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Vårmøte i Etterstad kolonihager 07.mai 2008 
Kl.18.30 -21.00 

 
Referat/protokoll 

 
1. Åpning og konstituering 

Inkallingen ble sendt ut nesten tre uker før møtet, tre saker kom inn innen fristen. 
Møtet anses som lovlig innkalt. 
 
Det ble foretatt navnopprop: 
 
Ved møtets start var det 34 personer tilstede og 31 parseller representert  
 

2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å skrive under 
protokollen.  

  
 Følgende ble valgt: 
 Dirigent: Larz Tvethaug 
 Referent: Lars Bjerkmann 
 Tellekorps: RagnhildTor 
 Protokollunderskrivere: Anne Kari Myrvold/Liv Breines.  
 
 Vårmøtet markerte Lulli Holmgens bortgang med ett minutts stillhet 
 

3. Pris for leie av Huset 
 

Styret foreslår ingen endringer av prisene. Enstemmig vedtatt 
 

4. Budsjett 
Kasserer la fram årets budsjett til orientering. 

 
Spesielt i år er ekstrainntekt øremerket stolinnkjøp til huset, samt diverse 
budsjetteringer i forbindelse med 100årsjubiléet. Et overraskende pluss er at 
strømmen er billigere enn vi regnet med. 
 
 

5. Virksomhet for sesongen. Legges kort fram av styret. 
 
a. Hundreårsmarkeringen (komiteen v/Anne Kari Myrvold p58 orienterte) 

Starta med masse idéer. Resultat: kokebok (Tone Homen, Erle Stokke, Siri 
Gjellan Müller og Bjørnar Nørstebø har gjort en strålende jobb med å lage 
kokebok i anledning hagens jubileum. Boken er nå sendt til trykk.), 3. juni 
åpning av utstilling (hagen sett med barneblikk), historielag og kafé. 14, 
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juni markering med prominente gjester, selve festen er 14 juni på kvelden 
(kort frist til påmelding og det blir en egenandel),  ryddefrokost den 15. 
juni, Barne- og ungdomsfest i løpet av sommeren. Søkt støtte diverse 
steder, men deesverre fått mange avslag. Fått støtte fra 
kolonihageforbundet til kokeboka. Satset på inntekter fra T-skjorter og bok. 

 
b. Stoler til Huset er bestilt 

Penger til overs brukes til bord 
 

c. Femårsplan for vedlikehold (Petter Thoresen p83 orienterte) 
I forbindelse med 100årsjubiléet har det blitt gjort mye på utearealet. 
Bygningsmassen bærer preg av slitasje, spesielt på toaletthuset som er 
gammelt og velbrukt. Det er et problem at vi har få bygningsteknisk 
kyndige, så det sliter på de vi har. 
 
Maling av porter er en del av vedlikeholdet og som hekken er det 
fellesområde, men parsellenes ansvar. 
 
Titten Tei blir snart ferdig. Det kan bli forespørsel om dugnader utover 
fellesarbeidet – vær positiv! 
 
Det ble tatt opp om det var mulig å få utbedra lekeområdet. Kanskje få tak i 
brukte klatredingser, et større lekehus, nytt lekeapparat. Noe diskusjon 
rundt temaet. Styret tar gjerne imot idéer og folk som vil gjøre en innsats. 

 
d. Gjennomgang av elanlegg i hagen 

Hafslund (netteier) skal ha runde med elsjekk på hver enkelt hytte og 
fellesområder i hagen. Parsellen ansvarlig for sitt anlegg. Gamle målere må 
sannsynligvis byttes. Sender brev til hver parsell rundt midten av mai om 
når inspeksjonen foretas. Det blir noen alternative dager og det tar ca 1,5 
time per hytte. Hver parsell vil få skrftlig tilbakemelding poå hva som må 
gjøres. 
 
Det er mulig at vi kan samordne utskiftning av målere. 
 
Det kom opp spørsmål om hvor formelt det er. Kan man si nei. Det 
formelle skal avklares, men Hafslund eier nettet. 

 
e. Internett i hagen – orientering 

Det blir ingen felles løsning. Kostnaden blir for stor pga hagens spesielt 
vanskelige forhold. Styret anbefaler de enkelte parsellene om å gå sammen 
om lokale tilknytningspunkter. Slå dere sammen med naboeller fem.  

 
f. Parkering forbudt i hagen 
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Det er noe problem med kolonister som parkerer bilen på hagens område. 
Det ble kontakta inntauingsfirma i fjor, og det vil ved inntauing bli et gebyr 
på 3200.- å hente bilen, hvis den hentes i løpet av 24 timer.  
 
Det ble noe diskusjon om nødvendigheten av dette. 
 
Spørsmål om gata opp til hagen. Hvorfor mista vi parkeringsmuligheten 
vår der. Simen og Petter har sjekka, og sjekker videre. Det er uklart hvem 
som eier området. 

 
g. Henger til bil – utlånsrutiner 

Petter p83 har nøkkel. 
 
Innspill: Det bør lages bestillingsrutiner og regler for hengeren og 
reperasjon av skader. 
 
Noe diskusjon. Det har vært forsøk med sjekkbok. Trenger kanskje en 
ansvarlig 
 

h. Årets kolonist og årets hage også i år 
Legg merke til parsell og personer. Prisene deles ut på høstfesten 
 

i. Hvem er nye denne sesongen? 
Marit Nyborg på p85 er ny 

 
j. Husk vedtekter og driftsregler – Det er utdelt skjemaer. 

Bruk skjema. Søk heller om for mye enn for lite... 
 
 

6. Fellesarbeidsleder, orientering fra styret, arbeidet honoreres  
Fellesarbeidsleder 2008: Dag Hoel p76. Honoreres med kr. 8 000.  
Applaus 
 

7. Rengjøringshjelp til vask av sanitæranlegg 
I år vil jobben gjøres av Ruth Mottang p 50. Honoreres med kr. 15 000.  
Applaus 

 
8. Innkomne forslag 

 
a) Innkjøp av maling til portene gjøres av styret 
Forslagsstiller: Marit Sollesnes p 26 
 
Forslag: Veldig få har malt sin port i den nye fargen, og for at det skal bli gjort i 
tide til 100års-jubileet foreslår jeg at innkjøp gjøres av hagen – til alle parsellene.  
 
Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Begrunnelse: Det er tidligere 
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henstilt til parselleierne å gå sammen om å kjøpe inn maling. Dette er den  
enkeltes ansvar som tidligere.  Frist for å male porten er 15. mai. 
 
5 personer stemte for Marit Sollesnes forslag. Forslaget ble ikke vedtatt 

  
b) Innkjøp av nye benker til hagen 
Forslagsstiller: Marit Sollesnes p 26 
 
Forslag: Mange av hagebenkene er ødelagte og utslitte. Jeg skulle ønske at vi til 
vårt jubileum tok oss råd til å kjøpe inn hvite trebenker som kan stå mange steder i 
hagen – ved inngangspartiet, huset og trekanten. Hagen kan være åpen for alle 
som vil ta seg en tur og nyte vår oase, og det hadde vært trivelig for oss kolonister 
og de som besøker oss å kunne slappe av på en pen benk i vår felles hage.  
 
Styrets innstilling: Forslaget vedtas og det overlates til Hundreårskomiteen å 
kjøpe inn dette. Finansiering: det er søkt frivillighetsmidler, størrelse på innkjøp 
(antall benker osv) avhenger av om vi får støtte. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 
c) Bibliotek på huset 
Forslagsstiller: Marit Sollesnes p 26 
 
Forslag: Huset bør ha et bibliotek. 
Et bibliotek vil gjøre det store rommet på Huset mer hjemmekoselig (uten 
romklang) og Huset vil besøkes oftere. Jeg har mange forskjellige bøker jeg kan 
gi til biblioteket (romaner, leksikon etc), og andre har sikkert en bokhylle, lenestol 
og et lite bord å gi bort. Jeg ser for meg at hit kan vi komme og låne en bok eller 
flere, og hele tiden vil noen av oss ha en god bok vi har lest, som vi vil gi videre 
til biblioteket vårt. Huset har åpent på torsdager for fellesarbeid, så 
biblioteket/Huset kan være åpent for alle på torsdager mellom kl 18 og 21 – gjerne 
oftere.  
 
Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Begrunnelse: dette vil gi mindre plass 
enn det i utgangspunktet er i vårt lille Hus. I tillegg vil det være vanskelig å 
gjennomføre kontroll med åpningstider, renhold osv. Alternativ til dette er å ha et 
byttebibliotek utenfor Huset. Dette har vært tatt opp tidligere, og kan kanskje 
gjennomføres i år? Da må vi ha ansvarlige osv.  
 
Diskusjon. Mange positive til å ha et bibliotek. Styret valgte å trekke sin 
innstilling. En bibliotekruppe ble lagd med Marit p26, Kari p82, Liv p16 og Erle 
p74 som ansvarlige. De kommer med løsningsforslag til styret. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 
9. Valg 
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Redaksjonskomité (1 år av gangen) 
Larz Tvethaug, p 20 
Bjørnar Nørstebø, p 86 
May Len Skilbrei, p 2 
Rolv Vidar Wraal Johansen, p 14 
Nettansvarlig: Larz Tvethaug, p 20 
 
Valgt ved aklamasjon 
 
Hagebrukskomité 
Anne Mette Moe, p 69, ikke på valg 1 år  
Anne Berit Klubbenes, p 81, ikke på valg 1 år 
Eirill Kristiansen, p 87, på valg 2 år 
Hanne Lene Skjeklesæther, p 23, på valg 2 år 
 
Her kom det et benkeforslag fra Lars Bjerkmann, p87 om å legge ned 
uteromskommitéen og at Hanne Lene Skjeklesæther går inn i hagebrukskommitéen. 
 
Benkeforslaget ble enstemmig vedtatt 
Kommitéen ble valgt ved aklamasjon 
 
Festkomité,  
Anna Sigurdardottir, p 1, ikke på valg 1 år  
Peter Udbjørg, p15, på valg 2 år 
Trine Einvik Utvik, p80, på valg 2 år 
Ingrid Grindeland, 68, på valg 2 år 
Kenneth Samuelsen, p 78, på valg 2 år 
Steffen Uhre, p 46, ikke på valg 1 år 
 
Valgt ved aklamasjon 
 
Loppekomité 
Eunice Haug Jammeh, p 27, på valg 2 år 
Vibeke Voss, p 18, på valg 2 år 
Heidi Pegill Haugstad, p 24, ikke på valg 1 år 
Hilde Halvorsen, p 64, ikke på valg 1 år 
Brita Børresen, p 40, ikke på valg 1 år 
 
Valgt ved aklamasjon 
 
Hundreårskomité (hagen 100 år 2008) 
Larz Tvethaug, p 20 (leder) 
Anne Kari Myrvold, p 58 
Inger Helen Giltvedt, p 56 
Simen Andresen, p 56 
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Kjersti Myrene, p 86 
Siri Gjelland Müller, p 54 
Hanne Sofie Hem, p 9 
Ann-Berith Hultin, p 20 
Martin Wanvik, p 71 
Tore-Jarl Bielenberg, p 63 
Marit Hamre, p 88 
Ressursperson: Eunice Haug Jammeh, p 27 
Ressursperson: Erle Stokke, p 74 
Ressursperson: Tone Holmen, p 29 
 
Uteromskomité 
Uteromskomitéen legges ned 
 

Informasjon på slutten av møtet: 
 

Simen p56 ønsker mer historiske bilder.  Bilder fra din egen tid, sommerglede, barn 
som har blitt voksne osv. 
 
 
 
 

Oslo 07.05.2008 
 
 
 
 
Referent: ............................................... 
  Lars Bjerkmann 
 
 
Referatets gyldighet bekreftes: 
 
 
  ...............................................   ............................................... 
  Anne Kari Myrvold    Liv Breines 


