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Vårmøte i Etterstad kolonihager 13.mai 2009 
Kl.18.30 -21.00 

 
Referat/protokoll 

 
1. Åpning og konstituering 

Inkallingen ble sendt ut tre til fire uker før møtet, én sak kom inn innen fristen. 
Møtet anses som lovlig innkalt. 
 
Det ble foretatt navnopprop: 
 
Ved møtets start var det 32 personer tilstede og 27 parseller representert  
 

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

  
 Følgende ble valgt: 
 Dirigent: Petter Thoresen 
 Referent: Lars Bjerkmann  
 Tellekorps: Steffen og Jorunn 
 Protokollunderskrivere:  Siri Gjellan Mûller og Bjørnar Nørstebø 
 
 

3. Pris for leie av Huset 
 

Styret foreslår ingen endringer av prisene. Enstemmig vedtatt 
 

 
4. Budsjett 

Kasserer la fram årets budsjett til orientering. Vi har bedret økonomi etter fjoråret. 
Strømutgiftene øker. Styrehonoraret økes med 14.000,- i henhold til årsmøtvedtak. 
Det blir satt av noe penger til advokathelp, og en del til vedlikehold. Budsjettert 
med regnskap i null.  
 
Gerd Buflod kom med et innspill om å legge ned Etterstadposten og bare ha 
nettside. Andre i salen uttalte at de var glade for Etterstadposten og at den er 
samlende og hyggelig. Eventuelt kan parsell-leiere resevere seg for papirutgaven 
og bare få Etterstadposten på mail (pdf) 

 
 

5. Virksomhet for sesongen. Legges kort fram av styret. 
Det er satt av 25.000,- til opprusting av huset. Det innebærer lamper, ny 
kaffetrakter, nye panelovner, nye bord (eller reparere gamle). 



z 
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Gjerdet som er mellom kolonihagen og gangveien bak trekanten ble nesten ferdig 
skifta ut på dugnad og fellesarbed. Styret fortsetter å følge opp og undersøker om 
det er andre deler av gjerdet som også bør skiftet. Styret kontakter borettslaget i 
OBOS-blokkene vi deler gjerde med 
 
Parsell 11, Lullys parsell ble arvet av to personer fra Fredrikstad, som dermed ikke 
kunne overta hytta. Takstert i fjor for x kr. Styret hadde vansker med å 
kommunsere med arvingene. De var uenige i taksten og hadde problemer med å 
forstå kolonihagens takstsystem. Saken ble oversendt advokat som oppnådde et 
forlik for ca to uker siden. Det mest spesielle ved forliket var at arvingen krevde at 
det blir brukt 2000,- kroner på lekeplassen. (Et beløp tildsvarende et års renter av 
verdien på hytta.) Ny takst er laget i år og den er omtrent lik fjorårets. Hytta vil bli 
solgt med noen pålegg til ny eiere. 
 
Det er fremdeles mulig å låne henger i hagen. Den har noen skavanker og skal på 
sørvis. Det kommer oppslag på titten tei om rutiner for utlån. 
 
På årsmøtet ble det vedtatt at vi skulle ha en prøveordning for leverng av 
hageavfall. Styret kommer til å skaffe gjennomsiktige sekker for å ungå 
blandingssøppel. Sekkene selges for en rimelig sum og kan leveres på fastsatt sted 
i hagen. Oppslag kommer på titten tei. 
 
Vannrør og strømledninger ligger grunt i hagen og det er fort gjort å lage hull på 
disse. Parsell-leiere bør sjekke hvor strøm og vann går på parsellen. Å slå ned et 
spett i strømkabelen kan være veldig farlig – og dyrt. Styret lager forslag til 
høstmøtet for hvor ansvaret mellom parsell-leier og hagen skal deles. Styret skal 
også jobbe med å få tegna inn vann og strøm på et kart. Noen har kanskje et eldre 
kart i hageboka. Innspill fra salen: Steffen Uhre savner nøkkel til strømboks ved 
gjerdene. Noen i salen påpekte at fellesboksene ved hageveien kun er for 
elektrikere og fagpesoner, men i følge Gerd Buflod mente inspektøren fra Hafslund 
at alle burde ha slik nøkkel. Styret undersøker hva vi kan og skal ha tilgang til. 
Styret kommer til å fremme et forlag på årsmøtet om at EL-dokumentasjon inn 
som et punkt om i driftsreglene. 
 
Nye kolonister denne sesongen v/Larz 68: Camilla Johannesen p 68 er ny kolonist 
denne sesongen. Gunhild Gamlsæter vil bebo parsell 82, parsellen til Anne og 
Kari. 
 
Prisen for årets kolonist deles ut på høstfesten, tenk på kanidater. Hagebruk- og 
driftskomiteen velger årets parsell, som også deles ut på høstfesten. 
 
Husk vedtekter og driftsregler. Bruk skjema for melding om vedlkehold/søknad 
om endringer mv. Hvis du mangler driftreglene, kan de fåes av styret og på 
nettsidene (adresse og brukernavn vil bli sendt ut på epost når nye sider er klare). 
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6. Fellesarbeidsleder, orientering fra styret, arbeidet honoreres  
Fellesarbeidsleder 2008: Tone Holmen p 29. Honoreres med kr. 8 000.  
Applaus 
 
Gerd Buflod lurte på om det fantes en instruks for denne jobben. Da det ikke gjør 
det foreslo hun at det burde lages slik at alle vet hva jobben innebærer. 
 

7. Rengjøringshjelp til vask av sanitæranlegg 
I år vil jobben gjøres av Rolv.Vidar Wraal Johansen p 14. Honoreres med kr. 
15 000.  
Applaus 

 
8. Innkomne forslag 

 
a) Redusere innbruddsfaren 
Forslagsstiller: Daniel Blindheimsvik  p 35 
  Alt 1  
  Alt 2 
  Alt 3 
  Alt 4 
 
Salen: Hver enkelt kolonist har ansvar for å etterse egen hytte gjenom vinteren. 
Petter: Bør sikre hyttene bedre og ikke legge igjen verdisaker og alkohol, slik at 
det ikke frister til flere innbrudd i hagen. 
Eirill: Gjerne være med på å gå runder. Lurt å fylle hytta med hagemøbler slik at 
det er vanskelig å komme inn. 
Steffen: Lukke, slukke, låse. Oppfordrer kolonistene til å pakke ordentlig sammen. 
Eunice: Støtter rundegåing – ikke alltid det hjelper å stappe hytta full. Lurt å måke. 
Liv: De som bor i hagen har ansvar for å gå runder. 
Petter: Securitas gikk runder, uten at det hjalp men det var dyrt. Styret skal lage 
instruks til vinterboere. 
 
De to første punktene kan ikke stemmes over da det bryter med leiekontrakten. 
Alt 3 Styrets innstiling enstemmig vedtatt 
Alt 4 Styrets innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
Styrets innstilling:  
 

  
 

9. Valg 
Lagt fram av Siri fra valgkommiteen 
 



z 
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Redaksjonskomité (1 år av gangen) 
May Len Skilbrei, p 2 
Rolv Vidar Wraal Johansen, p 14 
Stig Gjermestad p 59 (ny) 
Marit Nyeborg p 85 (ny) 
Bjørnar Nørstebø, p 86 
Nettansvarlig: Marianne Ebeltoft p 78 (ny) 
 
Hagebrukskomité 
Hanne Lene Skjeklesæther, p 23, ikke på valg, 1 år gjenstår 
Eirill Kristiansen, p 87, ikke på valg, 1 år gjenstår 
Anne Mette Moe, p 69, gjenvalg 2 år 
Anne Berit Klubbenes, p 81, gjenvalg 2 år 
 
 
Festkomité 
Peter Udbjørg, p15, ikke på valg, 1 år gjenstår 
Ingrid Grindeland, 61, ikke på valg, 1 år gjenstår 
Kenneth Samuelsen, p 78, ikke på valg, 1 år gjenstår 
Trine Einvik Utvik, p 80, ikke på valg, 1 år gjenstår 
Anna Soggiu, p 47, på valg 2 år 
Camilla Johannesen, p 51, på valg 2 år 
 
Loppekomité 
Vibeke Voss, p 18, på valg 1 år gjenstår 
Eunice Haug Jammeh, p 27, på valg 1 år gjenstår 
Heidi Pegill Haugstad, p 24, gjenvalg 2 år 
Brita Børresen, p 40, gjenvalg 2 år 
Sigrun Skretting, p 51, på valg 2 år 
 
Det ble stemt over alle komiteene under ett. Valgt ved aklamasjon 
 
Alle komiteer kan ved behov trekke inn andre kolonister i sitt arbeid, for kortere eller 
lengre perioder 
 
 

Oslo 13.05.2009 
 
 
 
 
Referent: ............................................... 
  Lars Bjerkmann 
 
 
Referatets gyldighet bekreftes: 
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  ...............................................   ............................................... 
  Bjørnar Nørstebø    Siri Gjellan Müller 


