
 
 
Referat fra vårmøte torsdag 24. mai 2012, kl 18.30 - 21.00 
Sted: Huset 
 
 
 
Før møtet ble det satt av tid til informasjonssaker 
 
• Lars informerte litt om kildesortering med god hjelp av salen. I forbindelse med henting av 

hageavfall mandag 4. juni, kommer renholdsetaten med informasjon og utstyr. 
• Inger Marie fortalte om stiftelsen KPK-Ukraina som hun og Inger er engasjerte i. Det var et ønske 

om at kolonihagen/kolonistene kan bidra til å samle inn klær og utstyr til stiftelsen. Hvis du har noe 
du kan tenke deg å gi videre eller ønsker mer informasjon, kan du snakke med Inger og Inger 
Marie, p31. Informasjon finnes også på www.kpk-ukraina.com   

• Informasjon fra hagebrukskomiteen: Hekken skal ikke klippes nå, oppslag kommer når tida er 
inne. I år skal hagen ha ekstra fokus på å få bort svallerkål og HBK planlegger å arrangere en 
skvallerkåldag med tips og triks. HBK fortsetter også med frøsalgdag(er), og minner om 
plantemarked i botanisk hage søndag 3.juni 10-16.  Følg med på Titten Tei for mer informasjon fra 
komiteen. 

• Ann Berith, p32, informerte om arbeidet i Oslo krets av Norsk kolonihageforbund. Oslokretsen 
består av alle kolonihagene i Oslo inkl to parsellhager på Holmlia og Manglerud. Kretsen har 
kontor sammen med forbundet og har ansvar for søkersystemet. Søkerlistene består nå av litt 
over 2000 personer i Oslo. Den forvalter avtalen kolonihagene har med Oslo kommune og ser til 
at det er felles regler for tildeling av parseller, setting av takst osv. I formålsparagrafen står det 
også at den skal jobbe for å få etablert flere kolonihager. Kretsen har bedt hagene vurdere om det 
går å lage flere parseller i eksisterende hager - bjørkatomta på Solvang er et eksempel på det. 
Viktig at kommunen skjønner at vi gjør vårt for å bidra til etablering av flere parseller. Kretsen har 
også laget et verdidokument (presentert i  Etterstadposten), den kan formidle juridisk hjelp til 
hagestyrene, den arrangerer styreseminar og informasjonsmøte for søkere og mer. Ann Berith 
sitter i styret i Oslokretsen til neste vår, men vi må velge nytt medlem på årsmøtet.  

• Tone Holmen, p 29, fortalte litt om "Herligheten" - parsellhager i Bjørvika. Der er det etablert 100 
små parseller a/5kvm. Sjekk loallmenningen på facebook. Kolonihagen lånte ut hageutstyr til den 
første dugnadshelgen på Herligheten. Tone fortalte også om frøbanken hun har hengt opp foran 
huset. Alle kjøper frø og de fleste har mye igjen - nå kan man legge overskuddsfrø i banken så 
andre kan bruke dem. Supert med frø fra egne planter, men merk dem godt med type og årstall. Å 
dele frø på denne måten styrker artsmangfoldet og man unngår samme genmateriale overalt. Tips 
fra salen: Legg frøene i kjøleskap eller fryser til de skal brukes.  

• Kari, p82, informerte litt om biblioteket. Hun skal ordne litt i sommer. Kom med bøker, filmer og 
lydbøker. Biblioteket er åpent når huset er åpent. 

• Vålerengahjemmet bruker fortsatt hagen til balansegruppa (dagtid torsdager). Frode p44 
oppfordrer noen til å servere kaffe og snakke litt. Ta kontakt med ham hvis du er interessert. 

• - "Vet du hvor stoppekrana di er?", spurte Petter, p 83. Det kan fort bli store skader hvis du ikke får 
stoppa vannet i tide. Er du usikker på plasseringen, kan du rådføre deg med stoppekrandetektiv 
Petter. 

• Det eksisterer et kart over strømmen og sikringsskapene som skal bli kopiert opp og delt ut. Styret 
har nøkkel til skapene. 

 
 



 
Dagsorden 
 
1. Åpning og konstituering 
Møtet ble ansett som lovlig innkalt 
Opprop: 50 personer var tilstede, 44 parseller var representert. 
 
 
2. Valg av dirigent/er, referent/er, tellekorps og to til å undertegne protokollen  
Dirigent: Larz Tvethaug, p32 
Referent: Lars Bjerkmann. p73 
Tellekorps: Ann-Berith Hultin, p32 og Bjørnar Nørstebø, p86. 
Protokollunderskrivere: Nina Haugaard, p77 og Maud Hurum, p8 
 
Vårmøtet bestemte å behandle punkt 5b før punkt 4 økonomi etter Larz Tvethaugs forslag.  
 
 
3. Vedta pris for leie av Huset 
Parsell-leiere i Etterstad kolonihager kan leie felleshuset. Det koster kr 600,- for voksenselskap og kr 
300,- for barneselskap i sommerhalvåret, og henholdsvis kr 800,- og 400,- om vinteren. Leie for huset 
må være betalt inn før nøkkel leveres ut. 
 
Det ble ikke foreslått endring av leieprisene. 
 
 
4. Budsjett 
 
Styret ved kasserer Ola Brattegaard, p5 orienterte om årets budsjett: 
• Utgiftene til sanitærhuset er nå på 275.000,- Noe står igjen men de store utgiftspostene er tatt. Vi 

skal holde oss godt under budsjettet på 350.000,- 
• Kort om status i hagen: det er ikke lagt inn noen justeringer på budsjettet fra høstmøtet. Vi har 

mottatt momsrefusjon på 20.000. Av andre endringer nevnte kasserer at strøm blir ca 35.000 
lavere i år enn i fjor. Det har vært  mindre forbruk i vinter og lavere vinterpris på strøm. Posten om 
oppgradering uteområde er penger til beviliget til scene. 

• Likviditeten er bra. Ca 350.000,- i banken. 
• Kontigentgiroen kommer i begynnelsen av juni 
• Budsjettet ble godkjent av årsmøtet. Vårmøtet tok budsjettet til etteretning. 
 
 
5. Virksomhet for sesongen 
 
a) Nye kolonister 
 
Høstens nye kolonister ble presentert for vårmøtet: 
P 03 Heidi Ryen og Kim Wøien 
P 59 Maria Bray og Nathan Bray 
 
• Det selges tre parseller i mai/juni (P 20, P 57 og P 75. Visning er tirsdag 29.5 og vi håper 

parsellene blir overdratt så fort som mulig. 
• Vi trenger faddere til de nye kolonistene. Interesserte kan kontakte Gry. 
• Styret sørger for å oppdatere mail og parsellkart foran huset. Husk å melde adresse-, telefon. og 

epostendring til hagen. 
 



 
b) Sanitærhuset 
 
• Inger Marie informerte om framdriften i sanitærhuset. Styret har reklamert på arbeidet som 

malermester Buer har utført og er i en diskusjon med firmaet om retting av feil og mangler. 
• Inger Marie sa at det har vært gøy å organisere dugnadene med mye positiv respons fra 

kolonistene. Vi må være stolte av dugnadsånden i kolonihagen. 
• Inger Marie gikk gjennom en del av det som gjenstår før vi er ferdige. 
• Vårmøtet ga en spontan applaus for Inger Maries innsats i prosjektet. 
• Etter gjennomgangen kom det noen spørsmål og praktiske innspill fra vårmøtet. 
• Dette punktet ble avslutta med en klapp for oss selv - hagens kolonister som har gjort denne store 

jobben på dugnad. 
 
c) Større arbeidsoppgaver denne sesongen 
 
• Det ble vedtatt av årsmøtet å skifte dekke på veiene i hagen. Vi skal legge subbus og det er en 

ganske stor jobb som må gjøres litt av gangen. Asle spurte vårmøtet om når det passer best å 
begynne, og mente det kanskje er lurt å vente til etter HageLarm. Litt grus kan fjernes på 
fellesarbeid og alle som har behov for grus kan forsyne seg. OBS Grusen foran huset tar vi til sist. 
Vårmøtet var enige i Asles forslag om å vente til august/september med arbeidet. 

• Vi har startet arbeidet med å ordne gjerdet rundt hagen. Frode og Inger Marie har vandret og sett 
på utsiden av gjerdet. Vi må planlegge videre og få orden på det etterhvert. 

• Gelender på paviljongen står fremdeles på oppgavelista, men vi må se om vi får gjort det i løpet 
av denne sesongen. 

 
d) Levering av hageavfall 
 
• Renovasjonsetaten fortsetter i år prøveordningen med innsamling av hageavfall fra kolonihagene. 

De kommer mandagene 4. juni, 2. juli, 6. august, 3. september og 8. oktober og blir én time fra 
klokka 17.00 til 18.00. Hageavfallet samles i sekker og tømmes i komprimeringsbilen av 
kolonistene selv. Kolonistene oppfordres til å samarbeide og benytte seg av dette systemet 

• Forøvrig er det mulig å levere hageavfall på Haraldrud, Grefsen, Bygdøy og Grønnmo. 
• Hageavfall må ikke kastes i søppelkassene. 
• De oransje lappene for sekker med restavfall gjelder fortsatt. 
 
e) Driftskomiteens runde, og styrets praksis for oppfølging 
 
I år har styret bestemt at det skal være ekstra fokus på skvallerkål. Driftskomiteen kommer til å følge 
samme rutiner som i fjor: En runde på alle parsellene først, deretter utvalgte parseller i runde to. 
Status meldes til styret, som overtar kommunikasjonen med og ettersyn av de parsellene som ikke 
viser bedring.  
 
f) Sosiale arrangement 
 
Anne, p28, introduserte tanken "2012 - åpent fellesskap". Allerde har vi disse planlagte 
arrangementene: 
 
• HageLarm wormup 29. mai 
• Sanitærhusfest 16. juni 
• Allsang på grensen (mellom øvre- og nedrevei) 23. juni. 
• Vi melder oss på "Tusen åpne hager" søndag 12. august (i årets reklame for er Annas hytte, p25, 

brukt). 
• HageLarm 18. aug 
• Loppemarked 25. aug 
• Høstfest 
• Styret ønsker å prøve at to parseller holder åpen parsell annenhver torsdag slik vi blir bedre kjent 

og åpner oss mer mot hverandre. Anna, p25, tilbød seg å lage et par "vandrestaur" som kan 
settes foran porten. 



 
 
g) Årets kolonist og årets parsell også 2012 
Hagebruks- og driftskomiteen velger i samarbeid hvilken parsell som blir hedret med årets parsell. 
Styret velger hvem som skal bli årets kolonist på bakgrunn av innkomne nominasjoner. 
 
h) Husk våre vedtekter og driftsregler  
Bruk skjema for melding om vedlikehold/søknad om endring mv.  
Styret arbeider med et skriv med utdrag fra driftsregler og vedtekter som skal deles ut i juni sammen 
med komplette driftregler, strømkart og adresseliste. 
 
 
 
6. Fellesarbeidsleder, orientering fra styret  
Fellesarbeidsansvarlig 2012 er Frode Tveit, p 44, og Inger-Helen Giltvedt, p 56. 
Honoraret er kr 8.000 til sammen og vil bli delt på disse to etter arbeidsmengde. 
 
 
 
7. Rengjøringshjelp til vask av sanitæranlegg, orientering fra styret 
Følgende er engasjert som rengjøringshjelp for 2012: 
Mai – Kari Folvik, p 82 
Juni  – Bendik Larsen Hem, p 9 
Juli  – Linnea Wiig, p 79 
August  – Edward Holmen, p29 
September pluss en uke i oktober – Kari Folvik, p 82 
 
Styret vil gå igjennom instruksen med Tone, p29 og videreformidle den til vaskerne. Styret ønsker at 
ungdommene som har vasking som sommerjobb går igjennom instruksen sammen med en forelder. 
Hvis du har meninger om utførelsen av vaskejobben, send den til styret eller kontakt Helle, p21. 
 
Måneder med vask én gang i uka, mai og september, honoreres med kr 2.500 pr måned. 
I måneder med vask to ganger i uka, juni, juli og august, honoreres arbeidet med kr 4.000 pr måned. 
 
 
 
8. Innkomne forslag 
 
Det hadde ikke kommet inn noen forslag til saker. 
 
 
9. Valg  
 
Valgkommiteen besto av Eunice p27, Petter, p83 og Siri, p54. 
 
Redaksjonskomité (1 år om gangen) 
May-Len Skilbrei, p 2, Gjenvalg 
Tone Holmen, p 29, Gjenvalg 
Stig Gjermestad, p 30, Gjenvalg 
Bjørnar Nørstebø, p 86, Gjenvalg 
Steffen Uhre, p 46, Gjenvalg 
Anna Perry, p 27, Gjenvalg 
Maria Bray, p 59, Ny 
 
Valgt ved akklamasjon 
 



 
Hagebrukskomité (2 år om gangen) 
Hanne-Lene Skjeklesæther, p 23, Gjenvalg 2 år 
Eirill Kristiansen, p 87, Gjenvalg 2 år 
Anne Mette Moe, p 69, - Ikke på valg - 1 år gjenstår 
Eli Anita Øveraas, p 17, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Festkomité (2 år om gangen) 
Peter Udbjørg, p 15, Gjenvalg 1 år 
Maria Bray, p 59, Ny, valg 2 år 
Nathan Bray, p 59, Ny, valg 2 år 
Reidun Stokke, p 81, Ikke på valg - 1 år gjenstår@ 
Heidi Ryen p3, Ny, valg 2 år 
Kim Woien, p3, Ny, valg 2 år 
 
Valgt ved akklamasjon   
 
Loppekomité (2 år om gangen) 
Torleif Johnsen, p 33, Gjenvalg 2 år 
Liv Breines, p 80, Ny, valg 2 år 
Heidi Pegill Haugstad, p 24, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
Brita Børresen, p 40, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
Sigrunn Skretting, p 51, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
 
Valgt ved akklamasjon 
 
(Alle komiteer kan ved behov trekke inn andre kolonister i sitt arbeid, for kortere eller lengre perioder.) 
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Lars Bjerkmann 
Referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maud Hurum        Nina Haugaard 
Protokollunderskriver       Protokollunderskriver



 
 
Etterstad kolonihager 
Resultatregnskap 2011/2012 , pr. 24.05.12 
 

 Regnskap Budsjett Regnskap 
 2011/2012 2011/2012 2010/2011 

Årskontingent 11 000 484 000 480 330 
Ekstraordinær kontingent  5 000 4 000 4 000 
Strøminntekter 3 572 160 000 141 485 
Utleie av huset 16 800 20 000 12 800 
Salg av poletter 0 13 000 13 750 
Salg av Hageavfall/oblater 0 0 0 
Loppemarked 0 30 000 29 889 
Takstgebyr 3 000 4 000 4 000 
Overdragelsesgebyr 6 000 8 000 8 000 
Andre gebyrer 0 0 0 
Andre inntekter 4 472 0 6 463 
Sum driftsinntekter 49 844 723 000 700 717 
    
Jubileumsinntekter    
Salg av kokebok 0 0 0 
Tilskudd 0 0 0 
Momsrefusjon 21 359 12 000 12 002 
Kulturarrangement   30 000 40 136 
Sum andre inntekter 21 359 42 000 52 138 
Sum inntekter 71 203 765 000 752 855 
    
    
Tomteleie 60 962 122 000 121 135 
Forsikring 22 516 22 500 21 092 
Kontingenter (forbund/krets) 4 400 36 000 36 000 
Sum faste driftskostnader 87 878 180 500 178 227 
    
Strøm 91 695 170 000 166 798 
Vann- og avløpsavgifter 17 310 50 000 34 492 
Renovasjon 18 138 40 000 41 927 
Drift av felleshusene 1 008 10 000 7 388 
Såpe, papir m.m. til felleshusene 0 25 000 44 353 
Drift av uteområde 3 435 10 000 9 756 
Containerleie 13 625 20 000 17 500 
Gjødsel 0 5 000 -1 240 
Styrehonorar 0 28 500 24 500 
Honorar vaskeansvarlig 0 17 000 14 500 
Honorar fellesarbeidsanvarlig 0 8 000 8 000 
Andre honorarer 0 15 000 0 
Etterstadposten 12 154 14 000 14 262 
Porto 0 2 000 50 
Kontorhold 3 180 7 000 6 831 
Sosiale arrangement 13 120 20 000 14 663 
Andre kostnader 836 10 000 893 
Sum variable driftskostnader 174 498 451 500 404 673 



 
 
 
Vedlikehold felleshus 10 820 30 000 27 099 
Vedlikehold uteområde 9 040 40 000 9 867 
Sum vedlikehold 19 860 70 000 36 966 
Sum driftskostnader 282 236 702 000 619 866 
        
Driftsresultat -211 033 63 000 132 989 
    
Annen renteinntekt 1 405 1 000 1 126 
Annen rentekostnad, gebyrer -377 -1 000 -921 
Sum finansposter 1 028 0 205 
    
Investeringer maskiner/utstyr 23 250 25 000 0 
Investeringer møbler innendørs 0 0 26 403 
Investeringer utemøbler m.m. 0 10 000 0 
Oppgradering uteområde/scene 0 50 000 4 598 
Kulturarrangementer -11 0 0 
Utvidelse sanitærhuset 274 816 350 000 0 
Sum prosjekter/investeringer 298 055 435 000 31 001 
        
    
Årsresultat -508 059 -372 000 102 193 
    
    

 Pr. 01.09.11 Pr. 24.05.12 Endring 
Bank, drift/hus 799 539 246 980 -552 560 
Bank, koke 107 336 107 444 107 
Kasse 8 644 1 256 -7 389 
Sum 915 520 355 679 -559 841 
 


