Månedsinfo fra styret i september 2022
Høsten er her med siste nytt fra styret:
Solvangdagene: Tusen takk til alle som bidro på Solvangdagene og en spesiell takk til
arrangementskomiteen for innsatsen! Vi hadde en omsetning på 13 000 kr disse dagene. Vaktlisten
fungerte fint og neste år vil denne inngå i pliktarbeidet. Hold av første helgen i september 2023.
Strømstøtte: Vi er registrert i frivillighetsregisteret og fikk mulighet til å søke om strømstøtte for maijuli. Fellesstyret har søkt på vegne av hele Solvang og vi krysser fingrene for et positivt svar.
Ordensrunden: Tilbakemelding fra ordensrunden sendes ut i disse dager. Styret følger opp parseller
med større vedlikeholdsetterslep med egne samtaler. Husk at parsellen skal stelles gjennom hele
sesongen og ikke bare i forkant av ordensrunden. Kanter skal holdes fri for ugress og mose på
asfalten skal fjernes. Det står en langkost med skrubb på felleshuset som kan lånes. Kokende vann
fungere også bra.
Hyttesalg: Hytte 566 er kunngjort for intern forkjøpsrett med visning 13.9 kl.19:00. Kontakt styret
hvis du ønsket takst tilsendt og/eller ønsker å komme på visningen. Hytte 580 skal selges i høst og
takseres til uken. Kolonister som ønsker å benytte forkjøpsretten må ha leid parsellen i minst 2 år og
eventuelle anmerkninger fra ordensrunden skal være rettet.
Gatebelysning: Flere lurer på hva som skjer med utskifting av lyktestolper og når gatelysene vil bli
skrudd på. Vi avventer svar fra fellesstyret på status i denne saken og følger opp med informasjon til
dere så snart vi vet mer. Vi har ikke fått svar på søknad om støtte fra Oslokrestens fondsstyret og har
purret opp dette.
Innsamling hageavfall og kompostering: Siste kjøringer i år er 14. og 28.september. Ber de som
benytter ordningen om ikke å legge hauger med kvist på bakken ved hentestedet. Alt skal leveres i
sekker. Styret har nå satt opp kompostbinger på gamle golfbanen som kan fylles med hageavfall.
Kvistkvern står i kjelleren på felleshuset.
Årsmøte 2022: Vi ser at det digitale årsmøtet øker deltakelsen på vår avdeling. Årsmøtet avholdes
derfor digitalt i samme løsning som tidligere år i perioden 22.-30.oktober. Kunngjøring sendes ut 4
uker før møtet. Frist for innsending av forslag 3 uker før møtet, lørdag 1.10. Saksdokumenter sendes
ut lørdag 15.10. Valgkomiteen er i gang med å finne aktuelle kandidater til styret og komiteer. Styret
vil gi informasjon og åpne for diskusjon om pågående saker på vårmøtet 2023.
Polletter: Bjørn i hytte 560 har overtatt ansvaret for pollettsalget etter Lisbeth. (Ingen meldte seg til
å overta oppgaven).
Plikttimer 2023: Vi ser på en annen organisering av pliktarbeidet for neste år og sender i løpet av
høsten ut et spørreskjema til alle hvor vi ber dere prioritere hvilke oppgaver dere ønsker og når dere
foretrekker å ha pliktarbeid. Mer informasjon kommer i egen e-post.
Plukking av epler: Hvis du ikke får pukket alle eplene i hagen din, anbefaler vi varmt å ta kontakt med
noen som kan plukke dem som for eksempel Lif Laga.
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