Månedsinfo fra styret i juli 2022
Høysesong og mye som skjer i hagen! Her kommer siste nytt.
Ordensrunden: Ordensrunden gås lørdag 23. juli, fra klokken 12 og utover. Ordenskomiteen vil
påpeke det som er skjemmende og klart i strid med ordensreglementet. Ber de som fortsatt har
mangler fra fjorårets ordensrunde utbedre dette. Styret kommer til å følge opp parseller med
manglende vedlikehold spesielt.
Hyttesalg: Hytte 566 kommer for salg i september. Kolonister som ønsker å benytte forkjøpsretten
må ha leid parsellen i minst 2 år og eventuelle anmerkninger fra ordensrunden skal være rettet.
Gatebelysning: Nye armaturer langs gangveiene er under montering. Vi har søkt om støtte på
100 000 kr til dette fra Oslo Kretsens fond. Søknaden ligger til behandling hos fondsstyret og vi
krysser fingre for at den blir innvilget. Fellesstyret dekker kostnader for utskifting av stolper.
Innsamling hageavfall: Hageavfall kjøres i år bort som pliktarbeid. Sekkene settes på enden av nedre
felleshus. Hentedatoer framover er 6. juli, 20. juli, 3. august, 17. august, 31, august, 14. september og
28.september. Ber de som benytter seg av ordningen ikke fylle sekker tunge/fulle eller knyte sekkene
for godt igjen.
Oppfølging av forslag fra vårmøtet og innvilget støtte: Mange gode forslag til forbedringstiltak kom
inn på vårmøtet. Styret følger opp dette og vi har nylig fått innvilget 45 000 kr i støtte til diverse tiltak
for avdelingen og besøkende i kolonihagen. Hurra! Dette vil vi bruke til følgende:
- Innkjøp av byttehylle som skal stå i gangen på felleshuset
- Kompostprosjekt med innkjøp av felles kompostutstyr og transportvogn
- Innkjøp av pop-up paviljong og hagemøbler
- Innkjøp av sandkasse og sandkasseleker på lekeplassen
- Innkjøp av diverse utstyr til felleshuset og skilt for besøkende
Transportvogn: Avdelingens nyinnkjøpte transportvogn står ved gjerdet på felleshuset. Kan benyttes
av alle avdelingens kolonister. Settes tilbake så raskt som mulig etter bruk og låses til gjerdet. Kode til
kodelås sendes på e-post til alle.
Byttehylle: Avdelingens nye byttehylle står nå i gangen på felleshuset. Reglene er enkle. Ser du noe
du har bruk for? Vær så god – forsyn deg! Ønsker du å gi bort noe? Da gjelder følgende:
- Hylla er for ting som du mener andre kan ha glede av – det skal være i god stand!
- Tilbudet er kun for ting som får plass i hyllene. For større gjenstander, anbefaler vi Facebookgruppen Solvang kolonihager gi bort-bytte-kjøpe-selge– der pleier fine ting å få bein å gå på
ganske raskt.
- Er hylla full? Vent noen dager til det blir plass igjen.
- Følg med om gjenstanden du har satt her blir stående. Dersom de ikke blir borte innen en uke,
ber vi om at du tar det ut av hylla selv og for eksempel tar det med til en gjenbruksstasjon.
Kompostprosjekt: På vårmøtet var mange engasjert i kompostering av hageavfall på avdelingen.
Styret vil sette i gang en arbeidsgruppe som skal jobbe ut et forslag til hvordan vi kan kompostere og
hvilket utstyr vi trenger. Vi har fått 10 000 kr i støtte til dette arbeidet. Oppfordrer alle interesserte til
å bli med i arbeidsgruppa! Mer info kommer på e-post.
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Parkering i Sognsveien: Avdelingen har dessverre ikke fått mulighet til å parkere her denne
sesongen. Vi er i dialog med styret på avdeling1 og 2 om å få plassene tilbake. Sender ut oppdatert
informasjon når dette er avklart.
Års regning: Sendes snart ut. Fra i år har denne et tillegg på 1000 kr øremerket vedlikehold jamf.
årsmøtevedtak. Det er opprettet en egen vedlikeholds konto.
Vedlikehold utenom plikttimer: Det er behov for en del oppgraderinger på avdelingen som må
gjøres utenom pliktarbeidet. Vi skal for eksempel fjerne/sette i stand apparatene på lekeplassen,
fylle ny sandkasse med sand og montere nye hagemøbler. Styret vil annonsere oppgavene løpene på
e-post/Facebook og håper flere frivillige melder seg for å hjelpe til. Blomstene på fellesområdet
trenger også løpende vann og stell. Vi har kjøpt inn to vannkanner som står ved felleshuset for
enklere vanning. Bare å bruke hvis dere ser at blomstene trenger vann. Visne blomsterknopper
fjernes.
Søppelhuset: Er nå ryddet og vi har fjernet en dunk for å få bedre plass. Dunkene er for restavfall og
papp/papir. Vær flinke til å brette papp, da disse dunkene fort fylles opp. Glass/metall leveres på
småsamler ved snuplassen i Nordbergveien. Større emballasje må kjøres vekk.
Sosialt: Det er sendt ut egen invitasjon til sommerfest 2.juli. Håper å se mange av dere her! Minner
også om neste søndagskafe på felleshuset den 7.august. Et hyggelig sosialt treffpunkt med gratis
kaker og kaffeJ Husk å holde av første helg i september til å være i hagen i forbindelse med
Solvangdagene.
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Avdelingens nye transportvogn klar til bruk!

