Styrets prioriteringer for 2018
Hagen har en rekke utfordringer å håndtere det kommende året og styret fremhever de viktigste punktene
under. Samtidig må vi sammen løfte blikket med en langtidsplan frem mot 2025.
Vi vil bli et ressurssenter for grønne verdier i byen vår. Her skal vi bygge på det vi allerede har av initiativ
og kunnskap, for å vise hvilken verdi hagen vår har for byen. Vi skal understreke vår profil som en åpen og
grønn hage.
For å få dette til trenger vi et bredt engasjementet i hagen, gjennom frivillighet. Vi trenger å inkludere flere i
oppgaver og roller for å skape aktivitet, i å dele og fordele kunnskap i fellesskapet. Her skal styret være
støttende, uten å skulle administrere eller styre alt. Styrets arbeid skal være overordnet, knyttet til felles
administrative spørsmål, og delegere ansvar til komiteer og arbeidsgrupper, for samtidig å se til en god tone
mellom styret, komiteene og de enkelte kolonistene. Vi trenger en positiv holdning til initiativer, tydelig
støtte de gode tiltakene og ha en lav terskel for nye initiativ til aktiviteter.













Vi har en arbeidsgruppe som arbeider overordnet med langtidsplanen vår (2025).
Utbyggingen hos vår nabo SiO er fortsatt under politisk behandling og opparbeiding av ny gang- og
sykkelsti mot Ringveien er i prosess hos Statens Vegvesen. En egen arbeidsgruppe følger dette, for at
vi skal bli hørt. I tillegg kommer NGI med utvidelsesplaner.
Synliggjøring av hagen som et åpent bruksområde for byen og bydelen er viktig. Vi skal i juni 2018
ha ny festival. En egen festivalkomite har ansvaret, mens praktisk gjennomføring i festivalhelgen
baserer seg på frivillig innsats fra kolonistene.
Vi ønsker å fortsette samarbeidet med NIVA, i forlengelse av undersøkelsen om overvann gjort i
2017. Målsetningen er å lære å bedre selv håndtere overvann, for samtidig være et område for
absorbering av regnvann i byen vår.
Vi vil i 2018 gi deler av veinettet vårt en skikkelig oppgradering. Til dette har vi en egen veikomite,
som forbereder og har ansvaret for prosjektledelse i gjennomføring.
Vi trenger å forstå våre egne forskrifter bedre. Styret følger opp årsmøtets vedtak om å oppnevne en
egen arbeidsgruppe som skal foreslå forenkling i ordlyden i byggeforskriftene våre.
Vi har behov for mer lagringsplass og det bør ses i sammenheng med mer egnede arealer for
foredling knyttet til målsetning om å være grønn hage – (epler, bier mv). Et nytt bygg er på sikt trolig
nødvendig. Styret har oppnevnt en egen arbeidsgruppe av kolonister som arbeider ut forslag her.
Frivillig innsats har på nytt gjort ungdomsrommet attraktivt. Vi må avklare hva slags bruk rommet
skal ha fremover.
Vi trenger en ny giv til sosiale aktiviteter i hagen. Her er vi lydhøre.
Styret tar ansvaret også i år for en serie tirsdagssamlinger på aktuelle temaer som kan engasjere
mange.
Iberia-snegleproblematikken må stå på dagsorden også i 2018.
Vi vil fortsette en fadderordning, knyttet til hvordan ta imot nye kolonister.

