslo kommune 
bestemme om kontrakten skal forlenges eller ikke. Det er viktig at hele området 
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er i bruk. Er det liten aktivitet på enkelte hytter over tid, kan dette også på sikt 
skade de som bruker hyttene mye når det skal forhandles om fornyelsen av 
kontrakten med kommunen. Det er viktig at vi viser at hyttene har en god 
funksjon og at området også kan benyttes av folk som ikke har hytte her. 
 
Vinteropphold 
Alf Endal (hytte 555) og Thor Nerlien (hytte 582) vil bo på området i perioder i 
løpet av vinteren. I tiden de bor her skal de også gjennomføre inspeksjonsrunder 
der de plikter å si fra hvis noe ikke er slik det skal. 
 
Førjulslunsj 
Vi planlegger å avholde en «førjulslunsj» på felleshuset 18. november fra klokken 
14.00 til ca klokken 18.00. Invitasjon vil komme, men hold av datoen så lenge. 
 
Hjemmesiden 
Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på avdelingens hjemmeside. Denne 
har adresse www.solvang5.no. På siden ligger det mye informasjon om avdelingen, 
 
Oslo den 25. september 2017 
Vennlig hilsen 
Styret i Solvang kolonihager avdeling 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


