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VÅRSKRIV 2016 
 

Kjære alle kolonister i avdeling 5 
 

Styret ønsker dere alle velkommen til en ny sesong med store muligheter for kolonihagegleder og fellesskap.  
Vi er spesielt glade for å kunne ønske to nye familier velkommen til sin aller første hele sesong som kolonister; 
nemlig familien Eide i 568 og familien Hem i 594. 
 
Ny hjemmeside 
Adressen til den nye hjemmesiden vår er www.solvang5.no 
 
Botid/Utlån/Vinteropphold/Postkasse/Hyttenummer 
Botiden er som vanlig fra 1. april til 31. oktober. Det er viktig at kolonistene benytter hytte og parsell mest 
mulig i botiden. Det er tusener på venteliste som drømmer om en hageflekk med hytte.  
Vi minner om at utleie av hytte ikke er tillatt og at utlån utover 2 uker og vinteropphold krever skriftlig søknad. 
For at styret skal få delt ut informasjon, er det viktig at alle har postkasse tilgjengelig på parsellen i hele 
botiden, at styret får melding om adresseforandring og at du oppgir evt. ny e-postadresse.  
De som ikke har hyttenummer fastmontert på hyttevegg vendt mot veien, må montere dette snarest mulig. 
 
Årsmøte og påfølgende vårmøte 
Årsmøtet avholdes lørdag 23. april 2016 kl. 14 på felleshuset i avdelingen.  
Frist for innkomne forslag er 3. april. Se innkalling og dagsorden på neste side. Sakspapirer blir lagt i 
postkassen til den enkelte hytte en uke før møtet. Vårmøtet holdes samme dag rett etter årsmøtet. 
 
Vann/Søppeltømming 
Vannet settes på lørdag 9. april 2016 kl. 12. NB! Værforbehold! Den enkelte kolonist er ansvarlig for å stenge 
egne kraner før denne dato. Søppelhuset åpnes 1. april. Første tømming blir 25. mai. 
 
Henting av hageavfall 
Vi regner med at Renovasjonsetaten henter hageavfall gratis denne sesongen også, selv om vi ikke har fått 
henvendelsen enda. Datoer og sted for henting settes opp på tavlene og på hjemmesiden. 
 
Plikttimer og felles dugnad 
Det blir 8 plikttimer pr. parsell som skal utføres på onsdager fra kl. 18-20 (liste vil bli delt ut). Det er viktig for 
fellesskapet at alle stiller selv til pålagt pliktarbeid og at de som har mulighet, møter opp på felles dugnad. 
Dersom vikar skal benyttes for å utføre pliktarbeid, må parselleier søke styret skriftlig om dette og oppgi navn 
på den som skal vikariere, minst en uke før pliktarbeidet skal utføres. Alle som utfører pliktarbeid skal ha 
gjennomgått opplæring i bruk av motorisert redskap og signert HMS egenerklæring, Parselleier er ansvarlig for 
at vikar har gyldig opplæring. Aldersgrense for å betjene motorisert utstyr er 16 år. 
Felles vårdugnad holdes lørdag 30. april kl. 11 med påfølgende enkel servering. 
 
Avgifter/Kontingenter/Strøm 
Tidspunkt for utsending av faktura for faste avgifter og kontingent opplyses på vårmøtet. Det betales ikke inn 
forskudd på strøm, men avregnes til høsten. 
 
Loppemarked 
Det tas opp på vårmøtet om det skal arrangeres loppemarked i 2016. Ny loppekomite må i så fall velges. 
 
Sommerfest 
Lørdag 13. august. Oppslag med frist for påmelding kommer på tavler når det nærmer seg. 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 SOLVANG AVD. 5 
 

 
Årsmøtet avholdes lørdag 23. april 2016 kl. 1400 på felleshuset i avdelingen. 
 
Saker som ønskes behandlet, må legges i styrets kasse på felleshuset eller sendes pr. e-mail 
til styrets mailadresse: solvangavd5@gmail.com, evt. pr. brev til Solvang kolonihager avd. 5, 
Nordbergveien 105, 0875 Oslo, innen 3. april 2016. 
 
 
  
DAGSORDEN: 
 

1. Åpning og konstituering 
2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen 
3. Styrets årsberetning 
4. Årsregnskap med revisors beretning  
5. Budsjett 
6. Innkomne forslag 
7. Fastsettelse av kontingenter og honorarer 
8. Valg 

 
 
 
 
Rett etter årsmøtet vil det bli avholdt et vårmøte. 
 
 
 

Oslo, 16. mars 2016       
 
Med vennlig hilsen styret 
 
 
 


