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Protokoll  Felles årsmøte i Solvang kolonihager 

 Mandag 23. mai 2016, kl. 1800, på ”huset” i avd. 3 
 

SAKSLISTE: 

1. Åpning og konstituering 
2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å 

undertegne protokollen. 
3. Samarbeidsutvalgets årsberetning. 

4. Årsregnskap med revisors beretning. 
5. Budsjett. 

6. Innkomne forslag. 
7. Fastsettelse av honorarer. 

8. Valg av to revisorer, samt godkjenning av regnskapsfører 
 

Opptelling og registrering av representanter: 

Avdeling Antall 

representanter 

Antall møtte 

representanter 

1 5 5 

2 6 6 

3 7 4 

4 4 4 

5 2 2 

Totalt 24 21 
 

Samarbeidsutvalgets leder Svein Sæterdal ønsket alle representantene velkommen til 

møte. 

 
1. Innkalling.  

Svein Sæterdal kommenterte at punkt 6 innkomne forslag behandles før 

budsjett, grunnet forslag om rehabilitering av strømnettet. 
Innkalling ble godkjent.  

Vedtak: Enstemmig. 
 

2. Følgende ble valgt: 
 Dirigent: Wenche Lillevik, avd. 1 

 Referent: Mona Ombustvedt, avd. 4 
Protokollunderskrivere: Hege Øygaren, avd 1 og Maranne Torstad, avd 2 

Tellekorps: Anuschka Polder, avd 4 og Andreas Sveen, avd 5. 
 Vedtak: Enstemmig 

 
3. Samarbeidsutvalgets årsberetning. 

Wenche Lillevik gjennomgikk punkt for punkt.  
Kommentarer på blant annet vannsaken, det ble oppdaget en stor 

lekkasje på avd 4 som kanskje har vært over flere år, denne er nå 

utbedret. Bjørkaparsellen er ikke helt fullført, men avd 4 har god 
oppfølging.  Fellingstillatelse for skogstrær – det presiseres at 

tillatelsen er gitt av kommunen. Reguleringsuttalelse om mur mellom avd 4 
og naboer, dette gjelder sameiet John Brandts vei, SU poengterte at det 

måtte være hvertfall en halv meter mellom gjerde vårt og sameiet.  
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Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

4. Årsregnskap med revisors beretning. 
Regnskapet ble gjennomgått av Svein Sæterdal.  

Det kom fram ønske om at driften spesifiseres med beløp pr medlem. 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 
5. Budsjett 

Svein Sæterdal orienterte. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
6. Innkomne forslag 

Forslag 1 fra Styret i avd 1 
Bakgrunn: I byggeforskrifter for Solvang og på arkitekttegningene fra 

Enerhaugen arkitekter er det ikke omtalt vinduer på bakre langvegg 
(langveggen uten Solvanghjørne). Vi ser imidlertid at mange av de 

originale hyttene har vindu(er) på bakvegg. Eksempler på dette er hytte 

51, 76, 87 og 90 på avdeling 1. Disse vinduene er originale vinduer. 
 

Forslag til tillegg til byggeforskrifter for Solvang: 
"Det tillates å sette inn inntil to vinduer på hyttas bakre langvegg 

(langveggen uten Solvanghjørne). Vinduene kan være ett stående enfags 
sidehengslet med mål: 600x1000 mm og ett liggende enfags topphengslet 

med mål 700x1100 mm. Vinduene skal ha sprosser.  
 

Samarbeidsutvalget anbefaler forslaget. 
Diskusjon. 

Vedtak: Vedtatt med 15 mot 6 stemmer. 
 

Forslag 2 fra Samarbeidsutvalget 
NY regel om nabovarsling i byggeforskriftene våre  

Nabovarsel: 

Det skal gis nabovarsel ved alle typer endringer som krever byggesøknad. 
Det er utarbeidet et eget skjema som skal benyttes. Skjemaet legges ved 

byggesøknaden. 
 

Gammel regel: Nabovarsel 
Det skal gis nabovarsel ved legging av treplatting, oppsetting av levegg og 

markiser, heving av hytta, samt oppsetting av veksthus. Det er utarbeidet 
et eget skjema som avdelingene kan benytte. 

 
Begrunnelse for endringsforslaget:  

Hyttene på Solvang ligger tett, og arkitekten for den opprinnelige 
utbyggingen av avd. 1-4 tok meget godt hensyn til dette ved plassering av 

hyttene på tomtene og vindusplasseringen på hyttene slik at det ble minst 
mulig innsyn fra naboene. Utbyggingen med diverse tilbygg til hyttene og 

andre utbygginger har gjort at hensynet til innsyn og utsyn for naboene i 

noen grad har måttet vike, men det er stadig viktig å unngå 
uforholdsmessig ulemper for naboer av diverse byggetiltak. Dette hensynet 
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er til nå ivaretatt ved nabovarslingskrav for de fleste av byggeprosjektene 

det nå er adgang til å søke om.  

 
Forslag til vedtak: Felles årsmøte gir sin tilslutning til forslaget. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
Forslag 3 fra Samarbeidsutvalget 

Forslag til tillegg til byggeforskrifter for Solvang: 
Uteskap  

Nytt tillegg: I tillegg til standardtegningen av uteskap fra Enerhaugen 
tillates også byggesettet for uteskap fra JULA : «artikkel 716027 

redskapsbod 149x164x78cm». 
 

Begrunnelse: Dette byggesettet fra JULA vil av utseende knapt kunne 
skilles fra Enerhaugens standardtegning. SU mener derfor at dette kan 

være et godt og rimeligere alternativ for dem som ellers måtte ha leiet 

hjelp for å få bygget Enerhaugens standardskap. Det finnes sikkert også 
andre uteskap på markedet som ligner mer eller mindre på Enerhaugens 

standardskap, men SU er redd for utglidning hvis det åpnes for mere 
skjønn på dette feltet. 

 
Forslag til vedtak: Felles årsmøte gir sin tilslutning til forslaget. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
Forslag 4 fra Samarbeidsutvalget 

Til ordensreglene ny bestemmelse  
Hønsehold 

Hønsehold kan tillates på parsellene etter følgende bestemmelser: 
Oppsetting av hønsehus krever ordinær byggesaksbehandling. Veiledende 

størrelse er L 195 cm, H 75cm; B 103cm.  

Det settes en begrensning på 4 høner per parsell. Det er ikke anledning til 
å holde hane. 

Det forutsettes at plassering av hønsehuset, foring og renhold ivaretas i 
henhold til forsvarlig dyrehold.  

Hønsehuset må forankres i bakken, slik at hønene er beskyttet mot rovdyr.  
 

Ved avslutning av hønseholdet skal hønsehuset fjernes omgående. 
Ved mislighold kan styret pålegge avvikling av hønseholdet. 

 
Begrunnelse: Forsøksordningen avd. 3 har hatt for hønsehold etter 

bestemmelsene ovenfor har virket positivt ikke bare for hønseholderen 
selv, men vært et aktivum for besøkende ,- særlig barn. Ulempene for 

naboer synes ikke å ha vært av betydning. SU mener det derfor vil være til 
glede for både kolonister og byens befolkning om ansvarlig hønsehold blir 

igangsatt på flere av Solvangs avdelinger.  
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Forslag til vedtak: Felles årsmøte gir sin tilslutning til forslaget. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
Det ble presisert at «ved avslutning av hønseholdet» betyr «når 

man ikke skal holde høns neste sesong». 
 

Forslag 5 fra Samarbeidsutvalget 
Rehabilitering av strømnettet i 2016 og 2017. Anslagsvis kostnad 

2-2,5 mill kroner. 
 

Begrunnelse: Etter at et ledningsstrekk med full spenning falt ned i 2015, 
fikk SU bekymringsmelding fra utførende elektriker om at deler av 

Solvangs ledningsnett, som er over 60 år gammelt, må skiftes ut med 
isolerte ledninger. I tillegg er mange av isolatorkoppene i dårlig forfatning. 

Et foreløpig anslag på en slik rehabilitering er ca 2- 2,5 millioner kroner. 
Det ble skiftet ut mye av ledningsnettet i begynnelsen av 2000 tallet, men 

det er mye uisolerte ledninger som nå må byttes ut.  

 
Forslag: 

1/3 av vedlikeholdet starter senhøstes 2016, det resterende arbeidet 
senhøstes 2017. 

For budsjettet for 2016 antas dette å medføre en merutgift på 700 tusen 
som må innbetales i 3 kv. 2016, mens de resterende kostnader tas på 

2017 budsjettet, med innbetaling i de tre første kvartaler i 2017 på 600 
tusen kr pr kvartal. Skulle utgiftene til vedlikeholdet bli lavere vil dette bli 

tilbakebetalt avdelingene på ordinært vis ved avregningen for 2017 
regnskapet i 2018. 

 
Diskusjon. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Benkeforslag fra avd 3: 

Samarbeidsutvalget starter arbeidet med å utrede jordkabel for hele 
strømnettet. 

 
Diskusjon. 

Vedtak: Vedtatt med 18 mot 3 stemmer. 
 
7. Det foreslås ingen endringer i utgiftsgodtgjørelse.  

 Det kom fram ønske om at utgiftsgodtgjørelsen ble spesifisert. 

 

8. Valg av 2 revisorer, samt godkjenning av regnskapsfører 

Forslag på revisorer:  

Gjenvalg av Åse Marthinsen, avd 3 og Ragnhild Myrdal, avd. 2. 

Forslag på regnskapsfører: Mona Ombustvedt, avd. 4 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

 

Svein Sæterdal takket Wenche Lillevik for god møteledelse, representantene for gode 

diskusjoner og en stor takk til avdeling 3 for lån av lokalet og utmerket servering. 
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Svein Sæterdal Mona Ombustvedt 

sign. sign 

 

 

 

 Sign sign 

Hege Øygaren Marianne Torstad 


