SOLVANG AVD.5

VÅRSKRIV 2018
Styret ønsker alle velkommen til en ny sesong med store muligheter for
kolonihagegleder og fellesskap.
Bruk av hytter og nødvendig engasjement
Vi vil oppfordre alle til å benytte hyttene mye i sesongen 2018. Det er lange
ventelister for å få kolonihageplass og om noen år skal Oslo kommune bestemme
om kontrakten kan forlenges 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 viser engasjement. Dette kan
være å delta på dugnader, pliktarbeid, sitte i styret, komiteer og ikke minst
delta på sosiale aktiviteter eller andre ting. Det er viktig at vi får til et
fellesskap som gjør at vi er godt rustet til å beholde hyttene også i framtiden.
Tenk gjennom hva du selv kan bidra med og kom gjerne med forslag som trekker
oss i riktig retning.
Botid, utlån og vinteropphold
Botiden er som vanlig fra 1. april til 31. oktober. Utleie av hytter er ikke tillatt
og utlån utover 2 uker og vinteropphold krever skriftlig søknad.
Vårmøte
Vårmøte avholdes lørdag 21. april klokken 14.00 på felleshuset i avdelingen.
Vårdugnad
Vi kommer tilbake til tidspunkt for vårdugnad.
Vann og søppeltømming
Det er foreløpig usikkert når vi kan sette på vannet. Vi oppfordrer kolonistene
til å følge med på nettsiden og på oppslagstavlene. Søppeltømmingen starter i
uke 15 og søppelhuset åpner fra sesongstart 1 april.
Båndtvang
Vi minner om at det er båndtvang i kolonihagen. Båndtvang er påbudt for alle
hunder både på parsellen og i hagen for øvrig, jf. ordensreglene for Solvang §5.
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Kjøring i kolonihagen
Kjøring på kolonihagens område skal begrenses. Vi har forståelse for at man av
og til må benytte bilen for av- og pålessing, men bilen skal ikke bli stående på
området så sant dette ikke er spesielt avtalt. I Fjordgløttveien er det kun tillatt
å kjøre nedover, 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 Sognsveien). Det er viktig at denne bestemmelsen
overholdes.
Vegetasjon
Veier skal holdes frie for ugress. Hver parsell har ansvar til midt i veien. Det er
viktig å holde orden på hekk og busker langs det ytre gjerdet som grenser til
areal som ikke er i kolonihagen, slik at dette ikke belastes med «tung»
vegetasjon eller annet som kan skade gjerdet, jf. ordensreglene for Solvang §3.
Henting av hageavfall
Det vil også i år bli innsamling av hageavfall. Første innsamling er lørdag 28. april.
Komplett oversikt med sesongens hentedatoer vil bli lagt på nettsiden så fort vi
har fått nødvendig informasjon.
Strømutkobling
Vi har tildligere meldt om at SU, Samarbeidsutvalget på Solvang har gitt
beskjed om at strømmen vil bli koblet ut i perioder på dagtid mellom kl. 7 -16
fram til mai måned. Dette er på grunn av nødvendig oppgradering av strømnettet.
Det er kun tre strømmålere på alle de 597 hyttene på Solvang, så det er
vanskelig å si hvilke avdelinger som blir berørt til enhver tid. Det er Glitre
elektriske som utfører oppgraderingen. SU melder om at arbeidet snart er helt
ferdig, før avtalt tid i mai.
Plikttimer og felles dugnad
Kommer tilbake til dette på vårmøtet.
Sommerfest
Det avholdes sommerfest 2. juni. Sett av datoen.
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Årsmøte
Årsmøtet avholdes 22. september klokken 14.00 på felleshuset. Frist for
innsendelse av forslag er 1. september.
Solvangdagene
Solvangdagene har kommet for å bli. Sett av helgen 1. og 2. september. Kom
gjerne med forslag til hva som skal være avdeling 5`s bidrag til arrangementet.
Andre arrangementer
- 15. juni fra klokken 16.00 og 16. juni fra klokken 12.00 avholder Sogn
kolonihager sine dager. (Festivalen heter Sesogn)
- 18. august avholder Etterstad en kortreist kultur- og musikkfestival.
(Arrangementet heter Hagelarm).
Avdelingens hjemmeside
Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på avdelingens hjemmeside. Denne
har adresse www.solvang5.no. På siden ligger det mye informasjon og hvis du
klikker på lenken «vedtekter etc» øverst til høyre så finner du alt av
forskrifter, regler og skjemaer.
Post
Kommunikasjon og informasjon fra styret vil fra og med sesongen 2018 foregå på
avdelingens nettside og på e-post. Alle må derfor melde inn e-postadresse.

Oslo den 28. mars 2018
Vennlig hilsen
Styret i Solvang kolonihager avdeling 5
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