Styrets prioriteringer for 2019
Dette året blir svært spennende for oss, med profilering av åpen hage og grønne verdier som et
hovedfokus. Dette samsvarer med vår langtidsplan frem mot 2025. Styret fremhever de viktigste
punktene under.
Vi skal være 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.
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 som pågår samt ha en lav terskel for nye
initiativ til aktiviteter.
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Samarbeidet med NIVA, i forlengelse av undersøkelsen om overvann gjort i 2017, krones
tidlig på året med ferdigstilling og drifting av de grønne (og blå) forskingstiltakene; sedumtak,
regnbed, vanntønner og vadi-drenering. Målsetningen er å lære bedre selv å håndtere
overvann, for samtidig være et område for absorbering av regnvann i byen vår. Vi ønsker
videre å utvide samarbeidet med NIVA for flere tiltak og et samarbeid ut over det nå avtalte
som er til 2021.
NIVA-samarbeidet og tiltakene vil være gjenstand for flere arrangementer hos oss under årets
Oslo Europas Grønne Miljøhovedstad. Vi ønsker å bruke arrangementene til å gi besøkende et
bredt og positivt inntrykk av hagen vår. Vi ber derfor kolonistene være særlig oppmerksom på
det visuelle ved egen parsell og hvordan den fremstår som del av det en kolonihage skal være,
ikke minst aktivt og jevnlig være å være i bruk.
I samsvar her vil vi tidlig på året invitere kolonistene til et seminar på huset hvor folk inviteres
til å drøfte hva som er hensikten med å ha en kolonihage. Hvorfor har man en hageparsell,
hvorfor skal vi som bor på Sogn ha rett på dette privilegiet?
Styret tar ansvaret også i år for en serie samlinger med aktuelle temaer som kan engasjere
mange. Disse flyttes i år til søndager.
Vi har en arbeidsgruppe som arbeider overordnet med langtidsplanen vår (2025) og har to
representanter som deltar i planlegging av kretsens profileringsarbeid. Styret har gitt 2025komiteen i mandat å hente inn informasjon og lage en innstilling til styret på hvordan
hageparsellenes gråvann skal håndteres i fremtiden, som følge av at Oslokretsen flagger dette
som en viktig sak.
Vi setter sammen en liten arbeidsgruppe som får i oppgave å rådgi styret i en flerårsplan for
vedlikehold og utnyttelse av de felles grøntområdene våre. Vi ser på muligheten for områder
med naturlig blomstereng tilpasset insektlivet vi skal ha rundt oss i hagen.
Bygging av ny gang- og sykkelsti mot Ringveien er i prosess hos Statens Vegvesen. Vi følger
dette tett gjennom 2025-komiteen, for best mulig påvirke utfallet. Inngrep og avgjørelse som
berører vår gang- og kjørevei og parseller i den delen av hagen og konsekvensene av dette og
mulige tiltak, vil i tilfelle bli løftet til generalforsamling.
Vi trenger å forstå våre egne forskrifter bedre. Styret følger opp årsmøtets vedtak og har
utvidet mandatet til arbeidsgruppe som skal forenkle ordlyden i byggeforskriftene våre, slik at
vi får en formålsparagraf og får en god helhet mellom bestemmelsene i ulike regelsett.
Som oppfølging av vedtak på årsmøtet 2018, vil vi bygge rom til lagring av birøkterutstyr og
lage plan for den bygningsmassen vi ytterligere trenger for å sikre nok lagringsplass. Styret
har oppnevnt en egen arbeidsgruppe som arbeider ut forslag, inkludert plan for et
foredlingshus til diskusjon på årsmøte (epler, bier mv).
Vi vil prioritere vedlikehold av Lille Deichmanske Bibliotek og museumshytta.
Ungdomsrommet er nå frigitt til sitt opprinnelige formål. Vi vil få på plass ansvarsforhold slik
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at dette driftes uten styrets innblanding.
Vi vil utrede spørsmål om lysforurensning og solcellepanel i tråd med årsmøtevedtak fra 2018.
Vi utreder utskifting av belysning på fellesområdene, både til mer økonomiske løsninger og
med hensyn til lysforurensning.
Iberia-snegleproblematikken står på dagsorden også i 2019.
Vi vil fortsette en fadderordning for nye kolonister.
Styret støtter opp under alle de sosiale tiltakene vi har, tiltak initiert og styrt av frivillige i
hagen vår, slik som Hobbyklubben, Bingoen, Filmklubben, Sesogn-festivalen og nå i 2019, et
eget kunst og håndverksmarked. Vi imøteser flere sosiale aktiviteter i hagen, vi gir herved en
sterk oppfordring til å komme med forslag!

