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VÅRSKRIV 2020 
Styret ønsker alle velkommen til en ny sesong! Botiden er som vanlig fra 1. april 

til 31. oktober.  

 

Vi oppfordrer alle til å benytte hyttene mye denne sesongen. Om få år skal Oslo 

kommune bestemme om kontrakten vår kan forlenges. For at dette skal skje må 

alle kolonister oppfylle avtalen om at "hyttene skal være godt vedlikeholdt og 

parsellgrunnen skal stelles regelmessig". Området skal også oppleves som åpent 

og tilgjengelig for de som ikke har hytte her.  

 

Videre gjør godt fellesskap og engasjement oss bedre rustet til å beholde 

hyttene. Arrangementskomiteen planlegger flere sammenkomster og aktiviteter 

denne sesongen. Tenk gjennom hva du ønsker å bidra med og kom gjerne med 

forslag som trekker oss i riktig retning. 

 

Viktige datoer for sesongen 2020 

Mars  

• På grunn av gode evalueringer vil ny parkeringsordning videreføres i 2020. 

Ordningen gjelder fra 1. april og ut kalenderåret. Oblat for parkering på 

plassen ved felleshuset koster kr 1000,- og betales til kontonummer 0530 17 

30936 innen 22. mars. Betalingen merkes med hyttenummer og parkering 

2020. Ved spørsmål kontakt berit.hogstad@hotmail.no 

• Vannet settes på 28. mars kl. 16.00. Det er viktig å påse at alle kraner er 

stengt. Værforbehold. Følg med på nettside og oppslagstavler.  

• GET vil utlevere nye dekodere og modem for Solvang 4 og 5 tirsdag 31. mars i 

tidsrommet 17.00-20.00 på vårt felleshus. Alternativt kan gammelt utstyr 

byttes hos Elkjøp på Ullevål Stadion. 

 

April 

• Søppeltømming starter i uke 15 og søppelhuset åpner fra sesongstart 1. april. 

 

Mai 

• Vi ønsker å få vite om salg/overføring av hytter så tidlig som mulig og helst 

innen 1. mai, slik at arbeidet med takst og salg kan samordnes. Det gir også 

tid for nye eiere til å benytte parsellen i inneværende sesong. 

• Vårmøtet blir lørdag 9. mai kl. 11.00 på felleshuset, med påfølgende dugnad 

og enkel bevertning.  
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• Frist for byggesøknader er 20. mai. Behandling av byggesøknader er ofte 

arbeidskrevende. Det vil lette arbeidet hvis vi mottar søknader innen fristen. 

 

Juni 

• Helgen 6-7 juni blir det Se Sogn kulturmarked i Sogn Hagekoloni. Mer info 

her: http://sesogn.no/ 

• Hele Solvang ønskes velkommen til St.hansfeiring på avd. 1 den 23. juni. 

• Lørdag 27. juni blir det sommerfest for avd. 5 på felleshuset. Mer info 

kommer. 

• Den 28. juni arrangeres "1000 åpne hager" av det norske hageselskap. Det er 

en god anledning til å profilere kolonihagene. Vi oppfordrer kolonister til å 

melde seg på her: skjema for påmelding. 

• Ordenskomiteen går sin første ordensrunde i uke 25/26. 

 

Juli, august og september 

• Lørdag 15. august arrangeres Hagelarm i Etterstad kolonihager. Mer info her: 

http://www.hagelarm.no/ 

• Lørdag 22. august blir det sensommerfest for avd. 5 på felleshuset. Alle tar 

med en rett til et felles bord. Mer info kommer. 

• I juli/august vil arrangementskomiteen teste søndagskafé for kolonistene på 

avd. 5. Dette blir et felles treffpunkt hvor vi deler på kakebaking/enkel 

matlaging. Datoer kommer vi tilbake til. 

• Alle oppfordres til å bidra på Solvangdagene 5- 6 september. Fellesstyret for 

Solvang (nye SU) har fått egen arrangementskomité for hele Solvang. Det 

gjør det enklere å koordinere arbeidet. Mer informasjon følger. 

• Årsmøtet blir 12. september kl. 12.00 på felleshuset. Frist for å sende inn 

forslag er 22. august. 

• Ordenskomiteen går sin andre ordensrunde i uke 34/35. 

 

 

Håndtering av gråvann 

Oslokretsen har gjennom sitt årsmøte forpliktet oss til at det ikke skal slippes 

ut gråvann i grunnen fra kolonihageparseller innen utgangen av 2021. Alternativt 

må inntak av vann plomberes før 2022. Mer informasjon om saken på vårmøtet. 

Det er Oslokretsen som er avtalepart i leiekontrakter for kolonihagenes 

områder i Oslo, og som skal sikre at kolonihageforeningene i Oslo forvalter det 

området de har ansvar for på en god måte. 

http://sesogn.no/
https://www.hageselskapet.no/finn-hage/1000-apne-hager-2018/pamelding-1000-apne-hager/
http://www.hagelarm.no/
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Hjemmeside og facebook 

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på avdelingens hjemmeside 

www.solvang5.no. Her finnes forskrifter, regler og skjemaer (under «vedtekter 

etc» øverst til høyre), i tillegg til oppdatert informasjon om aktuelle ting som 

skjer i hagen. Avdelingen har også en facebook-side: Solvang kolonihager 

avdeling 5. Kolonistene oppfordres til å like siden samt legge ut hyggelige og 

interessante saker som omhandler kolonihagen.  

 

 

Annen info 

• Henting av hageavfall vil også skje i år. Hentedatoer legges ut på nettsiden så 

snart vi har fått oppdatert informasjon. 

• Pliktarbeid gjennomføres på onsdager kl. 18.00 til 20.00. Mer om dette på 

vårmøtet.  

• Pollettprisen økes til kr. 10,-. Pollettene kan kjøpes i hytte 566 og gjelder 

dusj, vaskemaskin og tørketrommel. 

• Kjøregodtgjørelse blir ikke praktisert med mindre det er avtalt på forhånd 

og det er spesielle hensyn som tilsier det.  

• Tilhenger kan lånes ved henvendelse til Alf Endal, hytte 555, tlf. 40042400. 

 

 

Viktige regler å huske på 

• Utleie er ikke tillatt og utlån utover 2 uker krever skriftlig søknad. Det 

samme gjelder vinteropphold.  

• Båndtvang er påbudt på parsellen og i hagen for øvrig, jf. ordensreglene §5. 

• Kjøring på kolonihagens område skal begrenses til av- og pålessing. Bilen skal 

ikke bli stående på området så sant dette ikke er spesielt avtalt. 

• Fjordgløttveien er enveiskjørt og det er kun tillatt å kjøre nedover, ikke 

oppover. Dette er en betingelse fra Oslo kommune for at vi skal få kjøre på 

gangveien i forlengelsen av Fjordgløttveien (fra Solhagan ned til Sognsveien).  

• Veier skal holdes frie for ugress og mose. Hver parsell har ansvar til midt i 

veien.  

• Hekk og busker langs kolonihagens ytre gjerde skal holdes nede, slik at det 

ikke belastes med tung vegetasjon eller annet som kan skade gjerdet, jf. 

ordensreglene for Solvang §3. 

 

http://www.solvang5.no/
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Kontakt med styret 

For kontakt med styret, ber vi om at kolonistene enten sender e-post eller brev 

som legges i postkassen utenfor felleshuset. Saksbehandling skjer fortløpende, i 

forbindelse med styremøtene. 

 

Vi håper å se dere på vårmøtet den 9. mai! 

 

 

Oslo den 1. mars 2020 

 

Vennlig hilsen  

Styret i Solvang kolonihager avdeling 5 


