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Til alle kolonister på Solvang ! 

 

Innkalling til årsmøte 0101 
 

Ordinært årsmøte for Solvang 5 i 6767 vil bli avholdt digitalt i perioden 67. til 6<. oktober. 
Styret sender ut lenke til det digitale årsmøtet på SMS !8. oktober til ett mobilnummer per parsell.  
Du må avlegge stemme innen <8. oktober kl =>:==. Dersom dere er to som har hytte sammen bør du 
snakke med partneren din før du avlegger stemme. 
Dersom du ikke mottar SMS-varselet må du ta kontakt med styret, se solvang!.no/kontakt   
 

DAGSORDEN 

!. Åpning og konstituering 
<. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
I. Styrets beretning for <=!>-<=<= 
J. Regnskap !. august <=!> – I!. juli <=<= med revisorberetning 
M. Innkomne forslag 

a) Tildelingskriterier for parseller (forslag fra styret) 
b) Redusere antall styremedlemmer (forslag fra styret) 
c) Endre regnskapsår (forslag fra styret) 
d) Aldersgrense for fritak fra plikt (forslag fra tre kolonister) 

T. Fastsettelse av kontingenter og honorarer 
V. Budsjett for <=<=-<=<! (står på samme ark som regnskapet) 
8. Valg 

 
Vel møtt til årsmøtet! 

Med vennlig hilsen, 
Christian Falkenberg Kjøde 
styreleder 
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Styrets årsberetning 0156-0101 

STYRETS ARBEID 

Styret har bestått av: 

- Christian Falkenberg Kjøde, hytte !> – leder  
- Erik Bolstad, hytte >! – nestleder  
- Bente Mirella Bügelmeyer, hytte IM – sekretær  
- Turid Mastroyannis, hytte !=< – kasserer 
- Ann-Tove Thomassen, hytte !!< – styremedlem 
- Grethe Strand-Pedersen, hytte VV – styremedlem 
- Tom Nielsen, hytte TT – styremedlem  
- Anne Ånstad, hytte MJ – styremedlem 
- Bjørg Hakkelberg, hytte !!= – styremedlem 

Styret har hatt !T styremøter i løpet av arbeidsåret. Med unntak av midtvinters og i juli, har styret stort sett 
hatt møte annenhver uke. Ved sesongstart har de ulike komitéene hatt møte med styrets arbeidsutvalg 
(styreleder, nestleder, sekretær) i forkant av styremøter. Ved flere anledninger har styret også foretatt 
befaringer, i forbindelse med byggesaker eller i saker som angår ordenskomitéen. Vi har også hatt 
befaringer knyttet til hundremeterskogen og i forbindelse med salg av hytter. 

Året <=<= har vært et meget spesielt år og de mange smitteverntiltakene som har vært innført i samfunnet 
og i hagen har begrenset mulighetene for å gjennomføre mange aktiviteter. Dette har medført at det ikke 
har vært gjennomført vår- og høstdugnad, utleie av Huset har vært begrenset, aktiviteter med mange 
deltakere har vært avlyst, Solvangløpet ble avlyst i sin tradisjonelle form, Solvangdagene ble avlyst og 
alle har merket dette på livet i hagen. På tross av dette er styret godt fornøyd med alle de aktivitetene vi 
har fått gjennomført, at fellesarbeidskomitéen har kunnet gjennomføre det meste av det arbeidet som har 
vært nødvendig, at Gjestebudet fikk avholdt de fleste middagene med noe begrenset deltakelse og at 
aktivitetskomitéen har fått gjennomført mange populære aktiviteter. Styret håper på en normalisering av 
hagens aktiviteter til neste år, men frykter også at det kan være omfattende smitteverntiltak i <=<!. 

Styret har i løpet av <=<= prøvd å avskaffe mest mulig av kontantbehandlingen i hagen. Vipps er nå det 
foretrukne betalingsmiddelet i hagen, med egne løsninger (faktura) for de få som ikke har smarttelefon.  
I år har dette ført til at vi har vesentlig høyere inntekter fra aktiviteter enn tidligere. Innbetaling kommer 
til hagens konto framfor at det ligger kontanter hos styret eller enkelt kolonister. Dette gir vesentlig bedre 
kontroll og forenkler administreringen av hagens økonomi. Dette ser styret på som veldig positivt.  

Styret har behandlet medlemssaker som dekker et bredt spekter av forhold. Eksempler er henvendelser fra 
kolonister med forslag til tiltak, klager på komiteer eller på andre kolonisters opptreden, eller forespørsler 
om prinsipielle forhold og regelverk. Det kan også være klager på ilagt gebyr for ikke utført plikt eller 
dovask, søknader om vinterbeboelse, eller overføring av eierskap til hytter. Styret har i løpet av året gitt 
seks advarselsbrev til kolonister som ikke skjøtter sin parsell i henhold til vedtektene. Det er beklagelig at 
slike brev må gis men dette er viktig slik at hagen både benyttes av de som har parseller og at hagen og 
hytten vedlikeholdes. Alle de som har fått brev har også blitt kalt inn til møte med styret.  

Styret har også behandlet mange saker knyttet til drift. Vedtak fra fjorårets årsmøte er forsøkt fulgt opp, 
men på grunn av mange av tiltakene for å håndtere smittesituasjonen så har ikke alle tiltak blitt 
gjennomført. Dette arbeidet vil derfor fortsette i <=<!.  
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Styret behandler også en rekke byggesaker etter byggekomitéens innstillinger, og i mange tilfeller er 
arbeidet krevende. Heldigvis kan vi godkjenne de fleste søknadene ettersom de følger byggeforskriftene.  

Leder, nesteleder og sekretær håndterer dessuten mange forespørsler og henvendelser utenom 
styremøtene, det mottas og sendes blant annet et stort antall e-poster i løpet av året. Det har som vanlig 
vært kontortid onsdager mellom !8.I= og !>.== fra midt i april og ut september.  

Kasserer deltar ikke på de ordinære styremøtene, men har sendt statusrapport til styret med jevne 
mellomrom, og har deltatt på møter ved behov. Når det nå velges ny kasserer vil han delta på styremøtene 
som de andre styremedlemmene.  

Styret har foreslått for valgkomitéen å redusere styret til V representanter. Dette for å kunne gjennomføre 
det arbeidet styret er satt til å gjøre på en mer effektiv måte. Reduksjonen gjøres ved at to av styre-
medlemmene som er på valg ikke erstattes.  

Styret ønsker å takk alle som har hatt verv for hagen, og ønsker i år å spesielt takke Turid Mastroyannis 
for lang tjeneste som kasserer. Dette har spart hagen for betydelige utgifter og Turid har gjennomført 
oppgavene på en meget god måte.  

HAGEFELLESSKAPET 

For styret er det et mål å stimulere til økt aktivitet og bred deltakelse i hagefellesskapet vårt. Vi ønsker at 
alle skal oppleve seg som del av et trivelig miljø som gir overskudd i hverdagen! Vi er omlag <<= 
kolonister i hagen. Til enhver tid er det bortimot M= av oss som påtar oss å sitte i styrer, komiteer og lag. 
Flere bidrar som hagens representanter i ulike sammenhenger, mens andre gjør en viktig innsats utenom 
de valgte verv.  

Vi som har verv får mange positive tilbakemeldinger, og det er hyggelig! Men innimellom opplever vi 
også å få kritikk. Slik kritikk kan være rettmessig eller ikke, men før man begynner å kritisere folk som 
har sagt ja til å inneha verv bør man tenke på at innsatsen som gjøres i hagen er frivillig og ubetalt. 
Negativ kritikk er ødeleggende for motivasjonen. Skal vi gjøre noe bra for fellesskapet, så trenger vi 
inspirasjon og hyggelige ord. 

INFORMASJON TIL KOLONISTENE 

Styret har brukt flere kanaler for å informere medlemmene. Beskjeder om arrangementer o.l. har blitt 
sendt ut pr. epost, det har blitt informert på hagens Facebook-side og vår egen nettside, og lapper er hengt 
opp på tavlene.  

LANGTIDSPLAN FOR VEDLIKEHOLD OG STØRRE INVESTERINGER 

I tiårene fremover må vi påregne større utgifter knyttet til vedlikehold av hagens fellesanlegg og -utstyr. 
Det står dårlig til med asfaltbelegget og gatebelysningen må skiftes ut. Fellesstyret holder på å avklare 
eierstatus til strømnett, her kan det påløpe store kostnader for hver avdeling. Mange ledninger henger lavt, 
noen bør fjernes og andre bør strammes opp. Utstyr og materiell som benyttes på fellesarbeid trengs å 
fornyes. Det er laget en oversikt over vedlikeholdsbehov og en vedlikeholdsplan som inneholder 
prioriterte og planlagte oppgaver i årene fremover. 

VEDLIKEHOLDSARBEIDER 

Svært mange trær langs gjerdet mot Sognsveien og i Hundremeterskogen hadde vokst seg rundt 
ledninger. Disse ble beskåret eller felt i vinter. Det var en stor jobb å rydde etter arbeidene. Dette var 
planlagt gjort på vårdugnaden, som dessverre måtte avlyses på grunn av pandemien. Oppryddingen av 



J 

alle trærne ble derfor gjort av de kolonistene som bodde nærmest, samt som en egen dugnad i løpet av en 
helg i vår. Mye av kvisten ble kuttet opp i en kvistkutter eller kunne hentes og brukt til fyring.  

UTBEDRING AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET PÅ SOLVANG 

Fellesstyret for Solvang kolonihager (tidligere SU) er ansvarlig for det interne strømnettet på̊ Solvang, 
inkludert stolper og kabler. Det er tre store fellesmålere for strøm; disse følger ikke avdelingsgrensene og 
det er derfor fellesstyret som avregner strømforbruk etter at avdelingene har samlet inn strømavlesing fra 
hver kolonist. 

Strømnettet er i svært dårlig stand. For fem år siden ble det satt i gang relativt omfattende vedlikehold av 
strømnettet, og det ble brukt rundt !,M millioner kroner på rehabilitering. Det ble bestemt at man bare 
skulle gjøre det aller mest nødvendige (fjerne uisolerte ledninger og skifte de store ledningsstrekkene). 
Dette arbeidet viser seg nå i stor grad å være bortkastet – strømnettet tilfredsstiller på ingen måte dagens 
krav eller standarder.  

Fellesstyret har vært i forhandlinger med Hafslund i to år for å avklare hva det vil koste å få Hafslund til å 
overta ansvaret for strømnettet. Disse forhandlingene nærmer seg nå slutten. Dersom forhandlingene fører 
fram vil hver enkelt kolonist bli kunde hos Hafslund og få faktura direkte fra dem. Man kan da velge sin 
egen strømleverandør, akkurat som hjemme. Det vil bety at kostnadene for hver enkelt vil øke med noen 
få hundrelapper i året, men vi vil samtidig unngå plutselige og uforutsette innbetalinger for å holde 
strømnettet i akseptabel stand. En eventuell overførsel av strømnettet til Hafslund må vedtas av felles 
årsmøte.  

Fellesstyret vil trolig legge fram en sak for Felles årsmøte for Solvang-hagene i <=<! hvor man vil avgjøre 
hva som skal skje med strømnettet.  

VEIBELYSNING 

Styret har i løpet av høsten innhentet tilbud på å bytte alle armaturene i hagen. Dette arbeidet vil 
sannsynligvis bli gjennomført i høst. Alle eksisterende stolper gjenbrukes men de nye lysene vil være led-
lys og ha lysstyrkesensorer. De vil også henge noe lavere for å unngå å lyse over store områder. Beregnet 
kostnad for dette er ca. <== === kroner. 

LORTBEKKEN 

De siste årene har det vært et gjentagende problem at Lortbekken har gått over sine bredder øverst i 
hagen. Styret tok derfor initiativ overfor kommunen å få dette utbedret. Det har blitt bygget en ny mur der 
hvor bekken renner i rør under hagen og bygget ny bro over bekken i hundremeterskogen.  

FLERE PARSELLER PÅ SOLVANG 

Felles årsmøte for Solvang kolonihager har vedtatt at vi ønsker å få plass til flere parseller, ved å ta i bruk 
lite brukte fellesområder til nye hytter. Vi tror at dette kan være positivt for hagenes omdømme, og for de 
mange tusen på venteliste. De siste årene har Solvang kolonihagers fellesstyre jobbet med å finne 
fellesarealer som kan benyttes til nye parseller. Avdelingene på Solvang har funnet !=-!< mulige parseller, 
som må behandles på årsmøtene til de respektive avdelingene. I avdeling ! var vi raskt ute med å finne 
plass til nye parseller (i <=!V), det har tatt litt lengre tid hos de andre avdelingene.  

Årsmøtet på avdeling ! vedtok i <=!V med stort flertall å gi styret fullmakt til å bruke en del av felles-
arealet i Hundremeterskogen + utrede om det er mulig å bruke området der barnehagen har dyrkings-
kasser i dag til en parsell. De andre hagene på Solvang vil i høst behandle lignende forslag om å gjøre om 
fellesareal til parseller. 
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På felles årsmøte !M. juni <=<= ble det fattet enstemmige vedtak om å bygge ut flere parseller på Solvang: 
Felles årsmøte ønsker at det skal bygges ut flere parseller på Solvang. I første omgang bør nye parseller 
bygges på ubrukt/lite brukt fellesareal. Felles årsmøte ønsker at avdelingene utreder og vedtar nye 
parseller i <=<=. Felles årsmøte ønsker at fellesstyret engasjerer felles entreprenør for å utføre 
grunnarbeid på parsellene. Parsellene skal selges til kostpris til interessenter på ventelista med lengst 
ansiennitet. Fellesstyrets sakspapirer og vedtak er tilgjengelig på solvangregler.no/<=<=/felles-arsmote/ 

I sakspapirene er det også skissert en framgangsmåte for nye parseller: Fellesstyret koordinerer graving 
og bygging av grunnmurer (for å unngå problemene som ofte oppstår når enkeltkolonister får 
gravemaskiner inn i hagen), og parsellene selges til kostpris til folk på ventelista etter ansiennitet.  

Plassering av nye parseller på Solvang @: 

Årsmøtet i <=!V vedtok å utrede to lite brukt fellesareal hvor det er 
plass til flere hytter:  
!) Innerste del av Hundremeterskogen er svært lite brukt. Resten av 
Hundremeterskogen er mye brukt som turvei og til rekreasjon. Det 
lite brukte området er ca V== kvadratmeter. Det er lett tilgjengelig for 
gravemaskiner bakfra gjennom gjerdet.  
<) Hagekasseområdet nedenfor haugen ved hytte <I. Området er knapt 
i bruk. Det vil gi en litt lang og smal parsell, men det er fullt mulig å 
innpasse en hytte med en akseptabelt stor parsell her. Området er på 
drøyt I== kvadratmeter. 

Årsmøtet på Solvang ! i <=!> vedtok også at Loppehuset kan være en mulig ny parsell. Styret vurderer at 
denne ikke trenger være med i fellesopplegget – omgjøring av Loppehuset krever verken graving eller 
samme type byggetillatelse fra kommunen. Vi kan vente til eierskifte på naboparsellen og eventuelt gjøre 
om Loppehuset til parsell da. 

Fellesstyret vil i <=<! snakke med Plan- og bygningsetaten om nye parseller, og så avholde møter med 
berørte naboer. Det vil deretter bli sendt søknad til kommunen om å bygge flere parseller. Det vil bli gjort 
felles grunnarbeid og støpt grunnmurer, og parsellene vil selges til kostpris. De nye kolonistene må så 
bygge hytter i tråd med byggeforskriftene (den vanligste hyttetypen). Hagen vil altså verken tjene eller 
bruke penger på å lage parseller. 

AVFALLSHÅNDTERING 

En gang i måneden kommer kommunens kvistbil, en ordning som vi drar stor nytte av. I år har gjennom-
føringen vært annerledes på grunn av smitteverntiltak, men styret synes dette har fungert godt. Det har 
imidlertid vært et problem at enkelte lemper fra seg privat hageavfall nede ved porten i forkant av at bilen 
kommer, for så å overlate til andre å tømme dette inn i kvistbilen. Pliktarbeidskomitéens medlemmer har 
måtte bruke mye tid for å ordne opp i dette, noe som har gått utover deres egentlig oppgave, som er å 
lempe hageavfall fra fellesarbeidet inn i kvistbilen. Vi ber derfor om at ingen legger fra seg hageavfall, 
men kommer med dette selv og legger det inn i bilen på de oppsatte tidspunktene. Vanlig kø-ordning 
gjelder, enhver må ankomme mens bilen er der. Unntatt er pliktarbeidskomitéen som har anledning til å 
legge fra seg hageavfall i forkant av bilens ankomst.  

Gubbelaget gjør et viktig bidrag med sitt tilbud til kolonistene om bortkjøring av hageavfall. Vi minner 
om at avfallet må være ferskt, det er ikke hyggelig for noen å måtte håndtere råtnende avfall. Styret takker 
gubbelaget og håper at de vil fortsette med denne innsatsen for fellesskapet. 
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Kjell Benjaminsen har, som i tidligere år, tatt ansvar for søppelhuset, og vi takker ham for det. Husk at alt 
avfall skal være i egnede poser og knyttet godt igjen. 

PARKERING 

I <=!V vedtok myndighetene nye regler: parkeringsselskap er nødt til å ta betalt for kontrolleringstjenester 
med et månedlig forvaltningsgebyr, og kan ikke lenger bare ha bøtelegging som eneste inntektskilde. I 
samme prosess gikk også størrelsen på bøtene ned. Styret har reforhandlet avtalen med parkerings-
selskapet, og vi er nå nødt til å betale for kontroll. Kostnadene dekkes gjennom salg av oblater. Hver 
parsell kan kjøpe inntil to oblater. Første oblat koster I== kr, andre oblat M== kr. 

Oblater som selges i dag har gyldighet ut sesongen <=<!. Ved utdeling av oblat(er) registrerte styret hvilke 
parseller som hentet oblat og betalingen foregår hovedsakelig på Vipps. Styret administrerer parkerings-
avtalen også på vegne av kolonister fra avd. < og M. 

VINTERBOERE 

Vi hadde tre som overvintrer i hagen utover sesongen <=!>.  
For kommende vinter har styret innvilget vinterbeboelse for to parseller. 

SOLVANGLØPET  

Årets Solvangløp kunne ikke gjennomføres på normal måte på grunn av smitteverntiltakene. Løypen ble 
derfor merket og alle kunne løpe når det selv passet. Det ble delt ut premie til flere av deltagerne. Vi ser 
frem til nytt løp neste år! 

SOLVANGDAGENE 

Årets Solvangdager ble avlyst på grunn av koronaepedemien.  

BYGGEFORSKRIFTER OG BYGGESAKER 

På Solvanghagenes felles årsmøte <I. mai <=!> ble det fastsatt nye byggeforskrifter og det ble gjort 
justeringer i byggetegningene. Det er også laget nye skjemaer. Målet med endringene er å gjøre 
byggeforskriftene enklere å forstå og bruke. Dersom du planlegger å bygge på hytta eller parsellen er det 
viktig at du setter deg godt inn i de nye forskriftene. Det er gjort svært omfattende endringer, ikke gå ut 
ifra at «alt er som det alltid har vært». 

- https://www.solvangregler.no/bygg/forskrifter/  
- https://www.solvangregler.no/bygg/tegninger/  
- https://www.solvangregler.no/bygg/skjemaer/ 

 
Bygging og vedlikehold er regulert i byggeforskriftene med tilhørende tegninger. Styret er ansvarlig for at 
bygging skjer i henhold til byggeforskriftene. Byggekomitéen gjør saksforberedelser og gir innstilling til 
styret om en søknad bør godkjennes eller ikke. Byggesaker tar mye tid. En del leser ikke regelverket godt 
nok før de sender søknader, og forskriftene er såpass kompliserte at saksbehandlingen tar mye tid. I år har 
vi brukt mindre tid enn tidligere år, på grunn av redusert antall saker, men vi oppfordrer alle til å sette seg 
godt inn i forskriftene før de leverer søknad. Husk også at alle berørte naboer skal signere på nabovarsel. 

Alle byggereglene ligger nå ute på www.solvangregler.no. Gamle papirversjoner i hyttepermer e.l. er ikke 
gyldige. Se også Byggekomitéens årsrapport lenger ned i dokumentet.  
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HYTTEOVERDRAGELSER OG HYTTESALG 

- Hytte !M ble solgt til Ellen Wergeland  
(!I år på venteliste) 

- Hytte !8 ble solgt til Cecilie Simonsen 
(!< år på venteliste) 

- Hytte 8V ble solgt til Kjersti Strøm Fjære 
(!I år på venteliste) 

- Hytte !=I ble overdratt internt 

- Hytte JM ble overdratt til Lisbeth Nævestad 
(barn) 

- Hytte V8 ble overdratt til Martin Ringdal 
(barnebarn) 

- Hytte 8! ble overdratt til Mette Kjøldstadmyr 
(barn) 

- Hytte >M ble overdratt til Geir Malvin Birkeland 
(barn) 

 

Velkommen til de nye kolonistene!  
Vi minner om at fristen for innmelding av hytter for salg neste år er 5. april 6765 

BRUK OG UTLÅN AV HYTTENE 

Mange bruker hyttene sine mye, mens noen hytter står mye ubrukt. Det å ha kolonihytte er et privilegium 
vi nyter godt av. Men det å ha hytte medfører også en rekke forpliktelser. Kolonihagene er en del av 
byens kulturarv, en kulturarv som skal brukes og holdes levende både ved hagestell og gjennom aktiv 
tilstedeværelse og deltakelse i hagefellesskapet. Særlig med tanke på reforhandling av festeavtalen med 
kommunen om noen få år, er det viktig at vi overholder disse forpliktelsene. Her vil vi gjengi 
formuleringer fra Vedtekter for parsellhage og kolonihageforeninger tilsluttet Norsk kolonihageforbund.  

Medlemmene skal bruke og til enhver tid holde sin parsell / parsell og hytte velstelt og i pen og ordentlig stand. 
Medlemmene plikter også å holde ved like hekker eller annet hegn for sin parsellgrense og mot veiene og halve veien 
utenfor sin parsell. 

Det forutsettes aktiv og jevnlig bruk av parsellen og at medlemmet deltar i det fellesskap som kolonihagen er ment å 
være. Manglende/lite bruk og tilstedeværelse uten at det er tatt opp på forhånd og begrunnet med særskilte forhold for 
en avgrenset periode, vil kunne bli ansett som mislighold av leieavtalen. 

Fremleie er ikke tillatt. Det er tillatt å låne ut parsell / parsell med hytte i kortere perioder. Utlån for mer enn @A dager 
må forhåndsgodkjennes av styret. Som hovedregel gjelder at søknad om utlån utover én driftssesong ikke innvilges. 

Vedtektene finnes på https://solvang!.no/vedtekter-regler/  

De som ikke er i stand til å overholde sine forpliktelser som kolonister, bør vurdere å selge hytta si. Vi 
som har vært så heldige å få kjøpe hytte bør nok i større grad tenke på at hyttene ikke bare er vår private 
eiendom, men også en del av byens levende historie. Styret synes det er synd at hytter blir stående 
ubrukte store deler av sesongen, samtidig som flere tusen står på venteliste.  
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FELLESSTYRET FOR SOLVANG KOLONIHAGER 

Solvang kolonihager består av fem selvstendige kolonihageforeninger i Oslo, alle tilsluttet Oslo krets av 
Norsk kolonihageforbund. De fem kolonihageforeningene, kalt avdelinger, har en del felles infrastruktur 
og regelverk. Fellesstyret for Solvang kolonihager har ansvar for å ivareta de fem kolonihageforeningenes 
felles anliggende, deres interesser og forpliktelser, slik felles årsmøte fastsetter. Fellesstyret er juridisk 
eier av felles infrastruktur etter vedtak i felles årsmøte. Erik Bolstad fra avdeling ! er av fellesstyret var 
som leder. 

Fellesstyret har de siste årene jobbet med å få driften av organisasjonen inn i lovlige og godkjente former. 
Dette arbeidet ble sluttført i <=!>, ved at det tidligere Samarbeidsutvalget ble erstattet av den nye 
foreningen Solvang kolonihager. Foreningen ledes av et fellesstyre, med tilnærmet samme oppgaver som 
Samarbeidsutvalget hadde tidligere.  

Den største oppgaven det siste året har vært å utrede framtiden til strømnettet vårt, se eget punkt om dette.  

En annen viktig sak har vært å finne plass til flere parseller. Felles årsmøte har vedtatt at vi skal forsøke å 
finne plass til flere hytter på Solvang, og fellesstyret har gjort en enkel kartlegging som viser at det kan 
være plass til != nye hytter på ubrukt fellesareal. Avdeling ! behandlet denne saken for tre år siden (det 
ble da vedtatt å utrede to parseller i hundremeterskogen og én på området der barnehagen har 
dyrkingskasser). De andre avdelingene behandler saken nå i høst.  
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Sak 8: Regnskap 

 

Tekst Kontonr.

Resultat 
01.08.17-
31.07.18

Resultat 
01.08.18-
31.07.19

Resultat 
01.08.19-
31.07.20

Budsjett 
01.08.19-
31.07.20

Budsjett 
01.08.20-
31.07.21

Inntekter:
Utleie av huset (note4) 3900 -30 000,00 -36 100,00 1 350,00 -30 000,00 -20 000,00
Grasrotandelen (Norsk Tipping) 3901 -11 224,42 -14 766,08 -15 830,21 -14 000,00 -15 000,00
Fellesstrøm (note4) 3902 -33 900,00 -33 900,00 -33 900,00 -34 000,00 -34 000,00
Strøm (note4) 3903 -508 992,65 -597 078,69 -550019,82 -600 000,00 -550 000,00
Medlemskontingent (note4) 3904 -352 183,00 -366 874,00 -382 770,00 -376 000,00 -390 000,00
Jordavgift (note5) 3905 -469 883,00 -484 770,00 -498 612,00 -498 000,00 -498 000,00
Vannavgift (note5) 3906 -152 162,00 -148 972,00 -174 208,00 -160 000,00 -175 000,00
Renovasjonsavgift (note5) 3907 -62 320,00 -60 455,00 -69 213,00 -69 000,00 -70 000,00
Gebyr fellesarbeid (note4) 3908 -8 500,00 -43 000,00 -38 000,00 0,00 0,00
Gebyr v/overdragelser (note4) 3909 -5 500,00 -17 000,00 -18 000,00 -2 000,00 12 000,00
Takstgebyr (note4) 3910 -1 000,00 -8 600,00 0,00 0,00 0,00
Rep. Strømnett 3911 -143 623,00 0,00 0,00 0,00
Utleie vaskemaskin (note4) 3914 -13 240,10 -22 839,65 -10 940,40 -20 000,00 -15 000,00
Feie- og tilsysnsavgift 3915 0,00 -7 920,00 -7 920,00 -8 000,00 -8 000,00
Gebyr for ikke utført dovask (note4) 3917 -6 000,00 -7 000,00 -10 600,00 0,00 0,00
Vinterbeboelse (note4) 3920 -5 000,00 -10 500,00 -30 000,00 0,00 0,00
Diverse inntekter 3922 -27 199,15 -61 709,00 -147 019,83 -15 000,00 -15 000,00
Kringsjånett 3923 -144 982,39 -153 113,59 -133 552,80 -157 000,00 -135 000,00
Sum inntekter -1 975 709,71 -2 074 598,01 -2 119 236,06 -1 983 000,00 -1 913 000,00
Kostnader:
Kringsjånett 6310 144 982,39 153 113,51 133 551,87 157 000,00 135 000,00
Komm. Vann og avløp (note5) 6320 119 740,43 182 465,17 206 343,11 160 000,00 175 000,00
Komm. Jordavgift (note5) 6321 484 208,10 506 891,93 496 948,59 498 000,00 498 000,00
Komm. Renovasjon 6322 63 108,12 81 700,83 78 368,26 69 000,00 70 000,00
Feie- og tilsynsgebyr 6323 0,00 5 909,07 7 445,62 8 000,00 8 000,00
Faststrøm SU (note5) 6340 36 989,93 55 180,26 75 294,50 55 000,00 75 000,00
Rep. Strømnett 6320 143 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strøm SU (note5) 6341 523 037,40 590 126,61 511 904,27 600 000,00 500 000,00
Driftsutgiftert (note6) 6390 50 795,25 99 541,33 93 850,48 100 000,00 100 000,00
Taksgebyr 6510 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00
Traktor, gressklipper, hageredskap og verktøy (note7) 6520 7 634,00 470,00 17 894,23 50 000,00 50 000,00
Reparasjon og vedlikehold bygninger (note8) 6600 6 250,00 38 260,25 2 039,65 90 000,00 90 000,00
Vedlikehold av fellesanlegg (note9) 6620 132 425,64 94 146,37 158 382,69 420 000,00 420 000,00
Jubileumsutgifter 6650 0,00 3 487,70 50 655,00 50 000,00 0,00
Utgiftsgodtgjørelse styret, revisorer 6700 46 000,00 47 000,00 48 000,00 47 000,00 47 000,00
IT, internett, regnskapsprogram 6910 25 167,61 22 791,75 24 419,94 23 000,00 25 000,00
Porto 6940 72,00 1 400,00 1 600,00 1 500,00 15 000,00
Kontingent/gebyr Forbundet 7400 22 600,00 22 600,00 24 100,00 22 600,00 22 600,00
Kontingent Oslokretsen 7401 0,00 8 946,00 4 567,67 10 000,00 10 000,00
Kontingent Solvang Arbeidsutvalg SU 7402 8 544,88 29 621,01 45 972,25 30 000,00 46 000,00
Forsikringspremie 7500 50 468,00 67 932,00 65 600,00 68 000,00 65 600,00
Øredifferanser 7740 42,97 9,52 49,73 0,00 0,00
Bank og kortgebyr 7770 1 788,50 1 668,00 2 559,46 2 000,00 2 600,00
Sum andre driftskostnader 1 867 478,22 2 021 661,31 2 049 547,32 2 461 100,00 2 354 800,00
Finansinntekter og kostnader
Renteinntekter 8040 -1 487,84 -873,85 -4 287,49 -800,00 -6 000,00
Sum finansinntekter og kostnader -1 487,84 -873,85 -4 287,49 -800,00 -6 000,00
Driftsresultat i perioden:
Sum inntekter -1 975 709,71 -2 074 598,01 -2 119 236,06 -1 983 000,00 -1 913 000,00
Sum driftskostnader 1 867 478,22 2 021 661,31 2 049 547,32 2 461 100,00 2 354 800,00
Sum finansinntekter og kostnader -1 487,84 -873,85 -4 287,49 -800,00 -6 000,00
ÅRSRESULTAT -109 719,33 -53 810,55 -73 976,23 477 300,00 435 800,00
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Utgående balanse 
31.07.2018

Utgående balanse 
31.07.2019

Utgående balanse 
31.07.2020

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Forsamlingshuset 477 712,00 477 712,00 477 712,00
Brusedoen 139 875,00 139 875,00 139 875,00
Redskapshusene 28 898,00 28 898,00 28 898,00
Traktor 1,00 1,00 1,00
SUM varige driftsmidler 646 486,00 646 486,00 646 486,00
SUM anleggsmidler 646 486,00 646 486,00 646 486,00
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 2 217,93 59 400,00 20163,26
Kundefordringer salg hytte 0,00 0,00
Andre kortsiktige fordringer (note1) 233 480,00 355 806,00 177014
SUM fordringer 235 697,93 415 206,00 197 177,26
Bankinnskudd, kontanter o.l
Kasse, kontanter 0,00 0,00 0
Kasse pliktarbeidskomitè 0,00 0,00 0
Kasse materaialforvaltere 0,00 0,00 0
Kasse aktivitetskomiteen 0,00 0,00 0
DnB folio 7077.05.28109 25 310,50 168 338,25 180604,52
DnB særvilkår |15062911538 1 532 013,87 1 382 721,52 2036767,42
DnB hyttekonto 5188.05.31119 27,21 0,00 0
Aktivitetskomiteen 5083.06.59622 (note3) 27 729,57 15 026,30 27098,3
SUM bankinnskudd kontanter o.l 1 585 081,15 1 566 086,07 2 244 470,24
SUM omløpsmidler 1 820 779,08 1 981 292,07 2 441 647,50
SUM eiendeler 2 467 265,08 2 627 778,07 3 088 133,50
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Over-/underskudd
Udisponert årsresultat 
Udisponert årsresultat -109 719,33 -53 810,55 -73976,23
Vedlikeholdsfond -566 750,90 -679 750,90 -1018863,9
Opptjent egenkapital -1 319 360,19 -1 429 079,52 -1482890,07
SUM egenkapital -1 995 830,42 -2 162 640,97 -2 575 730,20
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
SUM annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld (note2) -443 705,09 -435 440,80 -480105
Gjeld Aktivitetskomiteen (note3) -27 729,57 -29 696,30 -32298,3
SUM kortsiktig gjeld -471 434,66 -465 137,10 -512 403,30

SUM gjeld -1 995 830,42 -2 162 640,97 -2 575 730,20
SUM egenkapital og gjeld -2 467 265,08 -2 627 778,07 -3 088 133,50
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Noter til balanse pr. 31.07.2020
Note 1, andre kortsiktige fordringer
Ikke fakturert ut til medlemmer : strøm for mai-juli og jordavgift juli 
Betalt til SU,vannavgift aug-des
Note 2, Annen kortsiktig gjeld
Fakturert medlemmene for neste regnskapsperiode aug-des :
Fellesstrøm, vannavgift, renovasjon, medlemsavgift,.
Ikke betalt SU for inneværende regnskapsperiode, juli 
Jordavgift, renovasjon, faststrøm, strøm
Note 3, Gjeld Aktivitetskomiteen
Posten går mot  bankinnskudd  kr.27098,30. Differansen på kr. 5200,- skyldes at regnskapet for sesongen ikke er regnsjapsført.  
Beløpet vil bli innbetalt i neste regnskapsår.  Det er ikke mottatt regnskapsoversikt for 2017/2018 eller 2018/2019.Rewgnskapsoversikt er mottatt, merforbruk i 2019 ble kr, 2.598,00.

Noter til resultatregnskapet pr. 31.07.2020
Note 4: Enhetspriser

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Ikke utført fellesarbeid 500,00 600,00 600,00
Nøkkel til hovedporten 400,00 400,00 400,00
Toalettnøkkel 100,00 120,00 120,00
Ikke utført dovask ( pr. gang) 500,00 600,00 600,00
Jordavgift 4 290,00 4 500,00 4 532,00 *
Vannavgift 1 300,00 1 500,00 1 500,00
Medlemskontingent 3 280,00 3 362,00 3 446,00 *
Renovasjon 560,00 650,00 650,00
Vedlikeholdsfond 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Vaskemaskin 20,00 20,00 20,00
Tørketrommel 20,00 20,00 20,00
Utleie av huset (internt) 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Fellesstrøm 300,00 300,00 300,00
Eksterne overdragelser 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Interne overdragelser 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Takstgebyr 4 000,00 4 200,00 4 200,00 *
Vinterbeboelse 7 500,00 10 000,00 10 000,00 *
Kommentar: Poster merket med * er endret.
Kommunale avgifter er basert på tall fra SU
Note 5:
Tallene for fakturert medlemmer og betalt til SU vil ikke være helt i samsvar ved regnskapsslutt siden
SU har regnskapsavslutning pr. 31.12 og sender ikke avregning på avgifter før påfølgende juni. 
Vi leser av strømmen og foretar avregning i august etter vår avslutning av regnskapsåret.
Note 6: Driftsutgifter
Induksjonstopp komfyr,komfyrvakt,  brannpakker felleshus, projektor og høyttaler.
Styret har brukt kr.2200,- på en styremiddag for "nytt" og "gammelt" styre etter årsmøtet 2018.
Note 7: Maskiner, hageredskaper verktøy
Høreselvern
Note 8: Vedlikehold bygninger
Varmekabler takrenner, rep. av toalett, tilstandsrapport.
Note 9: Vedlikehold fellesanlegg
Snømåking, lyskilder stolper, rørlegger  og gravearbeid i Dalen, leie minigraver, bortkjøring av hageavfall
Budsjettposten her inneholder 300' til skifte av lysarmatur veibelysning
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REVISORRAPPORT FOR SOLVANG 1-REGNSKAPET 1.8.2019 TIL 31.7.2020 

Alle utgiftsbilag og bankbeholdninger er sjekket og funnet i orden. Innkrevingen fra medlemmene er 
meget tilfredsstillende med god oppfølging av restanser. 

Regnskapsekstrakten gir et oversiktlig bilde av avdelingens økonomiske stilling og utviklingen i forhold 
til de to tidligere års regnskap samt budsjett for året. For medlemmenes informasjon når det kun blir et 
digitalt årsmøte hadde det imidlertid vært ønskelig med noe mer informasjon i notene om hva som skjuler 
seg bak de store postene for diverse inntekter, driftsutgifter og vedlikehold av fellesanlegg.  

En forklaring på hvorfor regnskapet viser et resultat på MM! === kroner bedre enn budsjettert hadde også 
vært ønskelig. Med bankbeholdninger på godt over < millioner kroner bør styret også vurdere 
plassering av deler av disse midler i bedre forrentede papirer enn bankinnskudd til de nåværende 
=,!M prosent.  

Revisorene anbefaler regnskapet godkjent med en stor anerkjennelse til kasserer for stort og vel utført 
arbeide. 
 
Oslo @C.@=.<=<= 
Trond Steinum 
Svein Sæterdal 
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Sak <: Innkomne forslag 

FORSLAG A: VIDEREFØRE TILDELINGSKRITERIENE FOR PARSELLER 

Fra: Styret 

Styrets begrunnelse: Årsmøtet i <=!V vedtok følgende tildelingskriterier når hytter selges til folk på 
ventelista. <C prosent av hyttene tildeles barnefamilier. <C prosent av hyttene tildeles søkere er under G= 
år. Ansiennitetsprinsippet følges innen gruppene. C= prosent av hyttene tildeles etter total/ordinær 
ansiennitet. De fleste andre hagene i Oslo har lignende kriterier. Styret mener at ordningen har fungert 
godt. Den fører til en viss foryngelse (selv om snittalderen i hagen har økt betraktelig de siste årene), 
samtidig som de som har stått lenge på lista får tildelt halvparten av hyttene. 

Styrets forslag til vedtak: Tildelingskriteriene som ble vedtatt i <=!V videreføres. 
 

FORSLAG B: REDUSERE ANTALL STYREMEDLEMMER 

Fra: Styret 

Styrets begrunnelse: Styret ønsker å redusere antall styremedlemmer fra > til V personer. Ni 
styremedlemmer er mye, og styret tror at det er mulig å gjøre styrearbeidet mer effektiv med V personer.  

Styrets forslag til vedtak: Styret reduseres fra > til V medlemmer 

Det har kommet et annet forslag fra Svein Sæterdal: 

Svein Sæterdals forslag: Svein Sæterdal har foreslått seg selv som styremedlem, men ønsker ikke å stille 
som leder eller kasserer. Han foreslår derfor at antall styremedlemmer reduseres til 8 slik at han kan bli 
styremedlem. 

Svein Sæterdals forslag til vedtak: Styret reduseres fra > til 8 styremedlemmer, og Svein Sæterdal 
velges til styremedlem 
 

FORSLAG C:  ENDRE REGNSKAPSÅR 

Fra: Styret 

Styrets begrunnelse: Solvang ! har de siste tiårene hatt avvikende regnskapsår, regnskap og budsjett har 
vært for perioden !. august til I!. juli i stedet for det s=m er vanlig: å følge kalenderåret. Styret mener at 
det er unødvendig for Solvang ! å ha avvikende regnskapsår: Aktiviteten i kolonihagen er konsentrert om 
sommeren, og det er naturlig at hele kolonihagesesongen er samlet i ett regnskap i stedet for at det deles 
på midten som i dag. Fellesstyret og flertallet av de andre Solvang-hagene har vanlig regnskapsår, og det 
avvikende regnskapsåret skaper en del avregningsproblemer mellom fellesstyret og Solvang !. Det er 
naturlig å endre regnskapsår i år fordi vi skal bytte kasserer. Styret foreslår at regnskapene heretter 
godkjennes på vårmøtet (kalles inn til som ekstraordinært årsmøte), og at de legges fram for årsmøtet på 
høsten til orientering; dette er løsningen flertallet av Solvang-hagene har valgt. 

Styrets forslag til vedtak: Regnskapsåret for Solvang ! skal fra !. januar <=<! følge kalenderåret.  
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FORSLAG D: FRITAK FRA PLIKTARBEID 

Fra: Birger Strand Pedersen hytte VV, Knut Erik Gabrielsen hytte J< og Reidar Karoliussen hytte TM. 

Forlagsstillernes forslag til vedtak: Der yngste medlem/leietaker på parsellen er VM år og man har vært 
medlem i kolonihageforeningen vår i !M år eller mer, er man fritatt for halvparten av det pålagte 
pliktarbeid (fellesarbeid) i sesongen. Der yngste person på parsellen er 8= år fritas en helt for pliktarbeid.  

Forslagsstillernes begrunnelse: Dagens ordning som ble vedtatt for I år siden og som ikke har noen 
øvre begrensning på fritak skaper stor misnøye blant hagens kolonister. I tillegg brukes 8-!= kolonister «i 
sin beste alder» til kjøkkentjeneste i forbindelse med Gjestebud. Dette regnes som pliktarbeid, mens 
kolonister på >< år må utføre pliktarbeid. Med bedre styring på pliktarbeidet vil vårt forslag ikke gå ut 
over de oppgavene som skal/må utføres.  

Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises 

Styrets begrunnelse: Årsmøtet i avdeling ! vedtok endringer i reglene for fritak fra pliktarbeid i <=!V, 
etter en lang utredning*. Solvang ! hadde da de mest omfattende fritaksreglene på Solvang, og alle 
fritakene fra pliktarbeid gjorde at det var vanskelig å få gjennomført fellesarbeid i hagen. Solvang ! har 
fortsatt mer fritak fra pliktarbeid enn de andre hagene på Solvang og i Oslo. 

Styret og pliktarbeidskomitéen er opptatt av å tilpasse pliktarbeidet til den enkelte, og gir tilbud om 
alternativ plikt til dem som ønsker det. Det finnes en lang rekke oppgaver som kan utføres som alternativ 
plikt, for eksempel servering på pliktarbeid. Det er svært få som har meldt interesse for disse alternative 
og tilpassede oppgavene. 

Solvang ! og < har fritak for pliktarbeid fra fylte 8= år, dersom man har hatt parsell i I= år.  
Avdeling I, J og M har fjernet alle fritak fra pliktarbeid de siste årene. De har begrunnet dette med at 
dersom man skal ha hytte med hage, må man også kunne delta i vedlikeholdet av fellesarealer.  

Forslagsstillerne argumenterer med at det brukes mye pliktarbeidstid på søndagsmiddagene. Søndags-
middagene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet i <=!V, og antall pliktarbeidstimer ble økt med én time fra 
!= til !! timer for å få til dette. Vi bruker nå rundt 8 prosent av pliktarbeidstimene på søndagsmiddagene.  

Forslagsstillerne foreslår å frita dem over VM år, og som har hatt parsell i minst !M år, fra plikt. Dette vil 
føre til at det fra <=<! vil være ca. IM parseller som er helt eller delvis unntatt fellesarbeid. Dette utgjør ca 
I= prosent av pliktarbeidstimene. Styret mener at dette vil føre til at det er en for stor andel som da ikke 
behøver å gjennomføre pliktarbeid, og at dette vil gå ut over vedlikeholdet av fellesarealene. 

  

 

* Se sakspapirene fra ./01, med utredning og begrunnelse, på https://solvang0.no/wp-content/uploads/./01/0//./01-
arsm%CF%BHte-sakspapir.pdf  
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Sak ?: Fastsetting av kontingent og honorarer  
Årsmøtet <=!V vedtok at medlemskontingenten i Solvang ! heves med <,M prosent per år for å holde tritt 
med prisutviklingen. Dette prinsippet videreføres. Kontingenten i <=<= var IIT< kr. 

Nivået for honorarer foreslås å holdes uendret. Styreleder, nestleder og sekretær mottar != === kr og 
øvrige medlemmer <=== kr per år i honorar.  

Forslag til vedtak: 

a. Kontingenten økes med <,M prosent og fastsettes til IJJT kr per parsell for <=<!. 
b. Honorar til styreleder, nestleder og sekretær er != === kr, øvrige styremedlemmer <=== kr 

 

Sak C: Budsjett 
Styrets forslag til budsjett er gjengitt sammen med regnskapet på side >. 

Budsjettet er laget for et helt regnskapsår og gjelder for !.8.<=<= til I!.V.<=<!.  

Dersom forslaget om å endre regnskapsår blir vedtatt, vil styret legge fram forslag til budsjett for 
kalenderåret <=<! på vårmøtet i <=<!. 
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Sak H: Valg 
Valgkomitéen har bestått av Nils Rydland, Lisbeth Trelnes og Camilla Ruud.  

De foreslår følgende: 

FORSLAG TIL TILLITSVALGTE, SOLVANG 1,  2020-2021 

Funksjon  Forslag  

Styret Etter styrets ønske reduseres antall styremedlemmer fra J til K.  
< styremedlemmer som har sittet ut sin periode erstattes derfor ikke.  

Leder Gjenvalg < år Christian Kjøde, hytte !> 

Nestleder Ikke på valg Erik Bolstad, hytte >! 

Sekretær Ikke på valg Bente Bügelmeyer, hytte IM 

Kasserer Ny < år Bjørn Arild Flåten, hytte J8 

Styremedl. Ikke på valg Tom Nilsen, hytte TT 

Styremedl Ikke på valg Anne Aanstad, hytte MJ 

Styremedl. Ikke på valg Bjørg Hakkelberg, hytte !!= 

 
 

Kretsstyret 

Repres. Ikke på valg Wenche Lillevik, hytte 88 

Vararepr.  Christian Falkenberg Kjøde, hytte !> 

Kretsens årsmøte 

Repres. Ikke på valg Arne Linnerud, hytte JI 

Styrets rep.  Erik Bolstad, hytte >! 

Felles årsmøte Solvang 

Repres. Ikke på valg Nils Rydland, hytte !T 

Repres. Gjenvalg < år Lisbeth Trelnes, hytte VI 
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Aktivitetskomitéen 
Leder Ikke på valg Peder Opstad, hytt <8 
Medlem Ikke på valg Eivor Vindenes, hytte !!! 
Medlem Ikke på valg Hilde Thygesen, hytte I8  
Medlem Ikke på valg Jørn Nilsen, hytte IJ 
Medlem Gjenvalg < år Trond Knutsen, hytte 8J 
Medlem Gjenvalg < år Eva Strand, hytte <M 
Medlem Gjenvalg < år Henrik M. Christiansen, hytte >< 
Medlem Ny < år Gry Ystebø, hytte !! 
Byggekomitéen 
Leder Gjenvalg ! år,  

ny som leder 
Nils Olav Årdal, hytte IM 

Medlem Ikke på valg Ola Blingsmo, hytte T8 
Medlem Ny < år Silje Seierstad, hytte 8 
Medlem Ny < år Vegard Morberg, hytte >I 
Salgskomitéen 
Leder Gjenvalg < år Anne Grethe Nilsen, hytte !=! 
Medlem Gjenvalg < år Hilde Gresslien, hytte !=V 
Medlem Ikke på valg Ulf Rød, hytte != 
Medlem Ikke på valg Randi Eikenes, hytte T> 
Ordenskomitéen 
Leder Gjenvalg < år Birger Strand Pedersen, h. VV 
Medlem  Gjenvalg < år Hege Markussen, hytte <I 
Medlem Ikke på valg Kjell Benjaminsen, hytte !T 
Pliktarbeidskomitéen 
Leder Ikke på valg Kjell Elfstrand, hytte 8= 
Medlem Ikke på valg Gisli Kristjanson, hytte MJ 
Medlem Ikke på valg Rolf G. Holmberg, hytte !!I 
Medlem Ikke på valg Roald Olsen, hytte TI 
Medlem Ikke på valg Victor Berg, hytte J> 
Medlem Gjenvalg < år Asbjørn Klomstad, hytte !< 
Medlem Gjenvalg < år Lise Lotte Harang, hytte TV 
Medlem Gjenvalg ! år Karsten Raddatz, hytte JV 
Medlem Ny < år Erling Padøy, hytte I> 
Revisorer 
Leder Ikke på valg Trond Steinum, hytte <! 
Medlem Gjenvalg < år Svein Sæterdal, hytte TJ 
Valgkomitéen 
Leder Ikke på valg Nils Rydland, hytte !T 
Medlem Ny < år Ann Tove Thomassen, hytte !!< 
Medlem Ny < år Grethe Strand-Pedersen, hytte VV 
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Vedlegg: Årsrapporter fra komiteer og lag 
Komitéenes årsrapporter er til årsmøtet i hagen.  
Damelaget og Gubbelaget er selvstendige organisasjoner, og deres årsrapporter er til orientering. 

FELLESARBEIDSKOMITÉEN (PLIKTKOMITÉEN)  

Pliktarbeidsesong 0101 ble annerledes enn vanlig som mye annet. Covid-89 har satt sitt preg på arbeidet. I 
tillegg har sykdom og andre årsaker medført at vi har vært en begrenset krets av aktive komitemedlemmer som 
har strukket seg langt for å få gjennomført årets plikt.  Særlig utfordrerne var det at Kjell Elfstrand måtte 
trekke seg som leder for fellesarbeidskomitéen. Vi håper han er tilbake neste sesong.  Det har også vært en 
utfordring med å få gjennomføre serveringen siden det er for få som er interessert i oppgaven. 

Pga. Covid-89 ble ikke vår- og høstdugnaden gjennomført og de oppgavene som vanligvis blir utført på disse 
er blitt tatt som plikt. Blant annet var planen å rydde kvist etter skogryddingen i hundremeterskogen under 
vårdugnaden. I stedet har kolonistene som var berørt av skogrydding fått godskrevet plikttid for å rydde rundt 
egen hage. I tillegg ble det gjennomført ekstra plikt en helg i juni hvor vi leide inn en stor kvistkutter. De fikk 
en utfordring da kvistkutteren veltet og deler av arbeidet må utsettes til mandagen. Flis fra kvistkuttingen ble 
lagt tilgjengelig for kolonistene samt lagt utover stien i hundremeterskogen. Sandkasseprosjektet ble fullført i 
vår. 

Det er gjennomført 80 ordinære plikter (L onsdager og M lørdager). Utover de nevnte oppgavene har fokus vært 
å utføre klipping av gress, luking og rydding på fellesområdet. Videre rydding av småskog pluss diverse 
malearbeid. 

Dessverre ble det dårlig treff mellom lørdagspliktene og når komprimatorbilen (kvistbilen) kom så 
hageavfallet ble liggende lenge. Det er viktig at de som har deltatt på pliktarbeidet i forkant av at 
komprimatorbilen kommer, stiller opp og hjelper til med å kaste hageavfall fra pliktarbeidet. 

Noen arbeidsoppgaver som f.eks. klipping av gress i dalen bør vurderes som sesongoppgave for en hytte. 

Det er gjort forsøk på få etablert en blomstereng i dalen. Dette tar tid og det må etableres en langsiktig plan 
hvor kolonistene involveres. 

Som tidligere nevnt har vi mesteparten av sesongen hatt et frafall av R medlemmer.  Det hadde derfor vært 
ønskelig med noen varamedlemmer å ta av. 

Fellesarbeidskomiteen takker for sesongen og innsatsen som er blitt gjort av kolonistene! 

Håper neste sesong blir mer normal. 

Asbjørn Klomstad, fellesarbeidskomitéen 

SOLVANGS GJESTEBUD  

Sommeren <=<= ble, som for alle andre, en spesiell sommer for Gjestebudet.  

Forventingene og føringene fra Styret var at det ikke kunne avholdes. Likevel endret dette seg rett i 
forkant av åpningsdatoen. Gjestebudet med kokker, måtte lære seg smittevernregler om hvordan man 
skulle kunne gjennomføre middagene på en sikker måte i forhold til Covid !>. Vi fikk heller ikke servere 
for andre enn for folk i avd !, med gjester.  

Gjestebudet har avhold 8 middager. 8 gode middager med hjemmelaget mat av glade og ivrige kokker. 
Kokkene er engasjerte, matinteresserte mennesker, som har stor ambisjoner om å lage det beste for 
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Solvang !. Med oss har vi hatt < assistenter til hver servering, hvor flere er gjengangere fra de foregående 
år, fordi de synes det er gøy og hyggelig. God mat lages av mennesker som møtes i god steming.  

Vi i Gjestebudet håper at dere som kommer og spiser merker dere dette og har et hyggelig og godt måltid. 

Til neste år håper vi at restriksjoner er redusert og det planlegges temakvelder og grilling, ambisjonene er 
høye. Vi ønsker dere alle velkomne til året 2021 og starter som vanlig opp siste helgen i mai. 

Velkommen!  

Katharina Schöndorf, Gjestebudet 

AKTIVITETSKOMITÉEN  

Følgende aktiviteter ble avlyst pga korona:  

- søn <T. april: foredrag om bokashi 
- tor V. mai: kurs i beskjæring av frukttrær 
- tors !J. mai: kurs i streetfoto 
- tors <8. mai: fotoutstilling (av street photo) 
- tors J. juni: kurs i te og tesmaking 
- lør T. juni: barneteater 
- lør T. juni og 8. aug: ungdomsklubb på huset 
- tors <=. aug: foredrag om fermentering 
- lør M. og søn T. sept: solvangdagene 
- søn T. sept: auksjon av streetfoto 

Dette fikk vi til:  

- søn I!. mai: tur til vettakollen ca !< deltagere 
- tors !!. juni: kurs i spiselige vekster!> deltagere. 
- lør <=. juni: St. hans-feiring med levende 

musikk, kjempestort bål og salg av rømmegrøt. 
solgte porsjoner rømmegrøt: <T voksne + I barn 

- tors <M. juni: quiz << deltagere 
- tors <. juli: kino for barn T deltagere 
- tors <. juli: kino for voksne !J deltagere 
- tors I=. juli: kino for barn J deltagere 
- tors I=. juli: kino for voksne V deltagere 
- tors T. aug: kino for barn = deltagere 
- tors T. aug: kino for voksne T deltagere  
- lør 8. aug: barneteater «ha det på badet»  

<! deltagere. 
- tors !I. aug: foredrag om cider vi solgte  

I< billetter, men bare <V kom. 
- lør <!. aug: plantebyttemarked 
- søn !I. sept: solvangcup i boccia deltagere: 8 

lag á I spillere + T arrangører + et ellevilt 
publikum (I=?) 

Økonomi: Utgifter !T T!I kr. Inntekter !V JJ= kr. Overskudd 8<V kr. 

Min oppsummering av sesongen: 

Negativt: Laber interesse fra kolonister i avd !. Det er i grunnen de samme !M-<= personene som går igjen. 

Positivt: Økende interesse fra andre avdelinger, og til dels også utenfra. 

Superpositivt: I samarbeid med Geir Henriksen fra avdeling I, fikk vi til å arrangere Solvangcup i boccia i 
Dalen. I alt 8 lag deltok. Avd < og J stilte med hver sitt lag, mens de resterende avdelingene stilte med to 
hver. Fra avdeling ! stilte Gubbelaget (Reidar, Knut og Birger) og Ungdomslaget (Isak Gåre Opstad, Elias 
Knudsen og Marte Linnerud). Gubbelaget kom seg helt til finalen, men tapte mot avdeling I. Gubbelaget 
stilte ellers med hoveddommer, og fikk heder og ære for den flotte bocciabanen. Etter finalen ble det 
servert Super Bowl (Minestronesuppe), kake, kaffe og cider på Huset. I alt IJ porsjoner med suppe ble 
solgt, og vi var rause med påfyll. Det har allerede kommet høylytte krav om ny turnering til neste år! 

Peder Opstad, leder aktivitetskomitéen 
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BYGGEKOMITÉEN 

Byggekomitéen har bestått av følgende medlemmer: Vegar Breimo (Leder), Nils Olav Årdal og Ola 
Rumohr Blingsmo. Hanne Westring (sekretær) gikk ut av komitéen etter I møter ifm at hun solgte sin 
hytte og avsluttet sitt forhold til kolonihagen. Vegar overtok sekretærjobben.  

Byggekomitéen har ikke myndighet til å godkjenne en byggesøknad, men kommer med en innstilling til 
styret. Denne sesongen har Byggekomitéen hatt < møter i måneden, bortsett fra i juli. Totalt !! møter. For 
kortest mulig behandlingstid har Byggekomitéen avholdt sitt møte én uke før Styrets møte. Dette har 
medført at byggesøknader ikke har behøvd å være mer enn ni dager i systemet før hytteeier kan signere 
byggetillatelsen i styrets kontortid eller på byggekomitéens møter.  

Flere har benyttet anledningen til å få råd og vink av byggekomitéen. I forbindelse med møtene har vi hatt 
befaring angående nye søknader og oppfølging av gamle byggesaker. Byggekomitéen har også fulgt opp 
byggearbeider som har foregått utenom sesongen. Det har vært laget J tilstandsrapporter ifm overdragelse 
av hytter til nye eier.  

Oppdaterte byggeforskrifter er en stor forbedring og vi merker også at den er til mer hjelp for den enkelte 
beboer.  

En oppfordring til slutt, alle som har fått innvilget en byggesøknad og som er ferdig med jobben, gi 
tilbakemelding til byggekomitéen. Da får vi gjort kontrollbefaringen og arkivert saken.  

Vegar Breimo, leder byggekomitéen 

 

ORDENSKOMITÉEN 

Ordenskomitéen har i år som tidligere gått sine månedlige runder i hagen for å se til at kolonistene holder sine 
parseller og hytter i orden. Rundene har vært gjennomført hver måned fra mai til oktober. 

Parsellen skal fremstå som velstelt, gresset skal klippes og blomster og trær skal ikke overstige W meter. Alle 
hytter og postkasser skal merkes med husnummer og være godt synlig fra veien. Søppel og rot skal ikke lagres 
på parsellen. Ordenskomitéen rapporterer til styret i hagen om mangler og dårlig stell og vedlikehold av hytte 
og parsell og sjekker at reglene følges mht. høyde på hekker og trær o.l. 

Stort sett er de fleste kolonistene opptatt av å holde sine hytter og hager i fin orden. Men det er enkelte som lar 
gresset gro og hekken vokse høyt og gå langt ut i veiene våre. Dette er spesielt uheldig for ambulanser og 
annet kjøretøy. Ordenskomitéen følger opp med å legge lapper i postkassene til dem som ikke følger reglene. 
Det er noen gjengangere som ikke respekterer påleggene, og styret tar nå tak i dette spesielt. Pålegg med frist 
for utbedring skal gis skriftlig på hver runde, og styret mottar kopi av denne. 

Noen hytter viser seg å være lite bebodd, noe hagene bærer betydelig preg av. Her minner vi om at hytter og 
parseller skal brukes og vedlikeholdes med tanke på de mange som står på venteliste og gjerne vil inn, noe 
styret vil ha spesielt fokus på. 

Ordenskomitéen er glad for at de aller fleste kolonister er positive til det arbeidet vi utfører og vi takker for den 
gode kontakten over hekken denne sesongen. Vi ser frem til en ny vår! 

 Birger Strand-Pedersen, leder ordenskomitéen 
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SALGSKOMITÉEN 

Komitéen har bestått av Anne Grethe Nilsen, Randi Eikenes, Hilde Gresslien og Ulf Rød. 

Salgskomiteen har solgt J hytter i år (hvorav en er solgt internt), og J hytter har blitt overdratt til familie. 
Hyttene er solgt etter kriteriene barnefamilie, under J= år og den siste etter ansiennitet. 

Vi solgte < hytter til folk på ventelista før sommeren og én etter sommerferien. Den fjerde hytta ble solgt 
internt; det var tre kolonister som var interessert i denne og den med lengst ansiennitet fikk kjøpt hytta.  
Vi har i år måttet ha begrensninger på antallet på visninger p.g.a. pandemien.  

Anne Grethe Nilsen, leder av salgskomitéen 

 

DAMELAGET 

Damelaget ble stiftet i !>II og må sies å være en kulturinstitusjon i kolonihagen. Laget er i vekst med <! 
medlemmer, en økning på T fra i fjor. Kontingenten har i år vært på <== kroner.  

Aktiviteter i perioden:  

Vårmøtet. På grunn av pandemien ble vårmøtet som var planlagt i april, avlyst. Vår første samling hadde 
vi på Egon på Ullevål stadion, der !< damer møttes til middag i slutten av mai. Som alltid på våren var det 
god stemning og optimisme foran en ny sesong.  

Medlemsmøter. Damelaget har hatt > medlemsmøter denne sesongen. Det er en hyggelig og uformell 
stemning på møtene, noe som er med på å skape trivsel. Vi har hatt quiz, opplesing av historier fra lagets 
tidligere tider, samt avholdt et møte i hagen til et medlem. Den flate strukturen har medført at alle har tatt 
ansvar for at laget drives – og at aktivitetene gjennomføres på en god måte. Ekstra inspirasjon har det 
vært at vi har fått T nye medlemmer i år.  

Tur til Signalen. Onsdag <>. juli dro !M damer til restaurant Signalen på Nesodden, for å innta en god og 
uformell middag sammen. Deilig fiskesuppe i maritime omgivelser gav en god og hyggelig opplevelse.  

Søndagskafé. Denne sesongen har ikke Damelaget hatt søndagskafe. Damelaget har hatt søndagskafé i 
over <M år og den blir sett på som en etablert institusjon i kolonihagen. Mange har etterspurt kaféen og gitt 
uttrykk for at den er savnet. Nå ser det ut til at det blir søndagskaféer neste år, og det ser vi fram til.  

Museet. Museet har ikke vært holdt åpent i år fordi diverse arrangementer er blitt avlyst, hovedsakelig på 
grunn av pandemien.  

Økonomi. Damelaget har opp gjennom årene gitt store summer til hagen, som laget har tjent på ulike 
aktiviteter. Etter hvert som medlemstallet gikk ned, gjennomsnittsalder opp og inntektene ble mindre, har 
laget gått over til å anskaffe/gi en bruksting til hagen hvert år. I år, som vi ikke har hatt søndagskafé og 
hovedinntektskilden dermed er borte, ser vi oss ikke i stand til å kjøpe inn noe til fellesskapet. Vi håper at 
dette endrer seg til neste år.  

Randi Eikenes, leder av Damelaget 
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GUBBELAGET 

Året <=<= har vært et spesielt år, også for Gubbelaget i Solvang !. Laget har nå !8 medlemmer, hvorav tre 
æresmedlemmer. Det er plass til flere, og alle menn i Hagen som ønsker å delta, er hjertelig velkommen. 

Møtevirksomheten kom først i gang medio juni- og første sosiale treff ble avholdt på Egon Ullevaal !J. 
juni. Vårmøtet ble avholdt på Huset !8. juni. Det ble avholdt to medlemsmøter i august, og årsmøte ble 
arrangert !V. september med festmiddag. Gubbelaget har utviklet en egen matkultur – det serveres 
varmmat på alle medlemsmøter. Elgkarbonader og gulrotkake, fiskesuppe og pølsegryte (Strøm Larsen) 
har vært på menyen.  

Ordningen med bort kjøring av hageavfall ble videreført også i <=<=. Reidar og Knut er sjåfører, og i alt 
fem kjøringer er gjennomført i løpet av sesongen.  

I juli har det vært arrangert to Bocciakvelder i Dalen – og dette er en sport med et potensiale.  

!=. september gikk turen til restaurant Schrøder. Dette er en fast tradisjon, og !J medlemmer deltok.  

Valg: Birger Strand-Pedersen erstattet Per Ørmen i lagets arbeidsutvalg. Svein Bredesen og Hans Otto 
Hauger fortsetter. Per ble takket av for lang og solid tjeneste.  

Gubbelaget feirer VM års jubileum i <=<=. Dette ble markert på årsmøtet og laget fikk en oppmerksomhet 
fra Damelaget i Hagen. Svein Bredesen har forsket på lagets historie. Han delte ut protokoller fra lagets 
virksomhet !. november !>JM til <. juni !>JV. Stiftelsen av laget fant sted !. november !>JM på 
Grunerløkkens Folkets Hus. Stiftelsen var inspirert av Damene i Hagen som hadde «Kvindeforeningen». I 
vedtektene paragraf I kan vi lese en formålsparagraf for Gubbelaget: «Samle Solvang !’s parselleiere til 
kameratslig samvær og ved underholdning av ymse slag å fremme samholdet og kameratskapet innen 
avdelingen.»  

Dette er ingen dårlig formulering. Vi gleder oss til de neste VM årene.  

Arbeidsutvalget i Gubbelaget 


