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AGENDA

• Informasjon om kolonihagen

– Fellesstyret

– Oslokretsen

– Nytt takstsystem

• Viktige datoer 2022

• Pliktarbeid og bort kjøring av hageavfall

• Gruppeoppgaver

– Innspill til felles aktiviteter, utbedring og hva kan den enkelte bidra med



FELLESSTYRET
• Årsmøte gjennomføres 24.05 kl.18:00. Erlend Hem og Marte Martinsen deltar for avdelingen.

Øyvind Boland og Erlend Hem tar gjenvalg.
• Ingen forslag til behandling
• Arbeid 2021: Vedlikehold strømnett, sak med Elvia om krav om individuelle digitale strømmålere, nye 

parseller og nye byggetegninger
• Utgifter 2021:

– Festeavgift: 4612 per parsell

– Vannavgift: 1747 kr. per parsell 
– Strøm: Strømregnskapet viser en liten økning i strømforbruk på 22.801 kWh fra 2020 til 2021. 

Strømpris pr kWh i 2021 ble 1,46 kr. Svinn i strømnettet / fellesforbruk i 2021 ble 178.862 kWh (7 prosent av 
forbruket), dette blir avregnet mot fastprisen på strøm og fordelt likt på alle medlemmene. Svinnet er redusert 
med 56.429 kWh, sannsynligvis pga. oppgraderingen i strømnettet. 

– Kostnader oppdatering strømnett



OSLOKRETSEN
• Arbeid 2021: nytt ventelistesystem/hyttetorg, «kolonihagefestival» og arbeidsgruppe takst
• Årsmøte avholdt 30.03.2022, Erlend Hem og Marte Martinsen deltok for avdelingen
• Viktigste beslutnings saker:

– Forslag til nytt takstsystem vedtatt
– Disponering av Oslo krets midler til de enkelte kolonihagene 

• Fastsetting av satser:
– Avgift for å stå på venteliste holdes uendret, på kr 300 pr år. 

– Kontingent for kolonister holdes uendret 50 kr
– Grunnpris pr m2 ved taksering av hytte og parsell blir for sesongen 2022: 

For hytte: Grunnpris pr. m2 økes fra kr. 7.193 til kr. 10.000.
For parsell: Grunnpris pr. m2 økes fra kr. 197 til kr. 210 

– Gebyr for overtakst holdes uendret på kr 4.000
– Gebyr for overdragelse på kr. 5000 som belastes kjøper holdes uendret. 



NYTT TAKSTSYSTEM

• Revisjon vedtatt på årsmøte i Oslokretsen i 2021

• Utarbeidet av arbeidsgruppe med deltakere fra alle Oslohagene. Bjørn Eide for avdeling 5
• Hensikten med takstreglene er å sikre en riktigst mulig verdivurdering når en kolonihagehytte i Oslo skal takseres.  

– Det er et mål at takstsystemet skal stimulere til godt vedlikehold av hytte og parsell.  

– Det er også et mål at kolonihageforeningene benytter det samme regelverket og praktiserer en skjønnsvurdering som er mest 
mulig enhetlig i kolonihageforeningene.  

– En kolonihagehytte er underlagt en streng prisregulering for å sikre at Oslos kolonihagehytter skal være tilgjengelig for alle byens 
innbyggere til en overkommelig pris.

• Endring i tillegg og bruk av faktor
• Egenerklæring
• For hytte: Grunnpris pr. m2 økes fra kr. 7.193 til kr. 10.000.

For parsell: Grunnpris pr. m2 økes fra kr. 197 til kr. 210 

1. Sanitær/VVS Maksgrense kr.100.000,-
1. Elektrisk anlegg Maksgrense kr.50.000,-
1. Annet:
- Kjeller
- Hems
- Hagestue
- Ringmur/helstøpt såle
- isolasjon
- Markiser/persienner
- Forbrenningstoalett
- Godkjent ildsted
- Internett

Maksgrense kr.30.000,- totalt for 
dette 



VIKTIGE DATOER 2022
• 1.mai: frist for å melde hytter til salgs

• 20.mai: frist for å sende søknader til byggekomiteen

• Søndag 8. mai: søndagskafe, kl. 11:00-13:00 i Felleshuset

• Søndag 12. juni: søndagskafe, kl. 11:00-13:00 i Felleshuset

• Lørdag 2. juli: sommerfest (for alle - krever påmelding), starter kl.18:00 i 
Felleshuset, med eget opplegg for barn

• Søndag 7. august: søndagskafe, kl. 11:00-13:00 i Felleshuset

• Det blir Solvangdagene 1. helg i september. Lys vandring lørdag.

• Datoer for ordensrunden kommer.  Fokus utvendig vedlikehold av hytter og 
gjerder samt høyde på busker og trær



BORT KJØRING AV HAGEAVFALL
• Bort kjøring av hageavfall kan velges som pliktarbeid

• En ettermiddag bort kjøring = en økt med pliktarbeid.  Alt skal kjøres vekk.

• 12 økter sesongen 2023= 3-4 kolonister som kjører. 

• Gjøres fast hver 2. uke på onsdag ettermiddag, med en hytte som ansvarlig per gang. 
De som ønsker hjelp til pålessing kan få dette av de som har pliktarbeid på nedre felleshus.

• Kolonistene setter eget hageavfall i gjennomsiktige sekker på gresset ved nedre felleshus, tidligst to dager før henting

• Hengeren er alltid reservert til formålet

• Hageavfallet leveres på Grefsen gjenbruksstasjon. Det er nå gratis å levere hageavfall. 

• Det blir ikke gitt kjøregodtgjørelse til de som kjører bort avfall. Dette grunnet en kost/nytte vurdering av 
administrasjonen dette vil kreve. (36 kroner tur/retur jamf. statens satser). 

• Ordningen evalueres ved sesongslutt



SENDES UT ETTER VÅRMØTET
• Protokoll fra årsmøte i Oslokretsen

• Innkalling til årsmøte i Fellesstyret

• Retningslinjer for nytt takstsystem



GRUPPEOPPGAVE
Oppgave 1:
Hva bør/kan vår avdeling 
oppgradere eller gjøre av ekstra 
vedlikehold i år?

Oppgave 2:
Har du kompetanse/ kontakter 
som kan være nyttig for 
avdelingen eller ønsker du å 
bidra med noe til fellesskapet?

Oppgave 3
Har du forslag til hyggelige 
aktiviteter eller tiltak på 
avdelingen? Hva kan du bidra 
med for å realisere dette?



OPPSUMMERING GRUPPE OPPGAVE 1:
HVA BØR/K AN VÅR AVDELING OPPGRADERE ELLER GJØRE AV EKSTRA 
VEDLIKEHOLD I  ÅR?

• Info på nette om utstyr som kan brukes/lånes! Hva har vi?

• Komposteringsanlegg på «golfbanen». Finansiering: søke om midler fra Oslo Kretsen

• Salg av kompost. Billig til oss, litt dyrere til andre

• Kanskje felles kompost for hele Solvang? Ikke ekstra tiltak for økonomi er på plassJ

• Oppgradere fellesarealene på en slik måte at det kommer publikum til gode.Vi bør søke Kretsen om midler

• Bokbyttehylle i og ved felleshuset

• Gamle golfbanen: hva skal fellesskapet bruke tomta til? Felles komposteringsprosjekt? Kunnskapsdeling

• Få orden på kjettingssituasjonen ved portene. Kan bruke tynn kjetting med stort ledd i enden.

• Nytt partytelt

• Vedlikehold sandkasse

• Fraktetralle/trillebårer til hyttene og hageavfall. Må merkes med Solvang 5

• Fartsdumper for syklister, moped etc

• Utstyrsliste + opplæring



OPPSUMMERING GRUPPE OPPGAVE 2: 
HAR DU KOMPETANSE/ KONTAKTER SOM K AN VÆRE NYTTIG FOR 
AVDELINGEN ELLER ØNSKER DU Å BIDRA MED NOE TIL  FELLESSK APET?

• Vi ønsker å støtte opp under de aktivitetene som vedtas, men det forutsetter konkret 
henvendelse

• Kan litt om kompostering og jordforbedring

• Kontrakt, økonomi og anskaffelser Alf hytte 585

• Strikking Hilde 593 og Anne 590



OPPSUMMERING GRUPPE OPPGAVE 3: 
H A R  D U  F O R S L A G  T I L  H Y G G E L I G E  A KT I V I T ET E R  E L L E R  T I LTA K  PÅ  AV D E L I N G E N ?
H VA  K A N  D U  B I D R A  M E D  F O R  Å  R E A L I S E R E  D ET T E ?

• Bocciabane, krakker og bord. Lage en hyggelig plass

• Gjøre felleshuset tilgjengelig for alle kolonister feks. Fotballkamp, Grand Prix, etc. Større tilgang

• Fadderordning

• Sesongåpning

• Arrangere: kurs og temakvelder

• Barneaktiviteter og oversikt hvor mange barn det er på avdelingen

• Åpne felleshuset for «alle» som vil bruke det. Hvem er ansvarlig?

• Kunnskapsdeling om kompostering

• Ønsker å bidra med en positiv og løsningsorientert atferd for å bidra til en god kultur

• Loppemarked

• Ta betaling for lån av henger til aktiviteter utenom hagen «privat bruk» (eks. kr.100 per dag?) Vipps betaling. Øremerkes til vedtlikehold
av hengeren

• «Styrets halvtime» direkte spørsmål fra kolonister (må melde seg på). Kanskje fast dag evt 1 gang per 2-3 uke


