
                                                                                                             Sogn hagekoloni 2014 

Prosedyrer ved tildeling og overdragelse: 

Før salg: 

 Det sendes ut et informasjonsbrev til de 30 første på søkerlisten så fort som mulig 
etter sesongstart, og senest 31. mai. I dette brevet skal det informeres om hvilke 
kriterier som ligger til grunn for årets tildeling, ca. når utlysning og visning blir, 
hvordan søkerne vil bli innkalt, viktigheten av å melde fra om eventuelle 
adresseforandringer. Brevet skal også inneholde informasjon om parselleiers 
rettigheter og plikter (Forslag til standardbrev, vedlegg 1).  

 Utlyse salg to ganger pr. sesong. Parseller skal lyses ut internt 25. mai /  eksternt 1. 
juni og internt 1. sept. / eksternt 7. sept. 14. dager før salg. 

 Kasserer og sekretær skal alltid ha beskjed om hytter til salgs samtidig som de 
offentliggjøres  

 Sende ut brev til x antall søkere fra søkerlista (avpasses etter antall hytter for salg) 
der de innbys til visning og evt. kjøp (Forslag til standardbrev, vedlegg 2). 

 Visninger legges fortrinnsvis til søndager, i tilknytning til Lille café. 

 Ved tildeling av parsell skal de til enhver tid bestemte kriterier følges.  
o PT gjelder at Sogn har vedtatt 50 % fortrinnsrett for familier med barn under 

13 år.  
o Det betyr at annenhver hytte må tildeles søker som oppfyller ovenstående 

kriterie, uavhengig av ventelisteplassering. 
o Prioriteringen er fortløpende og ikke per sesong.  

 
Under salg eller overdragelse av parsell: 

 Sikre at alle papirer er i stand og lagt fram til undertegning- se egen sjekkliste  

 Sikre at det alltid er kasserer eller annen representant for styret til stede under 
salget.  

 Sikre i samarbeid med styrets representant at kjøper er inneforstått med hva det 
innebærer å delta i hagens felleskap og hvilke plikter og ansvar dette innebærer. 

 Sikre at kjøper har med bostedsbevis og kvittering for innbetaling før overdragelse 
 

Etter salg: 

 Kasserer videreformidler overdragelsen til Oslokretsen 

 Kasserer besørger formidling av aksjebrevsverdien på kr. 3.000 mellom partene  
 


