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AGENDA

•
•

Åpning og konstituering
Valg av:
o
o
o
o

Dirigent
Referent
Tellekorps
To kolonister til å underskrive protokoll

•

Styrets og komiteenes årsrapporter

•

Årsregnskap og revisors beretning

•

Budsjett 2019/2020

•

Innkomne saker/forslag

•

Fastsettelse av kontingenter og honorar

•

Valg

* Punkt E) Budsjett, foreslås flyttet til etter punkt F) og G)
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C) STYRETS OG KOMITEENES ÅRSRAPPORTER

Styrets årsrapport
Styret har for sesongen 2018/2019 bestått av:
Rolle

Navn

Parsell

Særskilte oppfølgingsoppgaver

Leder

Brynjar Bjerkem

P50

Kontakt mot Oslokretsen og NKHF, kontakt
med andre aktører vedr hagens yttergrenser,
NIVA, 2025, Vaktmestre, Ordenskomiteen,
arbeidsgruppe for forenkling av byggeregler
mv.

Nestleder

Bente Mogård

P178

NIVA, Vaktmestre, Ordenskomiteen,
Takstkomitéen, Omsetningskomiteen,
Veikomite, Vannkomité,
Kulturmarkedskomiteen mv.

Kasserer

Inger Johanne Dahlseng

P197

Regnskap, budsjett, fysisk postboks mv

Sekretær

Christina Aar

P94

Korrespondanse, arkiv, ajourhold adresselister
mv, innhenting av bostedsbevis, hjemmesider,
Takstkomitéen, Omsetningskomitén og
Ordenskomitéen, Renholdslaget.

Styremedlem

Hege Havn

P110

Gartnerlaget

Styremedlem

Ragnar Leine

P1

Vedlikeholdslaget, Materialforvalter,
Byggekomitéen.

Anne Therese Gullberg

P14

HMS-komitéen, Utleiekomitéen, Flagg, Kulturog lekeplasskomitéen, Parkering, Hobbyklubb.

Leidolv Magelssen

P132

Eplepressing, Sogntreff, Tilhengerutleie, Lille
Deichman, Barne- og ungdomsrom

Cristina Myrebøe

P199

Aktivitetslaget, Lille Café

Varamedlem

Styret har hatt 13 styremøter i 2018/2019.
En travel og spennende sesong går mot slutten. Vi har gjennomført et løft når det gjelder å
profilere oss som en åpen hage og med grønne verdier som en del av vår langtidsplan. Både
de blågrønne tiltakene og vårt arbeid knyttet til 2025 utdyper vi nedenfor. I tillegg har vi
nedsatt en gruppe som lager en flerårsplan for vedlikehold og utnyttelse av de felles
grøntområdene våre. Utbedring av lagrings- og produksjonsmuligheter er påbegynt og en
bod i tilknytning til bigården er på plass.
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For øvrig har styret brukt en god del tid knyttet til planer og tiltak rundt oss; bl.a. bygging
av ny gang- og sykkelsti mot Ringveien, som er i prosess hos Statens Vegvesen og Oslo
kommune.
Styret vil også gi en stor honnør til alle bidrag til de sosiale tiltakene vi har, initiert og styrt
av frivillige i hagen vår, slik som Hobbyklubben, Bingoen og et eget SeSogn kunst- og
håndverksmarked. Vi ønsker flere sosiale aktiviteter i hagen velkommen og oppfordrer til
enda flere forslag i 2020!
Oversikt over og utdyping av utvalgte saker styret har arbeidet med:
Sogn Hagelab – blågrønne løsninger for overvannshåndtering og godt bymiljø
Sogn Hagekoloni og forskningsinstituttet Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har fra 2018
samarbeidet om et forskningsprosjekt hvor Sogn Hagekoloni har vært en praktisk forsknings- og
læringsarena om løsninger for «blågrønne» muligheter og utfordringer knyttet til overvann. Tett
på prosjektet har også Oslo Kommunes Vann- og Avløpsetat deltatt, og faglige bidrag har i tillegg
kommet fra NMBU – Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Overvann er en stadig
økende utfordring i urbane områder og håndtering av overvann gjennom blågrønne strukturer er
et satsningsområde for Oslo Kommune og også flere andre kommuner.
De blågrønne forskningsløsningene har i sesongen 2019 omfattet to større regnbed på
Fellesplassen, et terrassert regnbed kombinert med en lommevåtmark i Bihagen, en vadi i tre
deler (en beplantet vannvei og infiltrasjonssone som behandler vann fra alleen og er knyttet til
regnbedene på fellesplassen), to grønne tak beplantet med sedum, regntønner på ulike
fellesbygninger, samt et miniregnbed i form av en plantekasse med innebygd overvannsløsning
som håndterer takvann fra et av nedløpene fra felleshuset. I tillegg har om lag 20 parseller
installert regntønner av ulike typer. Særlig på Fellesplassen har vi sett god effekt av regnbedene
denne sesongen. Her har vann etter større regnskyll tidligere gjerne blitt liggende flere dager,
mens vi i år ser at vannansamlingen på plassen er absorbert etter noen timer. Målet er ikke at
vannet skal sendes rasket mulig bort, men forsinkes og fordrøyes åpent og i strukturene, så når
det regner som verst må vi fortsatt forvente å se vann stående.
Prosjektet har krevet høy arbeidsinnsats både fra NIVA og Sogn Hagekoloni, og styret har vært
tett involvert i planlegging og gjennomføring av tiltak. Mange kolonister har vist stort
engasjement og aktivt bidratt gjennom rådgivning om valg av planter, donering av planter fra
egne parseller, og til skjøtsel og oppfølging gjennom sesongen, og i gjennomføringen av
arrangementer. Fra juli og ut sesongen fikk vi på plass en egen dedikert skjøtselsansvarlig. Også
NIVAs forskere og andre ansatte har vært svært operative og bidratt til praktiske løsninger og
skjøtsel.
En viktig del av forskningsprosjektet, og forutsetning for finansieringen fra Oslo Kommune,
Sparebankstiftelsen og Forskningsrådet, har vært læring og formidling. NIVA har hatt
hovedansvaret for disse utadrettede aktivitetene, med deltakelse og tilrettelegging fra Sogn
Hagekoloni. Publikasjoner, seminarer, guidede befaringer og konferansearrangementer, særlig
rettet mot fagmiljøer, men også mot barn og unge (besøk av skoleklasser, Barnas Dag,
Forskningsdagene 2019) og Oslos befolkning, har bidratt til mye positiv oppmerksomhet om Sogn
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Hagekoloni som en åpen, lærende og fremtidsrettet grønn ressurs i Oslo. Forskningsprosjektet
har inngått i Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019. Prosjektresultater, oppdateringer om
prosjektutvikling og daglig arbeid har også vært formidlet gjennom plattformen «Sogn Hagelab»,
som eies og driftes i fellesskap mellom NIVA og Sogn Hagekoloni.
Samarbeidet med NIVA gjennom forskningsprosjektet går over flere år, og styret vil fortsette
arbeidet med blågrønne løsninger inn i 2020-sesongen for å ferdigstille og følge opp de anlagte
løsningene og å søke løsninger i andre deler av hagen der overvann skaper utfordringer.
Gartnerlaget
Gartnerlaget 2019 har hatt ca. 500 plikttimer til disposisjon. Gartnerlagsøktene har vært fordelt
på 10 gartnerøkter med oppstart 21.05 og avslutning 10.09 og faste oppgaver som gressklipping,
vanning av blomster og luking i bed gjennom sesongen.
Etter endt sesong manglet det kun 12 timer. Det har vært et godt oppmøte med mange flinke
deltagere, hvor flere også tilbudte seg å jobbe litt ekstra. Tusen takk for det.
Denne sesongen har de nye Vadiene og regnbedene hatt mye fokus. Vi har hatt ett godt
samarbeid med NIVA, spesielt Line som også har hjulpet til på økter. Effekten av regnbedene har
vært fantastisk å se. Vannet som tidligere kunne ligge lenge på plassen foran huset forsvinner
mye raskere nå.
Ellers har det vært vedlikehold med luking, vanning, gressklipping og beskjæring.
Jeg takker alle som har hatt faste oppgaver, alle som har stilt opp på øktene og dere som
kommer med inspirasjon og forslag til hvordan gjøre kolonihagen vår vakker. Det har vært god
arbeidsmoral og mye er blitt gjort.
Tusen hjertelig takk til dere som har hjulpet til med å lede økter.
Mvh. Hege Havn (p110).
Sneglegerilja
Det ble lagt ut bekjempingsmiddel på fellesområdet og utvalgte parseller våren 2019. Det synes
som om snegleplagen har vært noe mindre i noen områder denne sesongen, mens andre
områder i hagen har hatt betydelige forekomster. Takk til kolonister som har bedrevet sneglejakt
på egne parsell og i tilgrensende områder. Dette er viktig å følge opp også neste år. Dessverre
ble det ikke anledning til å legge ut bekjempingsmiddel høsten 2019. Vi gjenopptar tiltaket fra og
med våren 2020.
Vedlikeholdslaget
For denne sesongen skulle det prøves ut en organisering av arbeidet der medlemmene av
Vedlikeholdslaget skulle sette seg opp på oppgaver på oppslagstavla på Felleshuset. Dette
fungerte dårlig da få satte seg opp i starten på de prioriterte oppgavene; som bygging av Bie-bod,
vasking av gjerder rehabilitering av museumshytta og Lille Deichman. Derfor ble dette arbeidet
noe forsinket, men også byggestoppen var medvirkende til forsinkelsene.
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Vedlikeholdslaget har vasket, skrapet og malt ca. 220 meter fellesgjerder. Ca. 40 meter gjenstår
av det som er avtalt. Det er også byttet ut rekker og sprosser der det har vært behov for det.
Vi har vasket, skrapet og malt toaletthuset på lekeplassen. Det er startet rehabilitering av
Museumshytta og «Lille Deichman. Vestveggen på Hovedhuset ble klargjort for maling, men det
ble oppdaget så mye råte i kledningen at det er besluttet å bytte kledning på denne veggen.
Festplassen ved biene har blitt vasket og malt to strøk.
Bygging av lager for honningproduksjon (Bie-bod) er fullført. Dette arbeidet er i hovedsak utført
på dugnad og ikke på fellesarbeidstimer. Det har vært vanskelig å skaffe nok villige innenfor
Vedlikeholdslaget. Derfor er det gledelig at noen her har vist en dugnadsånd utover det vanlige.
For vedlikeholdsleder har også oppgavene vært å organisere trefelling, samt innkjøp av
materialer og utstyr. Det har også vært retting/bardunering av strømstolper i samarbeid med
Vidar Larssen og Omexom Norge, tidligere Infratek.
Lille Deichman/Barne- og ungdomsrommet
Det ble annonsert på epost og facebook at nøkkel til Lille Deichman kunne rekvireres gjennom
styrevakt. Tolv nøkler er kvittert ut. Det er forsøkt ryddet i bøker, men dette bør gjøres av en
med bred litteraturkunnskap. Antall bøker bør reduseres betraktelig. Lille Deichman har vært lite
i bruk, pga. oppussing.
Barne/ungdomsrommet ble ryddet og tatt i bruk av barn og ungdom. Det er blitt arrangert flere
filmkvelder. Noen av barna har på eget initiativ tatt småjobber i kolonihagen og tjent inn kr.
1851,-, som de ønsker til å bruke for oppussing og diverse innkjøp. Det er behov for brannvarsler,
reparasjon av glass i dør og oppgradering av lys. Nøkkellås er byttet ut slik at alle i hagekolonien
har tilgang.
Aktivitetslaget
Sommerfest: Planlagt og gjennomført at Anne Hamre og Ruth Østerdal med hjelp av Jessie Tan.
Konsensus: Meget vellykket.
Barnas dag: En noe nedskalert versjon med mye innsats fra barna selv ble veldig hyggelig! Regn
og vind var ingen hindring, og en vanvittig mengde lodd gikk unna, ikke minst på grunn av den
kjempeinnsatsen Inga Marie Lind gjorde for å skaffe premier fra alle i nærområdet som kunne
tenkes å ha noe å bidra med.
Høstfest ble i år tenkt ut, arrangert og avholdt i form av fårikålkveld, av Tor Åge og Renate Runar.
Konsensus: Strålende påfunn, meget vellykket
Aktivitetslaget stilte med kaffe og hjelpsomhet ved flere av NIVA gjennomførte flere av sine
Grønne arrangementer. NIVA takker veldig for all hjelp.
Renholdslaget
Listene for vask av toalettene og dusjene, ble satt opp på oppslagstavlene i toalettgangen på
Huset i forbindelse med vårmøtet. Listene ble som alltid fulltegnet etter kort stund. Lister for

6

ekstravask i oktober, blir satt opp i september måned. I tillegg har det vært utført ekstravask i
forbindelse åpne arrangementer og en prøveordning med åpent toalett på Huset.
Vaskebøtter, kluter og nødvendige rengjøringsmidler har stått i skapet på Handicaptoalettet.
Positive tilbakemeldinger fra kolonistene på renholdet.
Ros til alle i renholdslaget.
Mette Nordberg, Renholdsleder (P75)
Eplepressing
16 team har presset epler per 13.10.2019. Totalt har det blitt presset 672 liter og det er solgt 224
Bag-In-Box. Ansvaret har vært fordelt mellom Berit Anette Larsen og Leidolv Magelssen.
I 2019-sesongen er eplepressing blitt organisert som i 2018, men med faste økter på lørdager og
søndager, to økter hver dag. Det er oppfordret til at eplepressing skal skje utenfor arbeidsbrakka,
der alt utstyret har vært lagret. Ellers i uken er det gitt anledning til å presse epler på egen
parsell. Reservering av arbeidsøkter blir gjort i et Google-skjema, men det har ikke fungert
optimalt og påmelding har i hovedsak foregått ved påmelding til styre-epost eller via sosiale
medier til Leidolv Magelssen og Berit Anette Larsen.
Link til skjema ble sendt på epost til parselleiere og også lagt ut på Facebookgruppa for Sogn
Hagekoloni. Påmelding har foregått etter “første person til mølla”-prinsippet. Denne frie
organiseringen hadde sine fordeler men også sine ulemper:
•
•
•
•
•

Større frihet mht tidspunkt
Større frihet mht sted
Vanskelig å opprettholde orden og rengjøring
Manglende kontroll på utstyr
Manglende kontroll på forbruksvarer (Bag-In-Box og askorbinsyre)

Flere kolonister har hatt fine økter i egen parsell. Mange melder om god produksjon og store
mengder eplejuice.
Anbefaling til neste sesong:
Det har vært fint å ha eget lagerrom i arbeidsbrakka og pressing rett utenfor. Lagring av
eplepressa og utstyret sammen med maling og malerutstyr er ikke optimalt. Eplepresseutstyret
bør få eget lagerrom, der utstyr, tilbehør og forbruksmateriell kan lagres på faste plasser.
Anbefaler hyller med merking og utstyrslister slik at man til enhver tid har oversikt. Det må også
legges opp til strøm og vann, slik at man kan koke og rengjør uten å frakte utstyr bort fra
lagerplass. Det bør være flere ansvarlige som kan dele på å bistå med pressing når det er behov
for dette. Disse bør også ha nøkler til lagerrom, slik at det er lett å få tilgang. Evt. kan det
monteres nøkkelskap eller kodelås.
Det er bra at “Bag-In-Box” er satt opp som produkt i Vipps, men Vippsrapporten gir ingen
informasjon om hvor mange enheter det er betalt for. Betaling er derfor tillitsbasert.
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Det anbefales overgang fra Bag-in-box til ståposer. Ståposer koster om lag halvparten av Bag-inbox koster og krever betraktelig mindre lagerplass.
Det anbefales også at det kjøpes inn en mellomstor eplepresse (60 liter). Utstyret vi har nå blir
erfaringsmessig for knapt eller for stort i forhold til parsellenes behov. Liten og stor presse kan
eventuelt vurderes solgt for å finansiere en mellomstor presse.
Tirsdagstreff
SognTreff denne sesongen har vært fylt med mange interessante møter med både interne og
eksterne bidragsytere. Fokus på SognTreff har vært ulike aspekter av utnyttelse av ressursene i
kolonihagen. I midten av sesongen ble det klart at SognTreff fikk tildelt kr 10.000 i Grønne midler
fra Bydel Nordre Aker øremerket honorar til eksterne bidragsytere. Dette har muliggjort et rikt
og allsidig program.
SognTreff har blitt møtt med stor entusiasme blant deltakerne. Foruten å være en arena for
kompetanseheving har det også utviklet seg til å bli hyggelige sosiale sammenkomster.
Oppmøtet har vært varierende, fra 10-30 fremmøtte, de fleste interne, men også noen eksterne.
I alt er det avviklet 8 SognTreff. Årets siste treff blir den 23. september.
Interne foredrag:
• Søndag 19.5 - Plante og frøbyttedag - Leidolv/Ingrid
• Søndag 2.6 - Hagevandring/drivhus - Leidolv/Janne/Mette/Ingrid/Tina
• Søndag 23.6 - Vi lager insektshotel - Leidolv/Bjarte
• Søndag 30.6 - Fotografering (makro) - Leidolv
Eksterne foredrag:
• Søndag 18.8 - Norsk Roseforening, Toril Linnerud
• Mandag 26.8 - La Humla Suse, Eirin Bruholt
• Søndag 1.9 - Økologisk hagebruk ved NORSØK, Kirsty McKinnon, Norsk senter for
økologisk hagebruk
• Mandag 23.9 - Grunnkurs i botanikk, Botaniker Svein Drangeid
Anbefalinger til neste år:
Det har vært svært givende å få inn eksterne foredragsholdere. Dette har muliggjort et allsidig
program. Eksterne foredragsholdere krever i hovedsak honorar for å delta, i størrelsesorden
1000-3000 kroner. For å opprettholde et allsidig faglig nivå anbefales det at SognTreff har
budsjett. Eksterne foredrag er annonsert i Nordre Aker budstikke og på Facebookgruppa til Bydel
Nordre Aker. Majoriteten av deltakerne har vært fra Sogn Hagekoloni, men det har også kommet
en og annen ekstern gjest.
Tilhengerleie
Det har vært lite utleie av tilhenger denne sesongen, som i fjor. Nøkkel og vognkort, samt en kort
veiledning, er satt i en blå ringperm og befinner seg på styrerommet. Rekvirering har foregått
med direkte kontakt med utleieansvarlig eller via styremail. Nøkkelutlevering avtales mellom
utleieansvarlig og parselleier, evt. via styrevakt ved behov.
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Det anbefales å fortsette med utleieordningen, men booking, utleie og utlevering av nøkler kan
legges til styrevakten. Levering av ringperm med vognkort og nøkkel kan avtales med
styrevakten.
Særlig om oppfølging av kolonister
Også i år har det vært flere saker som innebærer oppfølging av saker både fra ordenskomiteen
med påfølgende dialogmøter og pålegg, iht eskaleringsprinsipper fastsatt i fellesbestemmelser i
regi av Norsk kolonihageforbund og Sogns egne ordensbestemmelser. Dette er typisk somfølge
av lite bruk, gjentakende bemerkninger fra ordenskomiteen, og eksempler på at noen kolonister
har tatt seg til rette i strid med enten ordensregler eller byggebestemmelsene.
Oversikt over aktiviteter:
Aktiviteter mv på områder rundt hagen
• Oppfølging av reguleringssak: Ny gang- og sykkelvei langs Ringveien
• Oppfølging knyttet til ferdigstilling av gangbro over Sognsveien mv, kommunikasjon med
utbygger
• Dialog i forbindelse med oppgraving i kolonihagestien
Dialog og kontakt med Oslokretsen og NKHF
• Deltatt i årsmøter og samlinger i regi av Oslokretsen (Styreseminar for ledere, vårseminar,
årsmøte mv.) og Landsmøte for Norsk kolonihageforbund.
• Utveksling av referater.
• Oppfølging av Oslokretsens pålegg om en avklart plan for gråvannshåndtering.
Dialog med kommunen
• Kontakt med kommunen for tillatelse til felling av tre blåst over ende i storm
ved parkeringsplass, samt trær ved grense mot Elkjøp.
Dialog og oppfølging av hagens egne komiteer, arbeidsgrupper mv
• Oppfølging av komiteer oppnevnt av årsmøtet og oppnevning og oppfølging av komiteer
oppnevnt av styret.
• Diverse oppfølgingssaker av kolonister basert på Ordenskomiteens rapporter, klagesaker med
mer.
• Oppfølgingssaker fra Byggekomiteen, HMS komiteen mv.
• Kommunikasjon med oppnevnt arbeidsgruppe med mandat for å foreslå forenklede
byggeforskrifter
• Fulgt opp og gjennomført årsmøtevedtak om veiutbedring, i samarbeid med veikomiteen
• Fulgt opp arbeidsgruppe vedr arealutnyttelse og nye bygg for lagring og aktiviteter
• Etablere et ansvarsforhold for drifting av barne- og ungdomsrom på felleshuset
• Støttet opp under og dialog med frivillige initiativ initiert i hagen i tidsrommet
• Oppfølging av samarbeid med NIVA om blågrønt forskningsprosjekt Sogn Hagelab om
overvannshåndtering initiert hos oss høsten 2018, med en rekke arrangementer i 2019,
samt involvert 2025- og veikomiteen i samarbeidet. Oppnevning av skjøtselsansvarlig.
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Vedlikehold og oppgradering
• Vedlikehold av eksisterende byggmasse, elektrisk anlegg og fellesgjerder
• Vedlikehold av hagens felles grøntområder
• Etablert Grøntkomite for overordnet utforming og skjøtsel av hagens areal
• Bygget ny lagringsbod ved Bi-Hagen
• Satt opp tavler for skjøtselsplan og formidling av Blågrønt-prosjekt
• Vi er i to runder i år blitt varslet av EL-tilsynet om jordfeil. Det gir behov for koordinering av
inspeksjon, feilsøk og oppfølging av utbedring.
• Innhentet informasjon og kostnadsestimat i forbindelse med vurdering av utskifting av
vaskemaskiner/tørketromler og betalingssystem.
Diverse styresaker
• Oppdatering av nettsider, utsendelse av informasjon via epost, på tavle mv.
• Behandling av søknader fra kolonister (Utlån av hytte ved fravær utover 14 dager, fritak fra
fellesarbeid, utvidet botid vinter mv)
• Styrevakter hver torsdag i sesongen (salg av nøkler, vaskekort, andre spørsmål mv)
• Oppfølging av utførte fellesarbeidstimer
• Initiert forskingssamarbeid med NIVA (Sogn Hagelab) om overvannshåndtering, med NMBU
om vanninfiltrering, samt en intensjon med OsloMet om forskning på helse.
• Installering av nytt trådløst nett på styrerom
• Søkt og fått tildelt Grønne Midler fra Nordre Aker Bydel (SognTreff 10 000 og utredning
Produksjonshus 25 000)
Arrangementer
• Vårmøte
• Et dialogmøte med kolonistene i sesongen om våre verdier
• Arrangert en serie arrangementer «SognTreff» søndager i bosesongen
• Flere åpne blågrønne arrangementer knyttet til Sogn Hagelab, herunder tre arrangementer
under Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019. Internasjonal deltakelse. En rekke presseoppslag.
• Administrert eplepresse-økter på høsten
• Administrert fellesaktiviteter, inkludert Juletrefest, Sommerfest, Barnas Dag mv
• Arrangert Styre- og komitefest
• Arrangert to dugnader
• Besøk av Ullevål Seniorsenter med omvisning (Takk til Aina, Vidar, NIVA) og bespisning (Takk
til Inger Elisabeth).
• Representert hagen og blågrønne aktiviteter på Nordre Aker Bydelsdag (14.9.2019)
• Representert hagen på samling om frivillighet i regi Nordre Aker Bydel
• Etablert ny ekstern Facebook-profil. Sogn Hagekoloni Side
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Årsrapporter fra Årsmøteoppnevnte komiteer mv
Årsrapport Byggekomiteen

Byggekomiteen behandlet 20 søknader i 2019, disse fordeler seg som følger:
• Ombygging av hytte – 1 søknad
• Utvide hytte – 0 søknader
• Innskrenke hytte – 0 søknad
• Tak/vegg/vindu – 3 søknader
• Letak/ Pergola – 1 søknad
• Terrasse/ platting – 7 søknader (hvorav flere hellelagte områder som vil erstattes med
treplatting)
• Lysthus – 2 søknader
• Lekestue – 0 søknad
• Bod – 0 søknader
• Drivhus – 1 søknader
• Espalier / levegg – 3 søknader
• Paviljong /partytelt - 0 søknader
• Ovn – 0 søknader
• Utvidet byggetid - 1 søknad
En del søknader inneholder flere elementer, derfor stemmer fordelingen ikke med totalantallet.
Av de ovennevnte kommer Byggekomiteen til å levere innstilling til Styret på 1 søknad om
ombygging – på de resterende har Byggekomiteen hatt hele saksbehandlingen. Alle ble godtatt,
noen under forutsetning av det som ble søkt om blir utført i henhold til byggebestemmelsene. Av
ovennevnte søknader kan flere behandles som «melding» og ikke «søknad», jfr. pågående
diskusjon om å forenkle byggesøknad. Utover dette har det vært en del arbeid med rådgivning til
parselleiere i forhold til selve søknaden og spesielt flere bekymringsmeldinger ang avstand til
nabogrense.
Byggekomiteen har i år foretatt befaring for en sak som var påbegynt i 2018, og ifm nye søknader
i 2019. Byggekomiteen har ikke funnet avvik.
Roberta Luciani (P62) og Tove Nicolaisen (P47)
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Årsrapport Ordenskomiteen

Team Vest
Vi har gått tre runder på vårt område. Alle parseller ble besøkt i juni og de som fikk merknader
fikk også et besøk i juli. Det var totalt 43 som fikk anmerkning av ulik karakter på første runde. 31
fikk ny anmerkning i runde 2, og 12 hadde nå alt på stell. De vanligste avvikene var ugress i gaten,
uvasket og/eller dårlig malt gjerde og for lite stell og vedlikehold på parsellen. Dette gjelder
særlig manglende klipping av busker, stauder og hekker.
Høstrunden ble gjennomført i uke 36. Stort sett god orden på hele vestfeltet i høst, med noen få
unntak. De fleste av ordenskomiteens anmerkninger er blitt rettet opp. Det er hyggelig å se at
mange iverksetter tiltak for å holde parsell og hytte i bra stand. Veldig mange flotte hager, og
mange trivelige parselleiere som tar seg tid til en prat med oss når vi kommer forbi, det setter vi
pris på.
Det er dessverre fortsatt noen parseller som virker å være lite i bruk, - år etter år. Totalt 71
smilefjes ble lagt i postkassene i juni/juli. Dette er stor forbedring fra forrige år, og vi håper på
enda bedre resultat i 2020.
Tine Pay (P56) og Guri Svendsen (P125)
Team Øst
Team Øst har gått 3 runder i inneværende sesong.
Runde 1 ble utført 3. juni. Veldig mange parseller fikk melding i postkassen sin, enten av
merknadsskjema eller «smile lapp». Flest smilelapper. Men mange som vi ikke hadde noe å
bemerke på, og som dermed ikke fikk noe merknadsskjema, fikk heller ingen «smilelapp», rett og
slett for at vi synes de skal henge litt høyt. Kopi av skjema til de parseller, som Styret hadde bedt
særskilt om å få rapport på, ble sendt i mail til Styret.
Runde 2 ble unnagjort den 18. juli. Her besøkte vi de parseller, som styret ba om å få rapport på,
uansett tilstand på parsellen. Rapporter ble skrevet og sendt i mail til Styret.
Runde 3 gikk vi 6. og 9. september. Totalt 14 rapporter ble sendt til Styret. Kopier av disse ble
distribuert til parselleiers postkasse 17. september.
De fleste parseller på østsiden får god pleie og kjærlig omsorg gjennom hele sesongen, men
unntakene finnes også i år. Det er vel egentlig de samme parsellene som går igjen, år etter år.
Enkelte parseller bærer preg av forsømmelse og manglende tilstedeværelse gjennom hele
sesongen. Veldig trist.
Grete Liberg (P104) og Rune Arneberg (P141)
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Årsrapport Takstkomiteen

Takstkomiteen har i sesongen 2019 taksert 7 objekter, til en samlet takstverdi på kr. 1.264.204,-.
•
•
•

Lavest takst for parsell og hytte i denne sesongen: kr. 74.433,Høyest takst for parsell og hytte i denne sesongen: kr. 255.005,Gjennomsnittstaksten pr. enhet, ble i denne sesongen: kr. 180.600,-

Antall anmodninger om takst i år var 5 flere i forhold til fjorårets 2 objekter.
Av de 7 hyttene/parsellene ble 3 taksert på våren og 4 på høsten.
Av de 7 hyttene/parsellene som er blitt taksert, er det ingen som har gått til overtakst.
Maks-/grunnpris for bebyggelse ble i år justert opp til kr. 6.893,- pr. kvm (fra kr. 6.685,- i 2018).
Maks-/grunnpris for parsell ble i år justert opp til kr. 189,- pr. kvm (fra kr. 183,- i 2018).
Gebyr for gjennomføring av takst er uendret fra i fjor, dvs kr. 1.500,-. Har de 7 rekvirentene
innbetalt takstgebyret, skal Sogn Hagekoloni ha mottatt kr. 10.500,- i inntekt for takstarbeidet i
2019.
Annelise Johnsen (P95), Bjarte Aarseth (P115) og leder Aksel-Otto Bull (P21).

Årsrapport fra hagens representant i Oslokretsen

Møtevirksomhet. Kretsstyret har hatt 10 styremøter, en arbeidshelg, 1 ledermøte for
styreledere, 1 styreseminar for alle hagene og årsmøte.
Venteliste-/søkersystem og nettsider. Venteliste-/søkersystem har nå vært i drift i to år, og
kretsstyret er fornøyd med resultatet. Vi har omlag 4.500 søkere. Omsetning av hytter/parseller
gjennom hyttetorget innebærer også forbedring og mer åpenhet om hva som omsettes til hvem.
Det er inngått avtale med et styremedlem om å utarbeide brukerveiledninger for alle som skal
administrere funksjonalitet i systemet (styremedlemmer, salgskomiteer m.v.). Det har vært
arbeidet med å vurdere fase II av dette systemet, som innebærer funksjonalitet for kolonihagene
for å administrere medlemmer og hytter/parseller. Det ble vedtatt på årsmøtet at det skulle
arbeides videre med fase II. Det arbeides med å få et bedre nettsted
GDPR. Norge har innført EUs nye personvernregler (GDPR). Styret har tatt hensyn til denne både
i forbindelse med venteliste-/søkersystemet og utviklingen av fase II.
Kontor- og administrasjon. Kretsstyret leier møterom hos Legalis, og bruker deres adresse som
postadresse. Det er inngått en avtale med et medlem i en av kolonihagene om å forvalte epostadressen som søkerne bruker og søkerlisten m.v.
Profilering og arbeidet mot avtalefornyelse 2025. Mandat for profileringsgruppa i Oslokretsen:
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•

•
•

•

Hver hage jobber med samme mål. Å være noe for nabolaget og byen, i tillegg til verdien
hagen har for egne medlemmer. De jobber alle for å vise verdien hagene har for
nærmiljøet og generelt for miljøet og en grønn by.
Profileringsgruppene skal synliggjøre, samordne og inspirere kolonistene til arbeid med å
være en verdi for nabolaget og byen ved å:
Koordinere og ta initiativet til samarbeid om arrangementer i hagene. Inspirere ved å spre
kunnskap til hagene, og spre kunnskap om hagene og hagenes betydning til byens
befolkning. Samt å kartlegge interne ressurser som kan brukes på tvers på alle felt.
Vi har to grupper som arbeider med dette: Aktivitetsgruppe og en gruppe som arbeider
med omdømmebygging mot kommunen og politikerne.
o Aktivitetsgruppen ønsker deltakere fra alle kolonihagene i Oslo, og ønsker å
koordinere og inspirere til samarbeid mellom kolonihagene for å styrke samholdet
fram til kontrakts-forhandlingene med Oslo Kommune.
o Kolonihagene oppfordres til å invitere hverandre på ulike arrangementer og
temakvelder.
o Aktivitetsgruppen ønsker å skaffe støttespillere for kolonihagens eksistens ved å
spre viktig kunnskap om kolonihagenes betydning, og å invitere nærmiljøet til
samarbeid og arrangementer.
o Som eksempel for virksomheten i Aktivitetsgruppen kan nevnes følgende i 2018:
Kirkekaffe, hagevandring, loppemarkeder, Solvangdager, Solvangløpet, Barnas
Dag, SeSogn, Hagelarm, Sagene dager, Markedsdager, konserter, møter med
politikere med mer.
o Videre arbeides det med å finne nye kanaler for å markedsføre hagenes
arrangementer. Og det er ønske om samarbeid med andre
miljøvernorganisasjoner, institusjoner, lag og foreninger og lokale politikere.
o Gruppe som jobber mot politikere, kommunen og pressen for å gjøre kjent og
påvirke.
o Denne gruppens hovedformål er omdømmebygging og opinionsdannelse. Her er
arbeidet ikke kommet veldig langt. Og det etterlyses engasjement fra alle Oslos
kolonihager.

Gråvannsproblematikk. På årsmøtet i Kretsen ble det enstemmig vedtatt at innen 31.12.2019
skal det for alle kolonihageforeninger være utarbeidet:
•

Oversikt over de hytter/parseller hvor det er innlagt /innført vann i hytten uten at det
finnes godkjent håndtering av avløp for gråvann.
• En plan for enten
1. Pålegg til aktuelle kolonister om plombering av inntak av vann
2. Etablering av infrastruktur som sikrer godkjent håndtering av gråvann
• Innen 31.12.2021 skal inntak av vann i hytter plomberes dersom det ikke er godkjent
håndtering av gråvann.
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Strømnettet i hagene. I forbindelse med at samarbeidsutvalget for Solvang kolonihager innledet
dialog med Hafslund for overtakelse av det private strømnettet for Solvang-hagene, ble det
gjennomført en enkel spørreundersøkelse til øvrige hageforeninger i Oslo om eierskap og
eventuelle ønsker om å få Hafslund til å overta nettet. Samtlige kolonihager har private
strømnett i kolonihagene. Og det var ingen som ønsket å innlede samtaler/forhandlinger om
overtakelse av profesjonelle netteierne (i praksis Hafslund). Generelt uttrykkes det frykt for
kostnader som vil komme på for å sikre at nettet er i akseptabel stand.
Økonomisk støtte til arrangementer i hagene. Kretsstyret vurderer det slik at det er av stor
betydning for profilering og omdømmebygging at hageforeningene gjennomfører arrangementer
som er rettet mot publikum og som kan bidra til å øke bevisstheten om kolonihagene og deres
betydning for bymiljøet. I tillegg til at det krever stor innsats fra medlemmene, innebærer
arrangementene ofte store kostnader og en ikke ubetydelig økonomisk risiko. Da vi for tiden har
en romslig økonomi på grunn av et rekordstort antall søkere, fant Oslokretsen å kunne yte støtte
i form av en økonomisk garanti om delvis inndekning av underskudd som skyldes eksterne
kostnader i form av utstyrsleie, vareinnkjøp, artister m.v. Alle søknader må gå via hagestyret.
Fondets vedtekter ble vedtatt på årsmøtet med en begrensning av utgifter til 100.000.
Anne-Lise Arnesen (P25)

Årsrapporter fra Styreoppnevnte komiteer mv
Årsrapport fra hagens representant som vara til Norsk Kolonihageforbund

NKF gjennomførte landsmøte 16. mars til 17. mars 2019. Landsmøte hadde som mål både å
informere og drøfte politiske og hagetekniske utfordringer. Landsmøte ble avhold i Oslo og 4
representanter fra Sogn Kolonihage deltok under møte.
I tillegg skal avholdes 5 styremøter i 2019. Frem til september 2019 satt NKF fokus på følgende
områder:
· Støtte opp om hagenes profileringsarbeid
· Utarbeide maler om forbundets gjøremål
· Øke den organisasjonsmessige kompetansen i forbundsstyret
· Redusere kostnadene til forbundsstyret (avvikling av unødvendige kostnader)
· Registrering i frivillighetsregister og momsrefusjon for medlemshagene
Styremedlem i Norsk kolonihageforbund, Ursula Goth Småland (P175)
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Årsrapport komite 2025

Komiteen har hatt flere møter og jobbet via epost.
Komiteens mandat:
Kontrakten mellom Sogn Hagekoloni og Oslo Kommune opphører 2025. Komiteen etableres for å
bidra til å legitimere Hagen, skape positivt omdømme og sikre forlenget kontrakt etter 2025.
Fungeringstid for denne komiteen er frem til 2025.
Hovedoppgaver
• Skal fungere som et rådgivende organ for styret.
• Skal orientere styret om aktuelle bygge – og byutviklingsaker.
• Utarbeide forslag til tiltak og strategier for å nå målet om å forlenge kontrakten til Hagen
etter 2025.
• Tar utgangspunkt i gjeldende Planstrategi 2016 – 2019.
• Bidrar til forslag til innspill til ny kommunalplan.
• Identifisere mulige trusler og foreslå tiltak for å ivareta Hagens interesser når det gjelder
å sikre areal, grenser og legitimitet.
• Sikre kunnskap om den politiske prosessen videre i byplanarbeidet.
• Gir forslag til innspill til Oslo Krets via styret.
Kommunevalg 2019:
Har jobbet opp mot partienes program og kan nå registrere at alle partier i Oslo ønsker å
opprettholde eller jobbe for flere kolonihager.
Visjoner for Hagen mot 2025
Komiteen har arbeidet med en visjonsplan for å beskrive hva Sogn Hagekolonis verdier og
fremtid skal være tuftet på og strekke seg etter. Hagen skal blant annet bygge på blågrønne
verdier og urbant landbruk. Implisitt i dette ligger folkehelseperspektivet. Hagens skal være sikret
en ny langvarig kontrakt. Forslaget til visjon/målbilde er levert styret. Komiteen har også bidratt
med et leserinnlegg i forbindelse med en debatt om kolonihagenes fremtid. Komiteen foreslår
også en mulighetsstudie for hvordan vi kan håndter gråvannet.
Komiteen som et rådgivende organ for styret
Komiteen har tatt del i flere saker som styret behandler og komiteen har bidratt med ulike
innspill basert på innhenting av kunnskap, eksisterende forskrifter og lover. En aktuell sak har
vært og er Gang- og sykkelsti langs Ringveien. Komiteens medlemmer har deltatt med innspill i
bydelsutvalget i Nordre Aker og bidratt med utforming av høringsutkast til saken.
Brynjar Bjerkem (P50), Steinar Grande (P24), Wenche Jensen (P181), Gun Bente Johansen (P18).
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Årsrapport Ball-, kultur- og lekeplasskomiteen

Denne sesongen har vi opparbeidet lekeplassen. Vi har sjekket de ulike lekeapparatene, fjernet
gress/ugress som vokste seg innover, og trillet ut ny støtdempende sand med hjelp fra
vedlikeholdslaget. Vi har også malt noe på trappene og tribunen ned mot ballplassen.
Vi hadde også planer om å bygge en scene nede på ballplassen, men dette prosjektet vil, slik vi
ser det, være stort, og har foreløpig vært på idestadiet med idemyldring.
Vi har nå vært medlemmer i lekeplass- og kulturplasskomiteen i noen år, og ønsker å sende
stafettpinnen videre. Vi vil derfor også benytte anledningen til å takke for oss som komite.
Ingrid Grundt (P1), Torill Kongsrud (P22), Soley Myre (P29) og Elin Birna Bjarkar (P31).

Årsrapport Bigården

Året i bigården har vært uvanlig. Det har vært et svært dårlig år med hensyn til
honningproduksjon. Det startet fint med vårutflukten, etter vinterens innesitting, den 22. mars.
Da var det sol og varmt i været, 15 grader pluss, men fremdeles 20 cm snø på bakken. Gule
flekker på snøen rundt kubene. Første røkting var 21.april. Deretter gikk utviklingen i bikubene
som normalt i det varme vårværet. Selja hadde gåsunger og løvetannen blomstret. Dette gir
pollen, som er protein for nye larver. Etter hvert som mai nærmet seg ble været kaldt og vått.
Hele mai var kald og våt. Dette liker biene dårlig, og vi fikk stagnasjon i utviklingen. Dårlig pollen
og nektartilgang gir dårlig utvikling av nye bier. I tillegg gjorde forrige års tørke at mye av
bringebærplantene i området var tørket inn. Bringebærtrekket er hovedkilden til honningproduksjonen hos oss. I slutten av mai laget vi en avlegger. Det betyr at vi lager et nytt bifolk ved
å dele et av de andre tre bifolkene. Nå har vi fire. Høsting av honningtavler gjorde vi den
12.september, og så slynget vi den 14. Bare 35 kg honning. En fjerdedel av fjorårets høst. Sånn er
naturen, aldri et likt år i bigården. Nå er det bare røring, og fylling på glass som gjenstår.
Så har vi flyttet inn i det nye lagerbygget vårt i Bihagen. Vi har kalt den BiBua. Det er kjempefint
og praktisk for oss å ha den i nærheten av bigården, og i tillegg har vi nå plass til alt utstyret vårt
på et sted. Takk til alle som har vært med på dugnaden med byggingen. Spesiell takk til Ragnar,
som virkelig har stått på.
Hilsen Birøkterne i Sogn Hagekoloni:
Vidar Larssen (P185), Espen Erling Mathisen (P103), Torbjørn Schou Hansen (P176), Anne Lise
Flavik (P144), Mona Kraft (P44) og Linde Falck Davidsen (P59)
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Årsrapport HMS-komiteen

Det har ikke vært utført vernerunde på anlegget dette året men det er gitt enkeltbeskjeder om
tilfeller som styret bør se på. Det er ikke oss bekjent at det har vært alvorlige feil eller mangler
ved anleggene i hagen og mange punkter fra tidligere vernerunder blir utbedret/forbedret i løpet
av sesongen.
Vi er opptatt av at prosjekter som er igangsatt i hagen ferdigstilles innen for en rimelig tid slik at
det ser pent og ordentlig ut for beboere og gjester. Vi venter på ferdigstilling av utgangsporten
mot Ring 3 ved NGI i forbindelse med den nye sykkel- og gangbroen. Videre har vi sett på
inngjerding av overvannsdammen ved bikubene som kan være nødvendig for å sikre mot at små
barn kan falle ut i vannet.
Det har som kjent ikke vært arrangert festival i år og derfor ingen ekstratiltak i den forbindelse.
Åpen markedsdag i hagen gikk rolig og pyntelig for seg uten noen uhell.
Fortsatt er områdebelysningen gammel og umoderne og utskifting av gatebelysning står fortsatt
på lista over det som med fordel kan tas tak i med hensyn til mer energisparende og tidsriktig
belysning.
HMS-komiteen jobber ut fra en Instruks for HMS-arbeidet som viser komiteens formål og
ansvarsområder. Dette for å kvalitetssikre hagens HMS-prosess i henhold til mal fra Oslo krets av
NKHF.
Berit Larsen (P184), Morten Lystad (P156)

Årsrapport Huskomiteen

Huset har i perioden 01.10.2018 – 30.09.2019 vært utleid 24 ganger fordelt på:
· Interne: 16
· Interne 4t: 2
· Eksterne: 6
Vi har sagt nei til flere forespørsler fordi Huset har vært opptatt i forbindelse med utleie, interne
arrangementer og utleie frie helger.
I tillegg til utleie har det vært stor aktivitet på Huset i perioden:
· Byttedag hagens grøde
· Sogntreff med mange fine temaer relatert til hagen
· NIVA – med stor aktivitet på huset og rundt i hagen
· Juletrefest for barna
· Filmkveld
· Sommerfest
· Hobbyklubb
· Lille Cafe
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·
·
·
·
·
·
·

Bingo
Kunst og håndverks dager
Rekefest
Barnas dag
Ungdomsrommet er i bruk igjen
Honning slyngning
Høstfest

Det ene kjøleskapet var defekt, nytt kjøleskap er innkjøpt og plassert på kjøkkenet.
Det er laget oppdatert utleiemappe.
Det er innkjøpt forbruksvarer som benyttes ved utleie, samt nye vinglass.
Huskomiteen 2018/2019 har bestått av:
• Vinterutleie: Marianne Aaen (P120) og Paal Amundsen (P144)
• Sommerutleie: Beathe Arnesen (P174) og Nina Aamodt Grande (P24)
Årsrapport Lille Café

Så er det over igjen for denne gang. Det er som vanlig kolonister som stiller opp, men det har
vært en del besøk fra NIVA også. Jeg vil takke alle dere som har jobbet på kafeen, det har vært en
fornøyelse å samarbeide med dere. Nå vil jeg takke for meg etter alle år som sjef, men vi ses for
det. Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Vi treffes igjen i 2020.
Kjærlig hilsen til dere alle fra Renate Runar (P83)
Årsrapport Omsetningskomiteen

Det er i løpet av sesongen omsatt 3 parseller til eksterne søkere, 2 parsell er overdratt til
barnefamilie og 2 parseller er omsatt ved arv. 2 parseller er omsatt internt.
Parseller som er omsatt:
Selger
Parsell 7
Eva Lillian Rudsbråtens
Parsell 126
Astri Olinda Sollesnes
Parsell 198
Rita Løhren Olijnyk
Parsell 206
Maria Lorena og Håvard Næss
Parsell 96
Stina V. Helbostad Nordberg
Parsell 99
Morten Røhrts dødsbo
Parsell 23
Ingeborg Sørensen

Ny eier
Thor Rudsbråten
Filip Røng Sollesnes
Sissel Tønder (Barnefamilie)
Petter Larssen
Odd Arild Nessa (Barnefamilie)
Ingeborg Sørensen
Aftab Sarwar

Ansiennitet
Arv
Arv
2011
2007
2007
Intern
Intern

Kjerstin Ingier Jacobsen (P185), Per Michael Tingvold Andresen (P103)
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Årsrapport Vannkomiteen

Vannet stengt sesongen 2018
Vannet ble stengt fredag 2. november 2018. Tømming av hagens røropplegg gikk for så vidt greit,
noen utfordringer med tappepunktet ved gangveien Sør for hagen grunnet frost. Dette er en
gjenganger hvert år. (Dette tappepunktet ligger lavt i terrenget og i skyggen av bebyggelsen til
omsorgsboligene i Vestgrensa 23, og er det tappepunktet som normalt fryser tidligst)
Vannet åpnet sesongen 2019
Vannet ble åpnet lørdag 6. april.2019 ca. klokka 11:00, målerstand ble notert og er sendt Oslo
kommune. Ingen problemer ved åpning av vannet.
Kontroll av sanitærbrakkene
• Brakka ved lekeplassen var uten skader.
• Brakka ved parkeringsplassen/Domus Atletica, var det behov for rengjøring av flottøren til
slam-/kloakkpumpa.
• Brakka ved flaggstanga var uten skader.
• Brakka ved Elkjøp/Ullevål stadion var uten skader.
Kontroll av synlige rør og hytter
• Fire hytter hadde utekraner som var åpne.
• Innvendig vannlekkasje grunnet åpen kran som rant over vasken på en parsell (hytte),
stengt med parsellens egen stoppekran.
• Vannlekkasje utvendig/bod på en parsell.
• Ingen synlige vannlekkasjer på hagens røropplegg, koblinger eller stoppekraner for øvrig.
Hendelser og aktivitet i løpet av sesongen 2019
• Bistand til tre parseller med å lokalisere stoppekran på parsellene
• Rutinemessig rengjøring av flottører til slam-/kloakkpumper sanitærbrakker.
• En sesong uten de store problemene på hagens røropplegg, koblinger eller stoppekraner.
Planlagt stenging av vannet
• Vannkomiteen vil se an temperaturen i løpet av høsten, før det avgjøres når vannet
stenges.
Oppfordring
• Oppfordrer kolonister til å kontakte vannkomiteen ved behov for stenge av vannet i en
rode eller lignende, da dette medfører merarbeid når vannet åpnes med uteblir i deler av
hagen.
• Oppfordrer som vanlig de som ennå ikke har merket stoppekraner i parsellene til å merke
plasseringen av disse med en godt synlig rød pinne/stokk.
Per Haugen (P173), Steffen Moen (P163)
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Årsrapport Veikomiteen

Det er i løpet av året gjort omfattende arbeider for bedre veier i kolonihagen. Hovedgata fra
ringveien til Kiwiporten har fått nytt dekke og bedre drenerende fasong. Veien fra p-plassen ved
Vestgrensa, frem til hovedgata, er opprustet med nytt dekke. Arbeidet med denne
veistrekningen er utført av en kolonist, Helge Meldal, og takket være hans innsats og kontakter
er dette blitt adskillig billigere enn det hadde blitt med innleid firma. Takk til Helge!
Steinar Grande (P24), Ragnar Millstein (P27)

Årsrapporter fra andre komiteer
Årsrapport Bingo’n

Etter 34 sesonger, hvor vi har hatt ansvar og ledet bingoen i Sogn hagekoloni, har vi nå bestemt
oss for å gi oss. Siste bingokveld gikk 18. september – og det blir siste gang med oss som
ansvarlige. Vi takker for oss, for hyggelige bingokvelder og for hyggelig samvær med hagens
bingoentusiaster.
Anne Marie og Bjørn Sundby (P202)
Start kapital fra 2018
Utgifter start

20 670,70
- 4 078,70
16 592,00

INN

52 040,00

UT

- 27 736,00

OVERSKUDD 2019

Bjørn Sundby

40 896,00

Anne Karin Hansen

Årsrapport Hobbyklubben

Vi møtes hver torsdag fra midten av mai og fortsetter å møtes hver torsdag fra kl. 17.00 til 20.00
ut sesongen. Vi har arrangert rekeaften den 26. juli med 63 gjester. Vi skal være med å arrangere
høstfest den 28. september 2019.
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INNTEKTER:
Renteinntekter
Inntekter rekefest
Inntekter høstfest 2018

435,15
7 600,00
780,00

SUM

8 815,15

Saldo kasse 19/9-2019

3 822,00

Saldo kasse 18/9-2018

3 042,00
780,00

Bank 19/9.2019
Bank 31/12-2018

106 433,21
- 98 398,06
8 035,15

SUM

8 815,15

Oslo, 20. september 2019
Åse Ekbør

Anne-Karin E. Hansen

Årsrapport Kulturmarkedskomiteen

Årets kulturmarked lørdag 7. juli ble en suksess for den enkelte parselleier og Sogn hagekoloni.
Besøkende ga uttrykk for at de var strålende fornøyd med alt det vi kunne tilby av ulike
arrangement og tilbud. Værgudene innfridde, og det kom mange besøkende. Det var ca. 40
kolonister som åpnet sine parseller for besøkende, og alle disse gjorde en fantastisk innsats. I
tillegg kom det noen markedsboder utenfra. Det ble solgt ulike produkter som håndverk, kunst,
lopper og mat. Flere parseller hadde også underholdning for både barn og voksne.
Komiteen besto totalt av 8 komitemedlemmer. Sosiale medier ble flittig brukt, noe som bidro
sterkt til så mange besøkende. Komiteen ordnet med trykk av plakater og trykk av Bia på Tskjorter. T-skjortene var gjenbruk fra festival 2018. Det ble lagt ned masse frivillig arbeid i forkant
av markedsdagen. Arrangementet fikk støtte fra Hagen på kr. 1500,- Alle pengene ble brukt til en
del av markedsføringen.
Kvelden ble avsluttet med en fantastisk fest på Huset, arrangert av Kåre med venner.
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Årets kulturmarkedskomite arrangerer igjen kulturmarked 6 -7. juni 2020.
•

•

•
•
•

For å kunne få til et godt arrangement er det ønskelig med 50 åpne parseller som kan
bidra med ulike arrangement for besøkende. Påmeldte parsell kan selv bestemme om
man ønsker åpen parsell en eller begge dager.
For å sikre penger til god markedsføring arrangeres det bla. pubkveld lørdag 2. november
2020. Alt overskudd går til kulturmarked 2020. Det må vurderes om det er flere
alternative kanaler for markedsføring som kan benyttes for å nå ut til enda flere neste
gang.
Ha tidlig klart hvem som kan hjelpe til å henge opp plakater og hvor de skal henges opp.
Styret kan bruke et slikt arrangement politisk i kampen om å bevare kolonihagene, blant
annet ved å invitere bydelspolitikere til neste arrangement.
Da dette er et marked som skal foregå i kolonistens egen parsell, men allikevel i regi av
Sogn hagekoloni, ønsker neste års komite å invitere kolonister og styret til et felles
drøftings- og planleggingsmøte tidlig vår 2020.

Tusen takk for innsatsen og vel overstått!
Hilsen alle oss i Kulturmarkedskomiteen
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D) ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING
Resultat og Balanse - 01.10.2018 - 30.9.2019
Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3010 Årsavgift (8200,-)
3011 Gebyr Fellesarb/Plikt (500)
3012 Overdragelsesgebyr
3013 Straffegebyr Strøm
3014 Utleie huset
3015 Inntekt festival
3016 Inntekt Lille Cafe
3017 Parkeringsavgift (1000,-)
3018 Inntekt Bier
3019 Fakturagebyr
3020 Inntekt Vaskekort
3021 Inntekt Container
3022 Takstgebyr (1500,-)
3023 Egne arrangementer
3024 Strøm Parseller (forbruk)
3025 Fellesutgifter strøm (400,-)
3026 Salg nøkler
3027 Salg gjerdemateriell
3028 Inntekt Grønn Hage
3031 Veiprosjekt
3120 Grasrotandel
3920 Utvidet Botid
3960 Utleie Tilhenger
3999 Div. Inntekter (MVA-komp.
m.m)
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
5330 Godtgjørelse til styret
5331 Godtgjørelse til vaktmester
5332 Godtgjørelse til andre
5990 Gaver og blomster
6313 Overdragelsesgeb. NKHF
6320 Avgift Vann, avløp og
renovasjon

Budsjett
2018/2019

1 729 920
40 000
15 000
5 000
70 000

Regnskap
2018/2019

Diff mellom budsjett og
regnskap 18/19

20 000
126 000
20 000
2 000
18 000
1 000
10 000
40 000
300 000
81 600
5 000
10 000
20 000
204 000
10 000
6 600
1 000
30 000

1 727 800
4 500
15 000
4 500
50 350
-20 000
28 713
124 500
30 995
2 160
16 193
2 350
10 500
10 174
300 425
81 600
3 600
3 675
22 282
204 250
13 589
6 600
200
76 742

-2 120
-35 500
-500 Note 1
-19 650
Note 2
8 713
-1 500
10 995
160
-1 807
1 350
500
-29 826 Note 3
425 Note 4
- Note 5
-1 400
-6 325
2 282 Note 6
250 Note 7
3 589
-800
46 742 Note 8

2 765 120

2 720698

-44422

-60 000
-16 000
-4 000
-2 000
-2 000
-300 000

-48 000
-17 960
-8 730
-7 325
1 500
-231 582

-12 000 Note 9
1 960
4 730 Note 10
5 325
-3 500 Note 11
-68 418
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6321 Jordleie
6323 Egne Arrangementer
6324 Eksterne Arrangementer
6326 Drift Containere
6340 Nett og forbruk Hafslund
6341 Forbruk Glittre
6360 Utgifter Renholdslaget
6540 Inventar huset
6600 Inventar/vedl.h Huset
6602 Vedlikehold Fellesområder
6603 Vaskeri
6604 Utgifter Grønn Hage
6605 Utgifter Bier
6607 Utgifter filmklubben
6608 Utgifter Gartnerlaget
6609 Utgifter Lekeplasskomitéen
6617 Vedlikehold veier og
parkering
6620 Vedlikehold bygg og utstyr
6705 Systemkreditt Inkasso
6707 Utgifter Lille Cafe
6725 Juridisk bistand
6800 Kontorrekvisita
6810 Data/EDB kostnad
6860 Møter, kurs, oppdatering
etc.
6890 Annen kontorkostnad
6900 Telefon
6910 Bredbånd
6920 Leie Postboks
6940 Porto
7395 Øreavrunding
7410 Kontingent Oslokretsen
7411 Kontingent NKHF
7500 Forsikringspremie
7770 Gebyr bank
7790 Annen kostnad

Sum Driftsutgifter
Driftsresultat

-800 000
-50 000
-4 000
-10 000
-560 000

-58 855
-10 448 Note 12
11 677 Note 13
6 451 Note 14
23 254

-5 000
-20 000
-40 000
-150 000
-10 000
-10 000
-30 000
-3 000
-13 000
-5 000
-350 000

-741 145
-39 552
-15 677
-16 451
-256 400
-326 853
-1 576
-16 659
-3 147
-159 307
-21 640
-19 208
-56 486
-2 469
-14 674
-299
-270 439

-170 000
-5 000
-8 000
-4 000
-2 500
-5 000
-5000

-44 013
-2 760
-6 408
-7 500
-888
-4 637
-8 376

-125 987 Note 22
-2 240
-1 592
3 500
-1 612
-363
3 376 Note 23

-5 000
-6 000
-5 000
-1 200
-1 500
-10 200
-40 800
-55 000
-3 000
-10 500

-4 412
-3 214
-17 595
-1 185
-1 520
1
-10 200
-40 800
-47 544
-2 361
-13 829

-588
-2 786
12 595 Note 24
-15
20
-1
- Note 25
- Note 26
-7 456
-639
3 329 Note 27

-2 781 700

-2 491 318

-290 382

-2 781 700
-16 580

-2 491 318
229380

-5 273 018
212800

-3 424
-3 341 Note 15
-36 853
9 307 Note 16
11 640 Note 17
9 208 Note 18
26 486 Note 19
-531 Note 20
1 674
-4 701
-79 561 Note 21
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Finansinntekter ogkostnader
8050 Annen renteinntekt (Systemkreditt)
8056 Påminnelsesavgift
8145 Gebyr (Vipps)
8150 Annen rentekostnad (Systemkreditt)
Sum finansinnt. - og kostnad
Årsresultat

10 629
280
-1 680
-7 085

-10 629
-280
1 680
7 085

2 144

2 144

231 524,32

Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler
1101 Huset
1102 Sanitærhus
1103 Lagerbygning
1200 Inventar og maskiner
1210 Redskaper
Omløpsmidler
1500 Kundefordringer
1579 Andre kortsiktige fordringer
1790 Interimsfordringer
1900 Kontanter i safe
1910 Kasse styrerom
1920 Driftskonto 6028.06.01570
1923 Barn & Ungdom 6090.06.07019
1924 Festival 6028.06.30066
1925 Kapital 6011.57.06937

281 409
271 865
57 760
60 653
8 609
680 296
180 248
3 330 Note 28
25 889 Note 29
14 187
1 293
984 491
10 163
184 366
1 134 971
2 538 937

Sum eiendeler

3 219 234

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2050 Annen egenkapital
Årets resultat
Sum egenkapital

2 634 113
219 159
2 853 272

2400 Leverandørgjeld
2980 Avsetninger og forpliktelser kjøp/salg hytter
Sum gjeld
Sum Egenkapital og gjeld

92 460
270 172
362 632
3 215 904

26

Note 1
Note 2
Note 3
Note 4
Note 5
Note 6
Note 7
Note 8
Note 9
Note 10
Note 11
Note 12
Note 13
Note 14
Note 15
Note 16
Note 17
Note 18
Note 19
Note 20
Note 21
Note 22
Note 23
Note 24
Note 25
Note 26
Note 27
Note 28
Note 29

Fjorårets tall
Mottok 20000 fra Oslo Kommune, mot estimert kr. 40000.
Barnas dag, Styre&Komitefest, Insektshotel
Fjorårets og noe årets ifbm. salg
Fjorårets tall
Gjelder også høsten 2018 + avsatte inntekter fra Bydel Nordre Aker
All innbetaling på veiprosjektet ferdig :)
MVA komp. Regntønner og Sogn Hagelab (midler fra NIVA)
Påtroppende og avtroppende styremedlemmer honoreres etterskuddsvis
Ettergitt deler av årsavgift mot tjenester utført i hagen
Reelt beløp kr 2500,- salg av 5. stk parseller i dette regnskapsåret
Utgifter ifbm. Barnas dag, interne fester, dugnader
Utgifter ved SognTreff
Ekstra containere til skrot og hageavfall
Innkjøp kjøleskap og kaffetrakter
Snørydding og strøing, trefelling, rep. Vannrør og pumpe
Innkjøp vaskekort og service på maskiner, ekstrautg. Rep. av vaskemaskiner og tørketromler
Nye deler til eplepresseutstyr
Bygging av Lagringsrom for bieutstyr
Filmlisens
Arbeid med ny vei, se note 8
Div utgifter Vedlikeholdslag og Vaktmestere
Landsmøtet 2019
Nytt bredbåndsanlegg på huset
50,- pr. parsell
200,- pr. parsell
FB-Annonsering, tap på Kundefordringer, samt justering for å bringe
omløpsmidler i samsvar med reell beholdning
Loddsalg fra barnas dag kommer på konto i okt.
Bevilgning Nordre Aker Bydel (Frivillighetsmidler) og NIVA

Revisors beretning ettersendes samt leses høyt på årsmøtet.
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D) BUDSJETT 2019/2020
Forslag til Budsjett 2019/2020
3010 Årsavgift (204 parseller)
3011 Gebyr Fellesarb/Plikt (1000,-)
3012 Overdragelsesgebyr
3022 Takstgebyr (1500,-)
3017 Parkeringsavgift (126 p-plasser)
3024 Strøm Parseller (Forbruk)
3025 Fellesutgifter Strøm (500,-)
3013 Straffegebyr Strøm
3019 Fakturagebyr
3020 Vaskekort
3026 Salg Nøkler
3027 Salg gjerdemateriell
3960 Utleie Tilhenger
3920 Utvidet Botid
3021 Container
3120 Grasrotandel
3016 Lille Cafe
3014 Utleie Huset
3018 Bier
3028 Grønn Hage
3023 Egne arrangementer
3999 Div. Inntekter

1 789 080 Note 1
30 000
15 000
10 000
126 000
300 000
102 000 Note 2
5 000
2 000
18 000
5 000
5 000
500
3 000
2 000
10 000
20 000
60 000
15 000
20 000 Note 3
40 000 Note 4
40 000 Note 5
2 617 580

6321 Jordleie
6320 Avgift Vann, avløp og renovasjon
6340 Strøm; Nett og Forbruk
7500 Forsikringspremie
7411 Kontingent NKHF
7410 Kontingent Oslokretsen
6900 Telefon
6910 Bredbånd
6920 Leie Postboks
6940 Porto
6810 Data/EDB kostnad
6800 Kontorrekvisita
6890 Annen kontorkostnad
6725 Juridisk bistand
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.

800 000
300 000
610 000
50 000
40 800
10 200
4 000
20 000 Note 6
1 200
1 500
5 000
2 000
5 000 Note 7
10 000
5 000
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6705 Systemkreditt Inkasso
5330 Godtgjørelse til styret
5331 Godtgjørelse til vaktmester
5332 Godtgjørelse til andre
5990 Gaver og blomster
6313 Overdragelsesgeb. NKHF
6323 Egne Arrangementer
6324 Eksterne Arrangementer
6326 Drift Containere
6360 Utgifter Renholdslaget
6540 Inventar Huset
6602 Vedlikehold Fellesområder
6603 Vaskeri
6604 Utgifter Grønn Hage
6605 Utgifter Bier
6607 Utgifter Filmklubben
6620 Vedlikehold bygg og utstyr
6707 Utgifter Lille Cafe
7770 Gebyr bank
7790 Uforutsette utgifter

4 000
60 000
18 000
10 000
4 000
2 000
20 000 Note 8
2 000
15 000
3 000
20 000 Note 9
300 000 Note 10
135 000 Note 11
100 000 Note 12
15 000
3 000
210 000 Note 13
8 000
3 000
15 000
2 811 700
-194 120

Note 1
Note 2
Note 3
Note 4
Note 5
Note 6
Note 7
Note 8
Note 9
Note 10
Note 11
Note 12
Note 13

Økes fra 8480 til 8770 Pga. økning på 3,4 % i konsumprisindeks
Avhenger evt årsmøtevedtak om økning fra 400 til 500
Omfatter midler tilført Sogn Hagelab fra NIVA og fra Nordre Aker Bydelsutvalg.
Barnas dag, Styre&Komitefest mv
MVA-komp m.m
Internett Fiber
Domeneshop og Mailboxes
Utgifter ifbm. Barnas dag, interne fester, dugnader
Småutgifter på Huset (Huskomiteén)
Inkluderer 50000,- til å hente ekstern assistanse til utredning av alternativer knyttet til
gråvann
Nye vaskemaskiner og tørketromler + ny betalingsløsning
75000,- til utredning og planlegging av grøntarealer
Ordinært vedlikehold fellesområder og bygg, utbygging av Huset, av dette er Kr.
25000 en videreføring av avsatte midler etter vedtak på årsmøte 2018, som ikke
benyttet i 2019.
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F) INNKOMNE SAKER/FORSLAG

Forslag 1 – Justering av byggebestemmelser
Forslagstillere: Per Haugen (p173), Steinar Grande (p24), Tove Nicolaysen (p47), Erik Småland
(p175), Wenche Jensen (p181) (kun i 2018), Anita Glittum (p140)
Forslag:

A) Forslag til ny innledende bestemmelse:
«Sogn Hagekoloni består av 204 parseller. Sogn Hagekolonis tomt leies av Oslo kommune

innenfor en gitt kontraktsperiode. Den enkelte parsell leies av Sogn Hagekoloni som
organisasjon. Sogn Hagekoloni har driftsansvaret for hagen. Styret har ansvar for å
forvalte verdiene og regelverket vedtatt av årsmøte. Den enkelte kolonihytte er i privat
eie og må forvaltes i tråd med kolonihages til enhver tid gjeldende verdier og regler.
Dagens kolonihager er en kulturell og sosial bevegelse i samfunnet. Legitimiteten til
kolonihagen har endret seg fra primært å bygge på matauke til en mer helhetlig tanke om
ivaretagelse av miljø bygget på mangfold og grønne verdier.
Sogn Hagekoloni ønsker å vektlegge de sosiale, helsemessige og velferdsmessige aspekter
ved kolonihageliv. I Sogn Hagekoloni skal det være en enkel hverdag, å trives, nyte, bare
være, oppleve, å få mer tid til alt du vil holde tritt med i livet. Det sterke foreningslivet
bidrar både til trivsel og velvære, men også til utvikling og danner grunnlaget for
organisasjonen.
Sogn Hagekoloni skal være en del av den grønne strategien for Oslo kommune. Det å
kunne dyrke sin egen mat, blomster og bidra til å opprettholde gode livsvilkår for et bredt
artsmangfold er viktig for Sogn Hagekoloni. Det er også viktig for oss å kunne dele på
godene med byens befolkning, ved å invitere dem inn. Sogn Hagekoloni er åpen for
publikum i hele sesongen. Vi ønsker at hagen skal oppleves som en grønn oase for
rekreasjon både for kolonister og nærmiljøet og arrangerer derfor forskjellige aktiviteter,
både eksternt og internt, for alle aldersgrupper.
I tillegg til dette er aktivt bruk av parsellen og sosialt felleskap det fundament som reglene
og aktiviteter i Sogn Hagekoloni skal bygge på.»
Styrets innstilling: Forslaget støttes.

B) Forslag til innhold og innholdsfortegnelse i en samlet fremstilling av vedtekter
og bestemmelser:
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«Innholdsfortegnelse

1. Bestemmelser Sogn Hagekoloni
1.1. Ordensregler
1.2. Byggebestemmelser
1.3. Parkeringsbestemmelser
1.4. Leie av felleshuset
1.5. Anmodning om salg av hytte – 2 sider info.
1.6. Prosedyre ved tildeling og overdragelse
1.7. Anmodning om takst
1.8. Regler for fellesarbeid
1.9. Mål for gjerder»

Styrets innstilling:
Samling av vedtekter og bestemmelser støttes med følgende mindre justeringer:
1) Punkt 1.6 foreslås slettet. Begrunnelse: Dette er ikke lengre et dokument som er i bruk per i
dag.
2) Punkt 1.5 og 1.7 fremstår som overlappende og bør utgjøre ett punkt: Selve anmodningen
på 1 side, deretter beskrivelse.
3) Bestemmelser om utvidet botid fastsatt på årsmøte 2014, bør inn som nytt siste punkt i
oversikten.

C) Forslag til endringer i byggebestemmelser og øvrige bestemmelser:
Se oversikt over forslag og begrunnelser i vedlegg 1 og 2.
1) I vedlegg 1 fremkommer alle forslag til endringer i dagens regler med bruk av ‘spor
endringer’, merknader mv. samt styrets innstilling og begrunnelse
2) I vedlegg 2 fremkommer en oversikt over forslag til endringer i dagens regler, en ny
innledende bestemmelse mv uten bruk av ‘spor endringer’ med styrets innstilling samt
begrunnelse atskilte og lett synlig i teksten.

Bakgrunn/Begrunnelse for endringsforslagene:
Årsmøtet i Sogn Hagekoloni fattet følgende vedtak på sitt møte høsten 2017:
«Det nedsettes en arbeidsgruppe som ser nærmere på forenklinger i byggebestemmelsene»
Styret utarbeidet et mandat i tråd med årsmøtets vedtak og oppnevnte medlemmer til gruppen.
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I mandatet fra styret sto det at gruppen skulle «vurdere hagens egne bestemmelser om det er
innholdsmessige eller strukturmessige grep som bør gjøres for å lette forståelse og forvaltning av
bestemmelsene». Forslagene skulle ikke gå ut over reguleringsplanens grenser. Videre ble det
presisert at gruppen skulle innhente erfaringer og bestemmelser fra andre kolonihager. Styret ba
også om at kolonister i Sogn Hagekoloni ble tatt med på råd i utarbeidelsen. Arbeidsgruppen
skulle ta sikte på å foreslå forenklinger til årsmøte 2018.
Arbeidsgruppen hadde fem møter i 2018, innhentet bestemmelser fra tre ulike kolonihager og
hadde møte med representanter fra styre og byggekomite i en. Det ble også arrangert et allmøte
i hagen der vi fikk innspill til det videre arbeidet.
Før vi leste og snakket med andre kolonihager hadde arbeidsgruppen en tanke om at vi burde
jobbe mot å få færre skriftlige regler. Vi erfarte imidlertid at de som hadde få skriftlige regler
hadde desto flere «muntlige/uformelle» regler. Det så vi som problematisk, både ift. forståelse
fra den enkelte parsell leier, men også i forhold til forvaltningen. Vi valgte derfor å gjennomgå
reglene en for en, forsøke å forstå innholdet, prøve dem ut ift. misforståelser og diskutere om
plasseringen var logisk.
Gruppen så etter hvert at det var behov for en større gjennomgang / rydding i strukturen for alle
regler i hagen, og at ville være formålstjenlig å utarbeide et felles skriv der regler og informasjon
er samlet. For å tydeliggjøre, forenkle og lette forståelsen for og forvaltningen av bestemmelsene
mente gruppen videre at det var behov for å utarbeide et overordnet verdigrunnlag som reglene
skal leses opp imot. For å få til dette hadde vi behov for mer tid, og årsmøtet 2018 ga oss derfor
et år til i sitt vedtak «Arbeidsgruppen fortsetter arbeidet frem mot neste årsmøte».
Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter i 2019. Vi har i vårt arbeid forsøkt å forstå essensen i
reglene, snudd på noen, delt andre og skrevet om tekst slik at meningen kommer tydeligere frem
i den enkelte regel. Videre har vi endret noe på strukturen i regelverket for å gjøre reglene
lettere å lese i sammenheng og lettere å forstå. Vi har vært opptatt av at endringene skal føre til
forenkling både for den enkelte parsell leier, men også for dem som skal forvalte og følge opp,
som blant annet styret.
Vi har tatt med innspillene fra allmøte i 2018 inn i våre diskusjoner. Allmøte var blant annet
opptatt av:
- Tydeliggjør det vi er og hvorfor det er viktig å opprettholde hagekoloniene.
- Det "grønne" preget må inngå med forskjellig innhold,
- Hvordan tomtene bør bli benyttet, mindre fokus på bebyggelsen.
- Åpenhet for å invitere andre inn, barnehager, eldre, at vi skal kunne tilby en opplevelse
for besøkende.
- Viktig at vise at vi er en levende kolonihage.
- Bedre informasjon til nye kolonister med oppfølging for de som skal bygge.
- Enklere byggesøknad med søknadsskjema og info som forteller hva som skal med i
søknaden.
- Rydde opp i reglene, mange uklare som gir rom for tolkning og ulik behandling.
Dette har vi blant annet forsøkt å få frem i «forordet» til bestemmelsene, som alle regler og
bestemmelser skal leses opp mot. Arbeidsgruppen har lagt til grunn som overordnet at det
faktisk er parsellen vi forvalter innholdet i, og ønsker at det skal komme tydeligere frem. Vi har
derfor hatt som overordnet tanke i arbeidet et større fokus på det grønne og dyrkbare, i forhold
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til annen utnyttelse. I tillegg har vi utarbeidet et enkelt veiledningsmateriell som kan brukes for
parsell leiere i byggesaker. Dette arbeidet er ikke helt ferdig ennå, men utkastet legges ved
saken.
Vi har også gjort endringer i selve regelverket der vi mente det var viktig for å tydeliggjøre ansvar
og gjøre det enklere for den enkelte parsell leier å holde sin parsell i orden. Dette gjelder kanskje
særlig de nye reglene i byggebestemmelsene, §§5.1., 5.2 og 5.3. Her gjør vi et skille på nybygg av
hytter og annet bygge- og vedlikeholdsarbeid. Alt som er søknadspliktig sendes til styret (så kan
styret selvsagt delegere videre), mindre endringer meldes skriftlig til byggekomiteen. I tillegg til
en forenkling tydeliggjør vi ansvaret til den enkelte parsell leier og styrker/tydeliggjør kontrollen i
etterkant. For å få til en slik kontroll tenker gruppen at ordens- og byggekomiteen bør jobbe
tettere sammen enn i dag, men vi legger ikke inn noe eget forsalg om å endre innholdet i
arbeidsinstruksen i denne saken.
Gruppen har hatt mange og lange diskusjoner. Vi har brukt mye tid på å ikke legge inn endringer
som kun er endringer og ikke letter forståelse og forvaltning av bestemmelsene, slik mandatet
pålegger oss. Det har vært krevende, men vi mener at de endringer som er gjort svarer ut det
styret og årsmøtet har bedt oss om.
I tillegg til saken, med forslag til oppsett og innhold legger vi ved gruppens arbeidsdokument.
Arbeidsdokumentet er skrevet i flere farger og er ikke enkelt å lese. Men det er gjort på den
måten for at alle skal kunne se hva som er gjort, og tanken bak. Hvor vi har flyttet tekst, hvordan
vi har delt opp, hvor vi har strøket og hva vi har lagt inn nytt.
Arbeidsgruppen ber om at årsmøtet vedtar de innholdsmessige og strukturmessige grep for Sogn
Hagekoloni slik saken skisserer.
Styrets innstilling til forslagene under punkt B og C:
• Se angivelse i vedlegg 1 og 2
• I tillegg ber styret om fullmakt fra årsmøtet til å gjøre en siste språkvask for å sikre
konsistens og sammenheng i språkbruk.

Forslag 2 – Endring av priser ved utleie av Huset
Forslagsstiller: Nina A. Grande (P24)
Forslag:
Ny prisliste for leie av Huset, to nye kategorier:
- Venne leie
- Nabo leie
Reglene for utleie oppdateres med ny prisliste.
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Intern leie for Kolonister (Kolonist er
registrert parsell leier)

•

•
Følgende priser gjelder kun for
Kolonister og deres ektefelle/samboer.
Samt Gebursdag/Bryllup/Barnedåp/
•
Konfirmasjon/Barnebursdag for
Kolonistenes og deres
ektefelle/samboers barn/barnebarn.
Venne leie (venner av Kolonister og
•
deres ektefelle/samboer)
•
Følgende priser gjelder for venner av
Kolonister og deres ektefelle/samboer
som også skal delta på
arrangementet. Kolonisten og eller
deres ektefelle/samboer må stå som
leietager og ansvarlig for leie i tillegg
til vennen. Eksempel på arrangement
ved venne leie er:
gebursdag/bryllup/konfirmasjon/barn
edåp/arbeidsgiver/forening/klubb.
Nabo leie
•
(Institusjoner/Organisasjoner)
Til for eksempel møtevirksomhet i
•
sameie/borettslag/skoler/barnehager
i nærområdet til Sogn Hagekoloni.
Ekstern leie (uten tilknytning til
•
Kolonister i Sogn Hagekoloni)
•
•

Kr. 1.250,- fra senest kl. 13:00 samme dag som
arrangementet og til kl. 12:00 dagen etter
Kr. 1.750,- fra kl. 17:00 for å gjøre i stand/dekke
på dagen før arrangementet til kl. 12:00 dagen
etter.
Kr. 750,- inntil 4-timers leie (samme dag),
eksempel barnebursdag.

Kr. 3.000,- fra senest kl. 13:00 samme dag som
arrangementet og til kl. 12:00 dagen etter.
Kr. 3.750,- fra kl. 17:00 for å gjøre i stand/dekke
på dagen før arrangementet til kl. 12:00 dagen
etter.

Kr. 3.000,- fra senest kl. 13:00 ut
dagen/kvelden.
Kr. 6.000,- fra senest kl. 13:00 samme dag som
arrangementet til kl. 12:00 dagen etter.
Kr. 3.000,- inntil 4-timer
Kr. 6.000,- fra senest kl. 13:00 samme dag som
arrangementet og til kl. 12:00 dagen etter.
Kr. 7.500,- fra kl. 17:00 for å gjøre i stand/dekke
på dagen før arrangementet til kl. 12:00 dagen
etter.

Begrunnelse:
Dagens priser skiller kun på intern og ekstern leie. Min erfaring i Huskomiteen er at det med
fordel kan være flere priskategorier. Jeg mener at det vil bli mer ryddig og gi en rettferdig pris for
de som vanligvis ønsker å leie Huset.
Styrets innstilling:
Styret støtter klargjøring av hvilke priser som gjelder for hvem, men ser behov for å foreslå noen
justeringer i forslaget:
1) Forslag om venneleie støttes ikke. Vil slik vi ser det innebære at det meste av utleie går til
reduserte priser, og dette vil innebære at slitasje mv på huset over tid ikke kompenseres i
tilstrekkelig grad gjennom leieinntektene. Styret ser ingen grunn til å subsidiere leiere
som ikke er kolonister selv.
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2) Skal naboleie være kategori, må det være et tydeligere skille i pris mot andre kategorier.
Slik forslaget lyder, fremstår det likt som ordinær ekstern leie.
3) Bruk av formuleringen «senest» i forbindelse med leie. Styret foreslår dette erstattet med
«tidligst» slik at det ikke oppfattes slik at det er rett til å starte leieforholdet tidligere.

Forslag 3 – Utbedring av gulv på Huset
Forslagsstiller: Thorbjørn Schou Hansen (P176)
Forslag:
Overskudd fra festivalene brukes til å sette gulvene i huset i stand.
Begrunnelse:
Slik gulvene fremstår i dag, er de lite innbydende og vanskelig å holde rene. Det er også enkelte
steder store sprekker i gulvbelegget.
Styrets innstilling:
Styret støtter forslag om utbedring. Utbedring av gulv tas inn i en helhetlig vedlikeholdsplan for
huset og ses nærmere på i den forbindelse. Vi boner gulvet som en del av alminnelig vedlikehold
i løpet av vinteren.
Forslag 4 – Skilting ved kjøreporten
Forslagsstiller: Ingrid Grundt og Ragnar Leine (P1)
Forslag:
Vi foreslår at styret pålegges å sette opp skilting ved kjøreporten om at det kun er "parkering
etter avtale på området". Eventuelt innkjøring bare etter avtale. Og at biler kan bli tauet uten
varsel.
Begrunnelse:
Flere av oss som har parkering ved kjøreporten har i sommer opplevd at håndverkere i område
eller besøkende til studentboligene har parkert på våre plasser. Det er bare nummerskiltet som
indikerer at dette er privatparkering, ingen andre skilt. Vi er klar over at vi ikke har noen avtale
med borttauingsfirmaer, men det blir i alle fall tydelig at det ikke er tillatt å parkere der.
Styrets innstilling:
Forslag om skilting at “parkering kun etter avtale”, støttes.

Forslag 5 – Avvikling av periode med byggestopp
Forslagsstiller:
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Kjerstin I. Jacobsen og Vidar Larssen (P185), Jøran Toresen og Heidi Moseby Pedersen (P146),
Sepp Mantel og Roar Gløtta (P106)
Forslag:
I juli skal det ikke finne sted noe vedlikeholdsarbeid. For perioden 21. juni til 30. juni samt 1.
august til 19. august tillates noe vedlikeholdsarbeid, men da begrenset til ukedager mellom 0816.00. Store bygge-/ endringsarbeider som medfører mye og langvarig støy skal foretas i
perioden 20. august til 20. juni.
Forslag til ny tekst:
For perioden 21. juni til 19. august skal vedlikeholdsarbeid og store bygge-/endringsarbeid foregå
i perioden 08.00 – 16.00, og kun på ukedager.
Begrunnelse:
Vi synes det er viktigere at de som bygger, spesielt nye hytter, blir ferdige så fort som mulig, kan
begynne å bruke hagen og starte med oppgradering/dyrking av hagen sin. Det er ikke lenger så
mange som tilbringer ferien i kolonihagen, og byggearbeid medfører heller ikke mer støy enn de
fleste kan leve med. Vi vet at de har avviklet byggestopp i en av hagene på Solvang, og at det har
fungert bra.
Styrets innstilling:
Styret overlater til årsmøte å ta stilling til forslaget.
Forslag 6 – Forbud mot plantegift
Forslagsstiller: Styret
Forslag til ny tekst i ordensreglene, for eksempel som tilføyelse til ny § 1:
“Hagen skal fremstå som en grønn lunge og park hvor plantegift ikke brukes og der all dyrking
foregår mest mulig økologisk.”
Begrunnelse:
Årsmøtet i Norsk kolonihageforbund vedtok i våres følgende formulering: “Hagene skal fremstå
som grønne lunger og tilgjengelige parker der all dyrking foregår uten bruk av plantegift.” (ny
tekst i kursiv) Dette gjelder nå for alle kolonihagene i Norge. Styret foreslår å bringe dette inn i
våre egne ordensregler, for å gjøre forbundets regelverk lett tilgjengelig.
Pålegget gjelder dyrking, men ut fra at vi bor så tett så vil i praksis enhver bruk av plantegift på
parsell berøre både eget og naboers dyrkingsareal ved avdrift og avrenning. Vi bør dermed gå
bort fra all bruk av plantegift. Om vi i tillegg gir avkall på kunstgjødsel kan vi påberope oss å drive
økologisk hagedyrking, som vil være en fordel for oss på flere områder.
Forslag 7 – Krav om aktiv og jevnlig bruk
Forslagsstiller: Styret
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Forslag:
Forslag til ny tekst i ordensreglene, for eksempel som ny § 2.1:
“Medlemmene skal bruke og til enhver tid holde sin parsell / hytte velstelt og i pen og ordentlig
stand. Medlemmene plikter også å holde ved like hekker og annet hegn for sin parsellgrense og
mot veiene og halve veien utenfor sin parsell. Det forutsettes aktiv og jevnlig bruk av parsellen.
Manglende / lite bruk og tilstedeværelse uten at det er tatt opp på forhånd og begrunnet med
særskilte forhold for en avgrenset periode, vil bli ansett som mislighold av leieavtalen.”
Begrunnelse:
Årsmøtet i Norsk kolonihageforbund vedtok i våres følgende formulering: “Medlemmene skal
bruke og til enhver tid holde sin parsell / hytte velstelt og i pen og ordentlig stand. Medlemmene
plikter også å holde ved like hekker og annet hegn for sin parsellgrense og mot veiene og halve
veien utenfor sin parsell. Det forutsettes aktiv og jevnlig bruk av parsellen. Manglende / lite bruk
og tilstedeværelse uten at det er tatt opp på forhånd og begrunnet med særskilte forhold for en
avgrenset periode, vil bli ansett som mislighold av leieavtalen” (ny tekst i kursiv). Styret foreslår å
bringe dette inn i våre egne ordensregler, for å gjøre forbundets regelverk lett tilgjengelig.
Skjøtsel og bruk har ikke tidligere vært berørt i hagens egne ordensregler. Styret foreslår derfor
at hele formuleringen fra forbundsregelverket flyttes inn i våre egne regler.
Forslag 8 – Utbedring av toaletthus ved stor parkeringsplass
Forslagsstiller: Styret
Forslag:
Det avsettes kr 500.000 til utskifting av toaletthus mot parkeringsplassen. Det skal samtidig
vurderes om det skal etableres tre separate toalett i stedet for dagens løsning, samt en dusj, som
gjerne kan være i forbindelse med ett av toalettene. Iverksettelse av dette tiltaket må ses i
sammenheng med eventuell utvidelse av blågrønne løsninger og andre nødvendige tiltak i
området.
Begrunnelse:
Det har vært et behov for utbedring av toaletthuset I lengre tid. Samtidig er det viktig å gjøre
tiltak i riktig rekkefølge når det gjelder utbedring av toaletthuset som må ses i sammenheng med
utvidelse av blågrønne løsninger samt utnyttelse av fellesarealene forøvrig. Forslaget finansieres
om det vedtas i realiteten i all hovedsak gjennom de siste års overskudd.
Forslag 9 – Lysforurensning
Forslagsstiller: Styret
Forslag:
Forslag til ny bestemmelse i ordensreglene, for eksempel som nytt siste punkt under § 2:
“Vis hensyn til nabo ved bruk av lys i uterom. Lampe og annen belysning skal lyse opp ditt
område, ikke naboens.”
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Begrunnelse:
Dette er en oppfølgingsak fra årsmøte i 2018.
Grunnbestemmelsene i lovverket sier at en ikke skal gjøre noe som er urimelig eller på
unødvendig måte er til skade eller ulempe for naboen. Alle oppfordres til å finne en fornuftig
balanse mellom hensyn til naboer og det formålstjenelige ved bruk av belysning på egen parsell.
Utelys som også lyser opp naboens parsell, skal være avklart med nabo. Unngå å montere
lyskilder som gir lys inn i naboers oppholds- og soverom. Vi oppfordrer til bruk av sensorpærer
der hvor det er tjenelig. Unngå å etablere kraftige lyskilder, lys som opplyser overflater (f.eks
bakke, vegg ol) og ikke bruk ledpærer med blå bølgelengde. Om dialog mellom naboer ikke løser
spørsmål om lys, så kan saken klages inn til styret, som tar avgjørelse i spørsmålet.

Forslag 10 – Prioritering av barnefamilier i 2020?
Forslagsstiller: Styret
Forslag:
«Styret ber om årsmøtets avgjørelse i spørsmålet om hvorvidt det i 2020 skal være:
a) prioritering av barnefamilier med barn under 13 år ved 50% av overdragelsene eller
b) kun tildeling av hytter etter ansiennitet.».
Begrunnelse:
I den grad en hage i Oslokretsen skal ha prioriteringer ved omsetning, skal disse være fastsatt i
forkant. Dette følger av Vedtektene for Oslo krets av norsk kolonihageforbund § 11.1 og 11.2. Av
disse bestemmelsene følger det at det er styret som kan fastsette prioriteringen. Styret ønsker
likevel å fremme spørsmålet om prioritering for årsmøtet. Hvorvidt det skal være prioritering
eller ikke, har vært gjenstand for diskusjon på flere årsmøter. Det er enten barnefamilier eller
andre demografiske kriterier som kan velges. Sogn har flere år hatt en prioritering som
innebærer 50% av hyttene skal gå til barnefamilier.

Forslag 11 – Oppløse veikomiteen
Forslagsstiller: Styret
Forslag:
Veikomiteen oppløses fra og med 2020.
Begrunnelse:
Vedtaket om opprettelse av en veikomite var bl.a. knyttet til mulig utbygging av Trimveien. Det
blir det nå ikke noe av. Vi har fortsatt utfordringer knyttet til konsekvenser av eventuell utvidelse
av gang- og sykkelsti langs Ringveien, og det er flere veier med utbedringsbehov. Etter styrets
oppfatning er det imidlertid ikke behov for en egen veikomite, men mener at oppgavene her bl.a.
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kan løses gjennom vedlikeholdslaget og 2025-komiteen. Dette gir en mer fleksibel løsning og
bruk av ressurser.

G) FASTSETTELSE AV KONTIGENTER OG HONORARER
Årsavgiften justeres i tråd med alminnelig prisutvikling siden forrige års fastsettelse. Vi har lagt
oss på endring i konsumprisindeksen. Det innebærer at årsavgiften for 2020 blir kr. 8770.
Økning i andel fellesutgift for strøm økes fra 400 til 500 for å holde tritt med økte
strømkostnader.
Fremlagt budsjett har tatt høyde for slik økning som her foreslått.
Andre kontingenter og honorarer foreslås holdt uforandret.

39

H) VALG

Valgkomiteens innstilling for styret og de årsmøte oppnevnte komiteer 2020
Styret:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Brynjar Bjerkem
Bente Mogård
Inger Johanne Dahlseng
Thor Rudsbråten
Morten Lystad
Cristina Myrebøe
Berit Larsen
Ingrid Hæreid
Mona Kraft

P50
P178
197
P7
P156
P199
P184
P46
P41

Ikke på valg
gjenvalg
Ikke på valg
ny
ny
ny (Vara forrige periode)
ny, 1 år 1
ny
ny

Takstkomiteen:
Leder

Aksel Otto Bull

P21

gjenvalg

Medlem

Annelise Johnsen

P95

gjenvalg

Medlem

Bjarte Aarseth

P115 gjenvalg

Byggekomiteen:
Leder

Roberta Luciani

P62

gjenvalg

Medlem

Tove Elisabeth Nicolaisen

P47

gjenvalg

Ordenskomiteen:
Medlem

Guri Svendsen

P25

gjenvalg

Medlem

Tine Pay

P56

gjenvalg

Medlem

Grete Liberg

P104 gjenvalg

Medlem

Rune Arneberg

P141 gjenvalg

1

Erstatter styremedlem som trekker seg i perioden, derfor 1 år
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Revisorer:
Revisor

Tove Mette Emdal

P42

gjenvalg

Revisor

Bente Torjussen

P36

ny (vara forrige periode)

Vara

Anne Hansen

P114 ny (revisor i forrige periode)

Vara

Anne Lise Arnesen

P25

ny

Innstillinger gjort av styret:

Til Oslokretsen
Sogn Hagekoloni sin representant til Oslo krets av Norsk Kolonihageforbund:
Forslag til vedtak:
«Årsmøtet gir styret fullmakt til å bestemme representant etter at nytt styre er
konstituert.»

Styrets innstilling til valgkomite:
Leder

Gun Bente Johansen (P18)

gjenvalg

Medlem

Kari-Lotte Sollesnes (P109)

gjenvalg

Medlem

Arnfinn Almås (P31)

ny
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Fullmakt for årsmøtet 2019
i Sogn Hagekoloni
Jeg/vi i parsell nr. ………………….
gir herved…………………………..
…………………….…………………………………………..
i parsell nr. …………
fullmakt til å stemme ved årsmøtet ved
Sogn Hagekoloni den 27.10.2019
på våre vegne.
Dato: ……………..
Underskrift:
Vi minner om at i henhold til vedtektene for parsell- og kolonihager
tilsluttet Norsk kolonihageforbund § 3.3 andre ledd
er det kun tillatt med én fullmakt pr. parsell og
det kun er medlemmer som kan være fullmektig.

Adresseendringer kan alltid meldes til Sogn@kolonihager.no
Følg med på www.sognhagekoloni.no for nyheter og nyttig informasjon
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