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Årsmøtevedtak 

Vedtatt på årsmøte 28.10.2012: 

Varsling av påsetting av vann 

”Vannet i hagen slås på etter avtale mellom styret og vannkomiteen når disse mener det er trygt. 
Kolonistene skal varsles med minimum 5 dagers varsel på e-post, nettsider og oppslag i hagen.”  

 

Mulighet for å ilegge veigebyr for kolonister som belaster veiene mye i forbindelse med byggearbeider 

etc.  

”Ved større byggearbeider eller annet som innebærer mye og/eller belastende transport, kan styret 
ilegge ekstra avgift inntil kr. 5000 for å kompensere synlig slitasje på veien.”  

 

Justering av vedtak om parkeringsplasser fra årsmøtet i 2011  

”Parkeringsplass kan tildeles den som fast disponerer bil. Det betyr at enten parselleier, parselleiers 
ektefelle eller samboer har bil og kan dokumentere dette ved fremleggelse av vognkort. Leasingbil og bil 
i arbeidsgiver navn godtas også så fremt det kan dokumenteres at bilen disponeres fast av parselleier, 
parselleiers ektefelle eller samboer.”  
 
Teksten: ”Parselleier som bare benytter plassen sporadisk kan miste bruksretten til plassen fra neste 
sesong, etter skriftlig advarsel”, fjernes fra parkeringsreglementet.  

 

Drenering 

”Styret pålegges å foreta en snarlig utredning av drenering i hagen.” 

 

Prioritering ved omsetning  

”I 2013 skal 50 % av hyttene tildeles barnefamilier med barn under 13 år.” 

 

Kontingenter og honorarer 

”Økning av årsavgift med kr 1000 på årsbasis per parsell for 2013. Andre kontingenter og honorarer 

foreslås holdt uforandret.” 

 

Vedtatt på årsmøte 27.10.2013: 

Drenering: 
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”Styret anbefaler i tillegg til beplanting, at hver enkelt igangsetter tiltak for eksempel ved å vurdere nytten av 
å heve de delene av parsellen som er mest plaget av overvann.  Styret kan imidlertid ikke se at Hagen har 
midler til å foreta store forbedringer uten å øke årsavgiften dramatisk.”  

 

IKT: 

”Dagens trådløse nettets komponenter og øvrig utstyr vedlikeholdes fram til det avvikles i sesongen 2017, 
kostnader utover 15.000,- i løpet av perioden, må avklares med styret.  
Øvrige komponenter for andre brukergrupper, vedlikeholdes og utvikles løpende. ” 
 
 

Varighet verv høstmarkedskomiteen: 
 

”Verv i høstmarkedskomiteen gjelder for to år.” 
 
 

Leie av huset:  

”Nøkler leveres ut samme dag som leien gjelder og leveres til avtalt tid dagen etterpå. Ønskes 
nøkkelutlevering dagen før for å gjøre i stand, belastes leier for dette. Priser for dette: 1500 for interne og 
7500 for eksterne. Benyttes huset til festligheter begge dager, er det full pris hver dag.” 

 

Utbedring av dusj og toalettforhold: 

”Det iverksettes utbedring av dusjer ved toalett- og dusjhus ved lekeplassen for en kostnadsramme opptil kr 
100.000,-” 
 
”Tiden frem til vårmøtet benyttes til å utrede alternative og rimeligere løsninger, og saken fremlegges på 

ekstraordinært årsmøte i forlengelse av vårmøtet. ”  

 

Økohagen - Felles drivhus m.v.  

"Felles drivhus prosjekt – åpent for alle" videreføres i 2014 i en forenklet form.  
Økohagen gir råd om: 

 fortsette å motivere og styrke det sosiale fellesskap omkring  
tema: dyrkningsgleden. 

 Inviterer hagekolonistene til å sette inn egne planter (etter vårmøtet) og samhandle om alminnelig stell 
av plantene på turnus i vekstsesongen( mai-sept) 

 Fortsette suksessen fra 2013 med at felles drivhus er en møteplassarena med samlinger og fester. 

 Innrede drivhuset med et par bord og stoler. Legge til rette for en enkel og uformel møtested for 
utveksling av erfaring og kunnskap om hagens pryd og nyttevekster mellom hagekolonistene 

Plassering Drivhus: Mer sentralt og synlig i hagekolonien. ” 
 

”Styret får fullmakt til å beslutte plassering av felles drivhus i 2014.” 
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Byggebestemmelsene:  
 

”Byggekomiteen mottar mandat til å utføre punkt 1 og 2 nedenfor:  

1. Byggekomiteen ønsker å sortere Byggebestemmelsenes paragrafer – slik at de fremstår i en 
logisk rekkefølge og således blir mer forståelige for beboerne.  

2. Byggekomiteen ønsker å innlemme §10 i Ordensreglene i Byggebestemmelsene.  
 
Vi presiserer at vi ikke ber om mandat til å endre Byggebestemmelsene (med unntak av å innlemme §10 i 
Ordensreglene i Byggebestemmelsene) på dette tidspunkt, men kun å sortere paragrafene. ” 

 
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget, og opplyser samtidig om at Oslokretsen vurderer å igangsette et 
arbeid for å harmonisere hagenes byggebestemmelser. Endringer må i så fallvære tilstrekkelig koordinert 
med et slikt arbeid. 

 
 
Prioritering ved omsetning: 

 
”I 2014 skal 50% av hyttene tildeles barnefamilier med barn under 13 år.” 
 
 

Økning i årsavgift:  
 

”Økning av årsavgift med kr 1000 på årsbasis per parsell for 2014. Andre kontingenter og honorarer foreslås 
holdt uforandret.” 

 


