
 
 
Vårmøte torsdag 23. mai 2013, kl 18.00 - 21.00 
Sted: Huset 
 
 
Før ordinært møte ble det informert om brannsikring fra en representant fra brann og 
redningsetaten. Ordinært møte startet kl 19.00: 
 
 
 
Dagsorden 
1. Åpning og konstituering 
Møtet ble ansett som lovlig innkalt 
52 personer var til stede ved opprop. 46 parseller var representert.  
 
2. Valg av dirigent/er, referent/er, tellekorps og to til å undertegne protokollen  
Dirigent: Anne Finborud 
Etter valg av dirigent minnet vårmøtet tidligere kolonist Tone Bulls bortgang med ett minutts stillhet. 
Referent: Lars Bjerkmann 
Tellekorps: Petter Thoresen, Dag Hoel 
Protokollunderskrivere: Marianne Ebeltoft, Liv Breines 
 
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. 
 
Ingen endring ble foreslått. 
 
Vedtatt 
 
4. Budsjett til orienterin 
Kolonihagens budsjett ble lagt fram til orientering av IM i kasserers fravær. 
 
5. Virksomhet for sesongen 
a) Nye kolonister 
• Det har ikke kommet noen nye kolonister etter høstmøtet.  
 
b) Større arbeidsoppgaver denne sesongen 
• Sanitærhuset er nesten ferdig, men det må males utvendig og innvendig. Planen for HC toalettet 

er ikke helt klar, men det skal også ferdigstilles 
• Arbeidet med gjerdet rundt hagen fortsetter. Vårdugnaden lagde en liste over status med 

prioriteringer. 
• Arbeidet med å legge subbus utsettes. Dette er et tungt og krevede arbeid. I melomtiden er det 

bare fint om kolonistene forsyner seg med grus. 
 
c) Levering av hageavfall 
Renovasjonsetaten fortsetter ordningen med innsamling av hageavfall fra kolonihagene. De kommer 
mandagene 3. juni, 1. juli, 5. august, 2. september og 7. 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. 
 
Respektér at ingenting skal settes ut på forhånd. Traller og trillebåres skal bare brukes til å frakte 
hageavfallet med - ikke til å samle hageavfall i på parsellene. 
 



 
d) Driftskomiteens runde, og styrets praksis for oppfølging 
I år er det fokus på trær - beskjæring og høyde. Det er også fokus på selve hytta. I leiekontrakten vi 
har med kommune er vedlikehold av hyttene eget punkt. 
 
Styret har gjennom hele vinteren jobbet mot å bedre og tydeligere system for oppfølging av 
driftsreglene. Det innebærer blant annet at driftskomiteen kommer til å gå sin første runde allerede i 
slutten av mai.  Først en runde på alle parsellene, deretter en oppfølgingrunde i samarbeid med styret 
på utvalgte parseller og til slutt en runde på alle parsellene (første halvdel av august). Status meldes til 
styret, som overtar kommunikasjonen med og ettersyn av de parsellene som ikke viser bedring. Styret 
kommer til å innkalle aktuelle kolonister til et dialogmøte hvor målet er å enes om en plan for å få 
parsellen i orden. 
 
Arbeidet med dette ble satt i gang etter at årsmøtet i plenum etterspurte bedre oppfølging av 
parsellene. I januar hadde styret et seminar med innleder fra Sogn om oppfølging av hager som ikke 
vedlikeholdes. 
 
Styrets leder, Kari Folvik, minnet om at kontrakten går ut 2025 og at det er viktig at hagene framstår 
som levende og velholdte.  
 
Styret ønsker at det brukes positive virkemidler, som økohagekurs, hagebrukskomiteen veiledning, 
skvallerkålkurs og kåring av årets parsell for å inspirere til god drift. 
 
I diskusjonen som fulgte, ble det nevnt at flere hager har problemer med ugress/trær som kommer fra 
naboer utenfor kolonihagen. Blant annet i "branngata" bak noen hytter på øvreveien. Styret skal 
kontakte naboene - hagebrukskomiteen skal se på naboenes trær.  
 
Lasse, p72, presenterte 2/3 av driftskomiteen. 
 
e) Sosiale arrangementer 
Planlagte arrangementer: 
• Etterstad kolonihagers 105 års jubileum blir markert tirsdag 18. juni (kontakt Kari, p82, hvis du vil 

være med å ordne til). 
• HageLarm 17. august. 
• Første skoledagsfest 19. august, 
• Loppemarked arrangeres 24. august - snakk med Liv, p80, hvis dere har noe som skal leveres på 

forhånd - produser ting, spar på ting. Det er viktig at vi er mange som deltar selv om det er uka 
etter HageLarm. 

• Høstfest 
• "Åpen hage" vil fortsette som et internt møtepunkt. Arrangeres ved "stafett" som møtested under 

fellesarbeidet hver torsdag. Se oppslag på Titten Tei. Anne, p28, informerte om at dette er et tiltak 
for å åpne hagene for hverandre og for at kolonistene skal bli bedre kjent. I fjor var det veldig 
positiv respons fra de som deltok. 

• "Tusen åpne hager", som arrangeres av Hageselskapet, er i år søndag 18. august. Kolonister 
oppfordres til å åpne parsellene for besøkende. 

 
Disse innspillene kom fra vårmøtet: 
• Steffen, p46, minnet oss om at vi må invitere Vålerengahjemmet på besøk. 
• Torgeir, p62, foreslo pubquiz med ølservering. 
• Inger Marie fra styret har snakka med Petter og Asle om å arrangere vedlikeholdskurs. 
• Frode ønsket å invitere byantikvaren for å snakke om å bevare hyttene i og med at vi er på gul 

verneliste. 
• Ellers: Bruk fantasien. Husk at felleshuset kan lånes til åpne arrangementer. Kan du noe andre 

ønsker å lære eller kan ha nytte av, arrangér gjerne en temakveld. 
 
f) andre initiativ 
- Sigrun, p51, Kjersti p 86 og Alison, p 16, har påtatt seg oppgaven å katalogisere og henge opp 
bildene på felleshuset. Kanskje det blir ferdig til 105 årsmarkeringen. 
 



 
g) Årets kolonist og årets parsell også 2013 
Hagebruk og driftskomiteen skal også i år samarbeide om å kåre årets parsell. Styret skal, etter 
nominasjoner fra kolonistene, velge hvem som blir hedret som årets kolonist. 
 
h) Husk våre vedtekter og driftsregler  
• Bruk skjema for melding om vedlikehold/søknad om endring mv. Sjekk driftsreglene om du er i tvil 

om det skal meldes. 
• Husk at hunder alltid skal holdes i bånd og under kontroll i kolonihagen hele året. Styret har fått 

tilbakemeldinger om kolonister som har hatt ubehagelige opplevelser med løse hunder, eller 
hunder med lang løpestreng. Disse reglene gjelder uansett størrelse og lynne på hunden, og også 
på egen parsell og for gjestende hundeeiere. 

• Styret har utarbeidet et skriv med utdrag fra driftsregler og vedtekter som deles ut i juni. 
• Det meste av informasjon finnes også på nettsidene. 
 
i) Oslo krets av norsk kolonihageforbund 
Hagens representant, Larz p32, informerte kort om oslokretsens arbeid: 
• Det arbeides med å lage felles rutiner for ventelister, og inntak av nye kolonister. 
• Kretsen diskuterer muligheten for felles byggeregler. 
• Kretsen ønsker at hagene deltar på "tusen åpne hager". 
 
j) Komiteene 
 
Hagebrukskomiten informerte kort om sitt arbeid: 
• Komiteen prøver å gi råd og ta vare på fellesanleggene. Se lappene på Titten Tei eller huk tak i 

komitémedlemmene hvis du har et konkret spørsmål. Spørsmål kan også sendes på epost til 
hagebrukskomiteen@gmail.com  

• Det står dårlig til med hekken. HBK skal komme tilbake til hva som skal gjøres. Ikke gjør noe før 
det henger beskjed på Titten Tei. 

• Sneglene er her. Husk å lete etter snegleegg. 
• Beskjæring av trær er et stort og vanskelig tema. Kanskje det er mulig å arrangere et kurs i løpet 

av sesongen 
 
Anne, p28, ga komiteen ros for fine eposter og nydelige lapper. 
 
Takstkomiteen informerte om at det blir noen hytter for salg i år. Følg med på Titten Tei. 
 
k) nettsidene 
Styrets sekretær, Lars, hadde visning av de nye nettsidene: 
• Det meste av nødvendig informasjon finnes på sidene 
• Fint med tilbakemeldinger slik at de kan utvikles videre 
 
l) Polettselgere/vaskekjelleren 
- I år blir det mulig å kjøpe poletteter til vaskeriet på følgende parseller: p25, p32 og p82. 
- Anna, p25, har påtatt seg ansvaret for å se etter at alt er i orden i vaskekjelleren 
 
6. Fellesarbeidsleder, orientering fra styret  
Fellesarbeidsansvarlig 2013 er Frode Tveit, p 44, og Anna Perry, p 25. 
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 2013: 
Mai –  Therese, p79 
Juni  –  Bendik, p9 
Juli  –  Eirik/Maria, p58 
August  –  Maja, p16 
September  –  Therese, p79 
 
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 
 
a) Forskjønning av Huset: Forslag om innbygging av brusautomaten på trappa 
  
Forslagstiller: Tor, p9 
 
I lengre tid har det stått en brusautomat med iøynefallende reklame for en kjent kullsyreholdig 
leskedrikk og ellers i gilde og sprakende farger på toppen av trappa til Huset. Automaten brukes på 
hagens arrangementer og bør derfor være lett tilgjengelig, og hagen har trolig ingen annen mulig 
plassering av den. Automaten er imidlertid særdeles skjemmende der den og lyser skriker mot hagens 
beboere og alle som går på gangveien gjennom alle årets tider, og inntrykket den skaper av Huset og 
hagen minner litt om Skrot-Nisses bakgård. 
 
Jeg foreslår derfor at man bygger inn automaten med et enkelt skap el.l., med en dertil egnet dør i 
front slik at automaten lett kan komme ut av skapet ved Hagelarm og annet. Skapet males i fargene til 
Huset og bygges slik at det enkelt kan demonteres/fjernes etter at evt. behov for skap-automat faller 
bort. Kostnadene vil trolig være minimale. Arbeidet gjøres på en egen minidugnad, fellesarbeid eller 
annet, og bør ikke kreve det aller ypperste av verken bygnings-, tømrer- eller snekkerfaglig 
spisskompetanse. 

Forslag til vedtak: Det settes opp et enkelt skap til innbygging av brusautomaten på Huset. Arbeidet 
gjøres av hagens kolonister. 
 
Styrets innstiling: Vedtas ikke. Det overlates til styret å finne ut om brusskapet skal beholdes og evt 
skjule det, flytte det eller male det. 

Forslaget falt. Styrets innstilling ble fulgt. 

b) Utbedring av stoppekraner 

Forslagstiller: Petter, p83 
Petter la fram sine forslag for vårmøtet. 
 
Deler av vannrørene i hagen begynner å bli gamle og vi får stadig oftere brudd og lekkasjer. Samtidig 
er en stor del av kranene for å åpne/stenge vanntilførselen fra hovedløpet og inn til den enkelte parsell 
ikke tilgjengelige for åpning og stenging, og mange av dem virker ikke som de skal. Dette er det 
nødvendig å gjøre noe med.  
 



 
Forslag 1 
Styret  lager en plan for, og innhenter pristilbud på, å skifte ut alle vannkranene fra hovedtilførsel til 
den enkelte parsell. For at jobben skal kunne gjøres, må alle kranene graves fram og hvert hull 
forsterkes slik at ikke jord raser inn og skjuler krana igjen. Disse "kummene" må lages ordentlig så de 
holder seg åpne uansett vær, og framover i tid. 
 
Styrets innstiling: Forslaget vedtas. Tilbud på utskifting av kraner legges fram for årsmøtet. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

Forslag 2 
Kranene graves fram og rammes inn på dugnad og/eller fellesarbeid. 
 
Styrets innstiling: Forslaget vedtas ikke. Det overlates til styret å finne ut hvordan dette arbeidet best 
kan gjøres og hvordan ansvaret skal fordeles mellom kolonihagen og parsell-leiere. 

Forslaget falt. Styrets innstilling ble fulgt. 

Forslag 3 
Den enkelte parselleier får påvist hvor "sin" kran er, og hvordan den virker. Det lages et ordentlig 
oversiktskart over alle kranene, som deles ut i hytteboka til hver parselleier. Styret har ansvar for at 
kartet holdes oppdatert. 

Styrets innstiling: Første linje strykes og forslaget vedtas med følgende tekst: Det lages et ordentlig 
oversiktskart over alle kranene, som deles ut i hytteboka til hver parselleier. Styret har ansvar for at 
kartet holdes oppdatert. 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Styret hadde et tilleggsforslag til dette punktet: 

Forslag 4 

Styret finner inntil 6 frivillige til en vannkomité. Dette er en forsøksordning for å få flere kolonister med 
kunnskap om vannet i hagen. Komiteen skal bistå styret med kartlegging og utbedring av 
vannsystemet. Hvis forsøksordningen blir vellykka, legger styret fram sak om å gjøre dette permanent 
på årsmøtet 

Forslaget ble enstemig vedtatt. 

Anne, p82, Lasse, p74, Petter, p83 og Inger Helen, p56, Tore P58, meldte seg til å sitte i komiteen. 

I denne saken ble det en del snakk om årets vannproblemer. Konklusjonen er at vannet hvertfall ikke 
bør slås på før helga nærmest 1. mai, slik tradisjonen har vært. 

Vårmøtet takket Petter, p83, for innsatsen med vannet. Styret informerte om at kolonihagen gir Petter 
middag for to i gave som takk for alt han har bidratt med denne våren.  



 
c) Innkjøp av kvistkvern 

Forslagstiller: Alison, p16 
 
Jeg foreslår at vi kjøper en kvern til felles bruk for oppmaling av stilker og kvister.  
 
For de som ønsker å resirkulere slike materialer fra parsellen sin ville det være til stor hjelp og gjør at 
potensiell næring blir i hagen og ikke fraktet bort til andre steder.  
 
Oppmalte kvister kan bl.a. gå rett oppi varmkompost beholdere. 
 
Styrets innstiling: Det bevilges inntil kr 2000,- til innkjøp av kvistkvern. Kvistkverna blir tilgjengelig for 
parsell-leiere når det er fellesarbeid under forutsetning av at parsell-leiere tar hånd om oppmalt kvist. 
 
Etter dette forslaget ble det en del diskusjon. 
 
Forslaget ble vedtatt med 19 stemmer for, 18 i mot og 6 avholdende 
 
Jo, p 40, foreslo å øke bevilgningen til inntil kr 5000,- Forslaget ble vedtatt med 30 stemmer. 
 
Vårmøtets vedtak ble dermed: 
 
Det bevilges inntil kr 5000,- til innkjøp av kvistkvern. Kvistkverna blir tilgjengelig for parsell-
leiere når det er fellesarbeid under forutsetning av at parsell-leiere tar hånd om oppmalt kvist. 
 
d) Ny fellesbod 

Forslagstiller: Styret 
 
Vi trenger mer plass til lagring av felles jord, gjødsel, redskaper og utstyr. På vårdugnaden ble det 
rydda ved siden av fellesboden ved sykkelstativene/porten slik at det er plass til å sette opp en bod til. 
 
Forslag til vedtak: Det bevilges inntil 15.000,- til bygging av ny fellesbod. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
9. Valg 
Larz la fram valgkomiteens innstilling og innledet med å si at alle har som ble spurt svarte ja til 
vervene. Styret ba om at én i hver komité blir styrets kontaktperson. 
  
Redaksjonskomité (1 år om gangen) 
May-Len Skilbrei, p 2, Gjenvalg 
Tone Holmen, p 29, Gjenvalg 
Stig Gjermestad, p 30, Gjenvalg 
Steffen Uhre, p 46, Gjenvalg 
Maria Bray, p 59, Gjenvalg 
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Hagebrukskomité (2 år om gangen) 
Svein Skandfer Hansen, p66, Ny, 2 år 
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 
 
Valgt ved akklamasjon 
 



 
Festkomité (2 år om gangen) 
Nina Quale-Hjertnes, p 57, Ny, 2 år 
Lars Quale-Hjertnes, p 57, Ny, 2 år 
Heidi Ryen, p 3, ikke på valg - 1 år gjenstår 
Kim Wøien, p 3, ikke på valg - 1 år gjenstår 
Maria Bray, p 59, ikke på valg - 1 år gjenstår 
Nathan Bray, p 59, ikke på valg - 1 år gjenstår 
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Loppekomité (2 år om gangen) 
Annie Helseth, p11, ny - 2 år 
Christine Bergh-Smith, p 20, ny - 2 år 
Hans Martin Vikdal, p75, ny - 2 år 
Torleif Johnsen, p 33, ikke på valg - 1 år gjenstår 
Liv Breines, p 80, Ikke på valg - 1 år gjenstår 
 
Valgt ved akklamasjon 
 
 
 
 
Oslo, juni 2013 
 
 
 
Referent: 
 
 
 
 
Lars Bjerkmann 
 
 
 
Protokollunderskrivere: 
 
 
 
 
Marianne Ebeltoft       Liv Breines 


