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1.  Åpning og konstituering 
Åpning ved leder av SU, Erik Bolstad. 
 
SUs forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 

2.  Valg av dirigent, referent, tellekorps og to til å 
undertegne protokollen 
SU legger fram forslag til personer på møtet. 
 

3.  Samarbeidsutvalgets årsmelding 
Årsmeldingen følger på de neste sidene. 
 
SUs forslag til vedtak: Samarbeidsutvalgets årsmelding godkjennes. 
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Årsmelding 1  Samarbeidsutvalget for Solvang kolonihager 

 

 

Årsmelding 
fra årsmøtet 24. mai 2018 til årsmøtet 23. mai 2019 

 

1. OM SOLVANG KOLONIHAGER OG SAMARBEIDSUTVALGET 

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. Samarbeidsutvalget for Solvang kolonihager (SU) har ansvar 
for å ivareta de fem kolonihageforeningenes felles anliggende, deres interesser og 
forpliktelser, slik felles årsmøte fastsetter. Samarbeidsutvalget er juridisk eier av felles 
infrastruktur etter vedtak i felles årsmøte. 

1.1 Medlemmer i Samarbeidsutvalget 

Samarbeidsutvalget har hatt følgende medlemmer i perioden: 

Avd. Til høsten 2018 Fra høsten 2018 

1 Erik Bolstad (leder) Erik Bolstad (leder) 

2 Johnny Aasen Ida Oftebro 

3 Jack Herheim Jack Herheim 

4 Kristin Standal Heidi Vestala 

5 Andreas Sveen Andreas Sveen 

I samsvar med vedtektene har styret konstituert seg selv. Erik Bolstad har vært leder siden 
16. januar 2018. Mona Ombustvedt (avd. 4) har vært engasjert som forretningsfører og har 
møtt på SU-møtene. Anne Grethe Nielsen (avd 1) og Åsta Sørensen (avd 3) ble valgt som 
revisorer av felles årsmøte. 

1.2 SU-møter og daglig drift 

Det har vært til sammen ni SU-møter i perioden. Etter årsmøtet 24. mai var det 4 møter i 2018: 
21. juni, 27. august, 18. oktober, 11. desember. Fram til årsmøtet 23. mai 2019 ble det holdt 5 
møter i 2019: 17. januar, 12. februar, 9. april, 2. mai og 23. mai. 

Den daglige økonomiske driften med innkreving og betaling av strøm, jordleie, vann- og 
avløpsavgift og strømanlegg ligger hos forretningsfører.  
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Årsmelding 2  
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2. FELLES INFRASTRUKTUR OG ØKONOMI 

2.1 Strømnettet 

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

På felles årsmøte i 2016 ble det vedtatt å rehabilitere strømnettet; rehabiliteringen skulle bare 
utbedre de aller verste feilene og manglene. Rehabiliteringen ble avsluttet første halvår 2018. 
Kostnadene ble ca 1,75 mill. kr, 750 000 kr mindre enn det som ble krevd inn. Felles årsmøte 
gav SU fullmakt til å velge hvilke strømprosjekter overskuddet skal brukes til. I 2018 og 2019 
har vi purret på å få endelig dokumentasjon fra elektrikerne som utførte rehabiliteringen og 
har holdt tilbake ca 250 000 kr i påvente av dokumentasjon. Vi har også vært i kontakt med 
Hafslund for å sondere muligheten for at de kan ta over ansvaret for strømnettet. Prosessen 
har vært svært tidkrevende. 

2.2 TV-kablene 

De fleste Solvang-hagene (ikke avd 3) er koplet til Kringsjå Fellesantenneanlegg (Kringsjå-
nett), som igjen har avtale med Get om levering av TV-signaler. Det har gjennom flere år vært 
diskusjoner med Kringsjånett om fordeling av kostnader ved stolpeskifte. Kringsjånett har nå 
godtatt å følge kontrakten mellom SU og Kringsjå om kostnadsfordeling. Én slik stolpe med 
TV-kabel måtte skiftes i 2018. SU har brukt svært mye tid på å følge opp en del lave TV-kabler 
og få Kringsjånett til å stramme opp disse; konklusjonen ble til slutt at hver enkelt avdeling 
selv må bekoste oppstramming av kablene, da dette regnes som vedlikehold. 

2.3 Gjerder og porter 

På felles årsmøte i 2018 ble ansvaret for gjerder og porter overført fra SU til avdelingene. 

2.4 Vannavgift og festeavgift 

Hver enkelt avdeling er ansvarlig for vann og avløp, men SU har ansvar for å innkreve vann-
avgift til kommunen. Vannforbruket i 2018 sammenlignet med 2017 er økt en del, noe som 
sikkert skyldes den tørre sommeren. Det ble betalt 697 000 kr i vannavgift i 2018, ca 1270 kr 
per parsell. Vi ber om at styrene og enkeltkolonistene er ekstra oppmerksomme på lekkasjer 
slik at disse kan bli raskt utbedret. 

SU krever også inn festeavgift («jordavgift») og betaler inn dette til kommunen. Den reguleres 
etter konsumprisindeksen hvert år (15. mai). I 2018 var festeavgiften 2,37 mill. kr,  4.319 kr per 
parsell. 

2.5 Oppretting av nye parseller på fellesområder 

Felles årsmøte i 2017 vedtok at SU skulle sondere om det er mulig å følge opp suksessen med 
«Sommerhytta»-programmet på TV 2. SU har sendt forespørsel til avdelingene om mulig 
omdisponering av fellesarealer til parseller på avdelingene. Det er til nå bare Avdeling 1 som 
har årsmøtevedtak om 1-2 mulige tomter. Det er funnet mulige tomter på andre avdelinger 
også, men avdelingene har i liten grad fulgt opp oppfordringen. SU har diskutert om vi bør gå 
inn for å bygge flere hytter også uten TV-program, dette kan spille positivt inn når 
kontraktene mellom kolonihagene og Oslo kommune skal reforhandles fra 2023. 
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2.6 Økonomien 

Likviditeten i SU er tilfredsstillende. På årsmøtet i 2011 ble det vedtatt at SUs egenkapital skal 
være konstant (ca 460 000 kr) og at de årlige kostnadene skal fordeles direkte på avdelingene. 
Så lenge avdelingene betaler inn kvartalsfakturaene i tide, gir denne egenkapitalen brukbar 
likviditet for SU.  

Samlede utgifter i 2018 var vel 5,5 mill. kr. Festeavgift (43 prosent) og strøm (43 prosent) var 
de største postene, deretter følger vannavgift (11 prosent). Andre driftsutgifter utgjorde bare 1 
prosent av kostnadene. 

Strømregnskapet viser en nedgang i strømforbruk på 192 459 kWh fra 2017 til 2018. Strømpris 
pr kWh i 2018 var 1,033 kr. Svinn i strømnettet / fellesforbruk i 2018 ble 246 940 kWh  
(12 prosent av forbruket), dette blir avregnet mot fastprisen på strøm og fordelt likt på alle 
medlemmene. Svinnet har vært høyt de to siste årene. 

SUs medlemmer mottar etter vedtak på årsmøtet 2012 et honorar («utgiftsgodtgjørelse») per 
møte. I samsvar med vedtak på felles årsmøte var honorarene 10 000 kr til forretningsfører og 
leder per år, samt 500 kr pr møte til andre representanter. Honorarene ble økt i 2018.  

3. FELLES REGELVERK 

Solvang har felles byggeforskrifter og ordensregler. Regelverket fastsettes av felles årsmøte.  

3.1 Byggeforskrifter og ordensregler samlet på felles nettsted 

SU opprettet i 2018 et nytt nettsted med alle gjeldende felles forskrifter for Solvang 
kolonihager, informasjon fra SU, samt protokoller fra felles årsmøte. Nettadressen er 
www.solvangregler.no  

3.2 Byggeforskrifter 

SU nedsatte i 2018 en felles byggeforskriftsoppryddingskomité med en representant fra hver 
avdeling. Det er gjort mange endringer i byggeforskriftene de siste årene, og det er oppstått 
enkelte avvik mellom tegninger og forskrifter. Deler av forskriftene var også selvmotsigende 
og vanskelige å forstå. Byggeforskriftsoppryddingskomiteen fikk i oppgave å snakke med alle 
byggekomiteene og avdelingsstyrene for å få innspill, og legge fram et helhetlig forslag til 
reviderte byggeforskrifter for felles årsmøte i 2019. Komitéen kom med et førsteutkast til 
reviderte byggeforskrifter i oktober og bad om innspill fra styrene, byggekomitéene og 
enkeltkolonister. I januar 2019 ble det utarbeidet et andreutkast som også ble sendt ut til alle. 
Dette har vært en arbeidskrevende prosess, men alle har fått mulighet til å komme med 
innspill, og de nye forskriftene vil være langt enklere å bruke og forstå. 

3.3 Ordensregler 

Det ble gjort noen justeringer i ordensreglene på felles årsmøte i 2018; det ble blant annet 
presisert at det er tillatt med noe høyere hekker enn normalen langs Sognsveien og 
Nordbergveien for å gi støyskjerming. Ingen av avdelingene gjorde endringer i sine tillegg til 
ordensreglene i perioden. 
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4. ANDRE VIKTIGE SAKER I PERIODEN 

4.1 SUs organisasjonsform 

SU er ikke registrert i Brønnøysundregistrene, til tross for årelang tradisjon og en 
årsomsetning på over 5 millioner kroner. Årsaken er at Brønnøysundregistrene mener 
organisasjonsformen vår er uklar og ikke tilfredsstiller kravene i lover og forskrifter. Det er 
uheldig at vi ikke har en god organisasjonsstruktur, og SU har jobbet for å finne en ny 
organisasjonsform for felles årsmøte og SU i samarbeid med advokatfirmaet Legalis, og legger 
fram sak for felles årsmøte i 2019 om å avvikle SU og Felles årsmøte, og erstatte disse to 
organene med en ny forening.  

4.2 Solvangdagene 

Sommeren 2017 fikk noen ildsjeler en idé om at Solvang kolonihager burde ha et felles-
arrangement som kunne bestå av ulike aktiviteter ved de enkelte avdelingene, men som 
samtidig profilerte hele Solvang som en samlet enhet. Disse fikk i stand en komité på tvers av 
avdelingene, for planlegging og samordning innad, samt markedsføring utad.  

Første Solvangdager ble arrangert 2.-3. september 2017, og suksessen ble gjentatt 1. og 2. 
september 2018. I 2019 avholdes dagene 31. august-1. september og vil blant annet inneholde 
90-årsjubileumsfest for avdeling 1.  

SU har støttet Solvangdagene økonomisk, blant annet til plakater, noter og utstyr til koret 
m.m. 

 

 

Samarbeidsutvalget takker for dette året og ser frem til den kommende sommersesong med godt vær 
og stort besøk av kolonister og byens befolkning til vår herlige, levende park!  

 

Oslo, 2. mai 2019 

 

 

Erik Bolstad 
Avdeling 1, leder 

Ida Oftebro 
Avdeling 2 

Jack Herheim 
Avdeling 3 

 

 

Heidi Vestala 
Avdeling 4 

Andreas Sveen 
Avdeling 5 
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4.  Årsregnskap med revisors beretning 
Revisors beretning blir lagt fram på årsmøtet. 
 

 
 
 
 

Regnskap
Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap

INNTEKTER 2019 2018 2018 2017
Strøm forbruk 2 223 000 2 117 488 2 106 000 1 871 960
Strøm fast 300 000 258 755 284 000 272 684
Vann- og avløp 770 000 696 992 603 000 563 709
Festeavgift 2 430 000 2 371 106 2 373 968 2 316 066
Annet (drift) 1 193 236 74 668 54 500 36 878
Renteinntekter (drift) 700 778 500 770

5 916 936 5 519 787 5 423 986 5 062 066

UTGIFTER
Strøm forbruk 2 223 000 2 117 488 2 340 000 2 104 897
Strøm svinn/felles 250 000 253 962
Strøm vedlikehold 50 000 4 793 2 550 000 39 747
Vann- og avløp 770 000 696 992 603 000 563 709
Festeavgift 2 430 000 2 371 106 2 373 968 2 316 066
Kommunale avgifter 2 3 000 5 475 0 2 450
Arkitekt/advokat 15 000 6 000 15 000 4 705
Honorar SU/rev./ff. 40 000 38 100 30 000 26 300
Møteutgifter 6 500 5 500 6 500 505
Diverse omkostninger 3 35 000 17 747 2 000 1 102
Kontorrekvisita 2 000 784 2 000 784
Gebyr bank 2 000 1 841 1 500 1 801

5 826 500 5 519 787 7 923 968 5 062 066

NOTER
1. Felles årsmøte har vedtatt at SUs årsregnskap skal gå i 0. Differansen mellom inntekter
og utgifter avregnes derfor til avdelingene. Fra 2019 økes egenkapitalen til 550 000 kr.
2. inkl vann rekkehytter 2016, 2017 og 2018
3. Inkl  plakat/bannere til Solvangdager kr 11.053 og noter/T-skjorter til Solvangkoret kr 4.564

KOSTNADER PER PARSELL
Strømpris per kWH 1 1 1
Strøm fast 546 471 498
Festeavgift 4 426 4 319 4 230
Vannavgift 1 403 1 270 1 030
Annet 353 128 36

Balanse
2018 2017

EIENDELER
Nordea 2 933 254 2 962 413
Ubet a konto avdelingene 0 567 209
Diverse kunder 4 480 89 027
Oppgrad. strømnett 3 1 454 410 733 660
Avd. 1 34 730
Avd. 2 15 223
Avd. 3 17 328 35 968
Avd. 4 37 636 14 044
Avd. 5 15 499

4 497 061 4 417 820

GJELD
Strømleverandører 206 315 236 206
Diverse leverandører 131 263 30 405
Jordavgift kommunen 1 185 553 1 158 033
Oppgrad. strømnett 4 2 500 000 2 500 000
Avd. 1 27 273
Avd. 2 6 340
Avd. 5 14 367
Egenkapital 459 564 459 564

4 497 061 4 417 820

NOTER
3. Betalt Glitre elektriske
4. Mottatt a konto fra alle avdelinger

Oslo, 27.02.2019

Mona Ombustvedt Erik Bolstad
Forretningsfører Leder
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Samarbeidsutvalget takker for dette året og ser frem til den kommende sommersesong med godt vær 
og stort besøk av kolonister og byens befolkning til vår herlige, levende park!  

 

Oslo, 2. mai 2019 

 

 

Erik Bolstad 
Avdeling 1, leder 

Ida Oftebro 
Avdeling 2 

Jack Herheim 
Avdeling 3 

 

 

Heidi Vestala 
Avdeling 4 
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SUs forslag til vedtak:  
Resultatregnskap og balanse for 2019 godkjennes. 
 
  

Regnskap
Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap

INNTEKTER 2019 2018 2018 2017
Strøm forbruk 2 223 000 2 117 488 2 106 000 1 871 960
Strøm fast 300 000 258 755 284 000 272 684
Vann- og avløp 770 000 696 992 603 000 563 709
Festeavgift 2 430 000 2 371 106 2 373 968 2 316 066
Annet (drift) 1 193 236 74 668 54 500 36 878
Renteinntekter (drift) 700 778 500 770

5 916 936 5 519 787 5 423 986 5 062 066

UTGIFTER
Strøm forbruk 2 223 000 2 117 488 2 340 000 2 104 897
Strøm svinn/felles 250 000 253 962
Strøm vedlikehold 50 000 4 793 2 550 000 39 747
Vann- og avløp 770 000 696 992 603 000 563 709
Festeavgift 2 430 000 2 371 106 2 373 968 2 316 066
Kommunale avgifter 2 3 000 5 475 0 2 450
Arkitekt/advokat 15 000 6 000 15 000 4 705
Honorar SU/rev./ff. 40 000 38 100 30 000 26 300
Møteutgifter 6 500 5 500 6 500 505
Diverse omkostninger 3 35 000 17 747 2 000 1 102
Kontorrekvisita 2 000 784 2 000 784
Gebyr bank 2 000 1 841 1 500 1 801

5 826 500 5 519 787 7 923 968 5 062 066

NOTER
1. Felles årsmøte har vedtatt at SUs årsregnskap skal gå i 0. Differansen mellom inntekter
og utgifter avregnes derfor til avdelingene. Fra 2019 økes egenkapitalen til 550 000 kr.
2. inkl vann rekkehytter 2016, 2017 og 2018
3. Inkl  plakat/bannere til Solvangdager kr 11.053 og noter/T-skjorter til Solvangkoret kr 4.564

KOSTNADER PER PARSELL
Strømpris per kWH 1 1 1
Strøm fast 546 471 498
Festeavgift 4 426 4 319 4 230
Vannavgift 1 403 1 270 1 030
Annet 353 128 36

Balanse
2018 2017

EIENDELER
Nordea 2 933 254 2 962 413
Ubet a konto avdelingene 0 567 209
Diverse kunder 4 480 89 027
Oppgrad. strømnett 3 1 454 410 733 660
Avd. 1 34 730
Avd. 2 15 223
Avd. 3 17 328 35 968
Avd. 4 37 636 14 044
Avd. 5 15 499

4 497 061 4 417 820

GJELD
Strømleverandører 206 315 236 206
Diverse leverandører 131 263 30 405
Jordavgift kommunen 1 185 553 1 158 033
Oppgrad. strømnett 4 2 500 000 2 500 000
Avd. 1 27 273
Avd. 2 6 340
Avd. 5 14 367
Egenkapital 459 564 459 564

4 497 061 4 417 820

NOTER
3. Betalt Glitre elektriske
4. Mottatt a konto fra alle avdelinger

Oslo, 27.02.2019

Mona Ombustvedt Erik Bolstad
Forretningsfører Leder
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EGENKAPITAL 

 
På felles årsmøte i 2011 ble det vedtatt at SUs egenkapital skulle fryses til 459 563,76 kr.  
Dette vedtaket var kanskje ikke så klokt. I løpet av perioden 2011-2018 har prisstigningen vært 
16,2%; det vil si at den reelle verdien av 460 000 er 16% lavere nå enn da vedtaket ble fattet. 
 
Frysing av egenkapitalen betyr også at vi ikke kan bygge opp vedlikeholdsfond for infra-
struktur. Det betyr at alle store utgifter må faktureres som ekstraordinære kostnader til 
avdelingene (for eksempel strømrehabiliteringen). 
 
SU foreslår derfor at egenkapitalen ved årsskiftet 2019/2020 skal være 550 000 kr, og at den 
deretter skal økes 10 prosent årlig for å ta høyde for prisvekst, samt bygge opp et lite 
vedlikeholdsfond. Prisveksten er ca. 2,5% årlig, det vil si at ca. 7,5% vil kunne gå til et 
vedlikeholdsfond (7,5% tilsvarer 37 500 kr i 2019, det er altså ikke store summer det er snakk 
om). 
 
SU foreslår også at det samme vedtaket fattes for foreningen Solvang kolonihager dersom 
felles årsmøte slutter seg til forslaget om å opprette denne. 
 
 
Forslag til vedtak: 

Foreningens egenkapital skal ved utgangen av 2019 være 550 000 kr, differansen avregnes mot 
medlemsavdelingene. Egenkapitalen skal fra og med 2020 økes med 10% årlig for å ta høyde for 
prisvekst og bygge opp et lite vedlikeholdsfond.  
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5.  Innkomne forslag 
SUs innstilling til vedtak er oppgitt under hvert forslag. I tilfeller der SU-representantene ikke 
er enige er det angitt hvor mange av de 5 representantene som stemte for eller mot.  
 
 

5a. NYE BYGGEFORSKRIFTER 

Forslag til nye byggeforskrifter er vedlagt i et eget vedlegg. 
 
SU nedsatte i 2018 en byggeforskriftsoppryddingskomité med én representant for hver 
avdeling. Medlemmene i komitéen har vært Erik Bolstad (nestleder i avd 1, leder for SU), 
Ragnhild Holm (byggekomitéen i avd 2), Ole A. Hansen (byggekomitéen i avd 3), Einar Ruud 
(byggekomitéen avd 4), Björn Johansson (byggekomitéen avd 5). 
 
Komitéen fikk i oppgave å revidere forskriftene. Det er mange år siden forrige helhetlige 
revisjon, og de har vært flikket på i en årrekke. Det var flere eksempler på motstridende 
bestemmelser og avvik mellom de godkjente tegningene og forskriftene, og to eksempler på at 
vedtak på felles årsmøte ikke var innarbeidet i forskriftene. SU ønsket at forskriftene skulle 
inneholde flere tegninger og nummererte paragrafer, slik at de blir lettere å bruke for 
byggekomitéene, styrene og den enkelte kolonist. 
 
Komitéen har gått gjennom de eksisterende forskriftene og kommet med forslag til endringer. 
Det er lagt til en rekke tegninger og illustrasjoner slik at reglene skal bli lettere å forstå. 
Språket og terminologien i forskriftene er forenklet og blitt standardisert.  
 
Komitéen foreslår flere forenklinger og liberaliseringer av forskriftene, samt noen få 
innstramminger. Det har vært to runder med høring, der styrene, byggekomitéene og 
enkeltkolonister har kunnet komme med endringsforslag. SU har gjennomgått det ferdige 
forslaget, og et enstemmig SU anbefaler at de nye forskriftene vedtas. 
 
SU har også hatt møte med Plan- og bygningsetaten om de nye forskriftene, og har 
innarbeidet noen pålegg og innspill fra dem. Vi har bedt om innspill fra Byantikvaren, men de 
har ikke svart i tide og eventuelle innspill fra dem må innarbeides på årsmøtet i 2020. 
 
Forslaget til nye forskrifter og tegninger er tilgjengelig på 
https://www.solvangregler.no/2019/sisteutkast-til-reviderte-byggeforskrifter/ 
 
 
Det er kommet noen endringsforslag til forskriftene. SU foreslår derfor følgende behandling på 
felles årsmøte: 

1. Det nye forslaget til byggeforskrifter legges til grunn for årsmøtebehandlingen. 
2. Endringsforslag gjennomgås paragraf for paragraf og det stemmes over hvert 

endringsforslag. 
3. Andre mindre endringer kan fremmes på årsmøtet, store endringer bør vente til 

årsmøtet i 2020 for å sikre en god saksbehandling. 
4. Til slutt stemmes det over om de endrede forskriftene skal erstatte dagens forskrifter. 
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VIKTIGSTE ENDRINGER SAMMENLIGNET MED DAGENS FORSKRIFTER 
 

- Målemetoden er endret fra «utvendig målt på reisverk» til «utvendig målt på 
kledning», etter pålegg fra Plan- og bygningsetaten. Dagens formulering om at 
størrelsen på bygningsdelene skal måles på reisverket er i strid med reguleringsplanen. 
Plan- og bygningsetaten ba òg om endringer i paragrafen om maksimalstørrelse og 
boareal. 

- «Tilbygg» har endret navn til «soverom» fordi det har vært mye forvirring rundt 
forskjellen mellom «tilbyggene» og «tilbygg». Denne bygningsdelen ble godkjent av 
Oslo kommune som «soverom» på 1950-tallet, og vi foreslår å gå tilbake til det 
opprinnelige navnet. Det vil fortsatt være valgfritt hva man bruker de ulike 
bygningsdelene til (de fleste har for eksempel bad i «bod» i dag). 

- Det er lagt til flere anbefalinger og råd for å bevare det arkitektoniske uttrykket på 
Solvang, blant annet anbefalinger om farger og dimensjoner på hjørnekasser, vindskier 
m.m. 

- Det er gjort tydeligere at det er lov til å søke om og gi dispensasjon fra bygge-
forskriftene, og at slike dispensasjoner ikke skal kunne gi grunnlag for klausuler om 
retting senere. 

- Alle interne Solvangregler som påvirker hyttene er nå samlet i byggeforskriftene 
(regler om strøm, avløp, jordkabler o.s.v. er nå innarbeidet i byggeforskriftene). 

- Det er lagt til mange tegninger for å gjøre forskriftene lettere å forstå og bruke. 

 

ANDRE ENDRINGER 
Det meste av byggeforskriftene er skrevet om og komitéen har fått svært mange innspill 
underveis. Her er noen av de andre endringene som komitéen foreslår: 
 
Overordnet: 

- Da Solvang 1-4 ble oppført i 1929/1930 kunne kolonistene velge mellom sju ulike 
hyttetyper. De aller fleste valgte type II, og de gamle byggeforskriftene tok bare hensyn 
til denne. 

- På avdeling 1 er det fem hytter som ble bygget etter det refuserte førsteutkastet til 
tegninger. Disse hyttene er det nå tatt hensyn til. 

- Byggesaksbehandlingen er gjort tydeligere, med mål om at behandlingen skal bli likere 
på alle avdelingene. 

- Det er spesifisert hvilke naboer som skal varsles ved byggesaker. Dette var uklart 
tidligere, og dette har skapt konflikt. 

- Kolonister som har langvarige byggeprosjekter blir pålagt å rapportere om framdrift 
underveis, for å prøve å forhindre prosjekter som renner ut i sanden midtveis i 
byggingen. Dersom byggeprosjekter ikke sluttføres er det også innført mulighet for å få 
håndverkere til å sluttføre prosjektene, i motsetning til i dag hvor eneste mulige 
reaksjonsmetode er utkasting. 

- Riving av hyttene er tydeligere omtalt, og det er stilt strengere krav for å få lov til å rive. 
Det er klargjort at man må søke til Plan- og bygningsetaten for å bygge nye hytter. 
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Vedlikehold: 

- Det foreslås at enkelt vedlikehold som å skifte råttent panel ikke lenger skal være 
søknadspliktig. 

- Skjemaet «Melding om vedlikehold» foreslås fjernet fordi komitéen mener at det ikke 
lenger er spesielt nyttig. Da skjemaet ble innført var det færre ting som var søknads-
pliktige. I dag er de fleste endringer søknadspliktige, og vi har god dokumentasjon. Ved 
salg av hyttene gjør man en vurdering av tilstanden til hytta ved salgstidspunktet, det 
er mindre viktig å vite nøyaktig når hytta ble malt, eller om det ble skiftet litt panel for 
ti år siden. 

 
Innvendige vegger: 

- Det har kommet flere innspill til §17 om innvendige vegger. Noen foreslår å skjerpe inn 
paragrafen ved å inkludere dør og vindu i «Originalhyttas yttervegg mot veranda kan 
ikke fjernes.», mens andre har foreslått å stryke hele punktet. Det er svært varierende 
praksis mellom avdelingene i dag. Plan- og bygningsetaten har ingen meninger om 
dette punktet. Komitéen foreslår å videreføre formuleringen fra de gamle forskriftene 
og at dagens praksis i avdelingene kan fortsette. 

 
Vinduer m.m. 

- Tidligere vedtak i felles årsmøte om vindskier og sprosser som ved feil ikke er 
innarbeidet i reglene er nå lagt inn. 

- Det er lagt inn bilder og grundigere forklaring av panel, her har det vært mye konflikt 
og misforståelser tidligere. 

- Høyden på kjellervinduene er foreslått økt til 60 cm for å tilfredsstille krav som 
rømningsvei. 

- Størrelsen på vinduene på hemsen i hyttene på avdeling 1-4 foreslås økt 20 cm i 
bredden for å kunne brukes som rømningsvei. 

- Det foreslås at det er valgfritt om man vil ha gavlvindu eller luke i originalhytta (svært 
mange hytter har luker i dag, dette har ikke vært lov i de gjeldende forskriftene). 

- Det sammenhengende vindusbåndet i originalhytta og glassverandaen er prioritert 
over millimetermål på vinduene. Dette vindusbåndet er et av de mest sentrale 
arkitektoniske grepene i hyttene. 

- Dør i bodene på avdeling 1-4 foreslås å være valgfri. 

 
Annet: 

- Felles bestemmelser for alle avdelinger er samlet ett sted i stedet for å være omtalt flere 
steder i forskriftene. 

- Reglene for avdeling 5 er harmonisert noe med de andre avdelingene. 
- Det er åpnet for miljøvennlige energikilder som solcellepanel og varmepumper. 
- Det er lagt til bestemmelser om plattinger i skrånende terreng, her har praksis mellom 

avdelingene variert veldig tidligere. 
- Det er åpnet for pergola til klatreplanter. 
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Endringsforslag til de framlagte byggeforskriftene: 
 

§ 9 PLIKT TIL Å ORIENTERE OM FRAMDRIFT OG UFORUTSETTE HENDELSER 

Forslag om å innføre obligatoriske byggemøter. 
 
Forslag fra: Styret avdeling 3 
 
Forslag om å endre første setning i §9 fra 

Ved byggeprosjekter som varer over én måned skal medlemmet orientere byggekomiteen om framdrift 
underveis. 

til 
Ved byggeprosjekter som varer over én måned skal det skal avholdes regelmessige byggemøter mellom 
byggekomite og medlemmet. 

 
SUs innstilling: Flertallet i SU anbefaler at forslaget avvises (representanten fra avd 3 støtter 
forslaget). 
 
 

§11 PLIKT TIL Å RETTE FEIL OG AVVIK  
Forslag om at feil begått av tidligere eiere m.m. ikke skal kunne gi pålegg om retting. 
 
Forslag fra: Styret avdeling 4 
 
Forslag om å endre hele § 11 fra: 

Dersom det er feil/avvik ved hytta/parsellen skal ingen nye byggesøknader i utgangspunktet 
godkjennes før feilene/avvikene er rettet opp. Eventuelle avvikende mål på originalhytte fra 1929/1930 
regnes ikke som avvik. 
Ved rehabilitering av hytte, tilbygg, bod, platting, utskifting av vinduer, bytte av dør, panel etc. må 
gjeldende byggeforskrifter/tegninger følges. Dette gjelder uansett om tiltaket i sin tid ble godkjent av 
styret eller byggekomité. Medlemmet skal bære alle merkostnadene som eventuelt påløper som følge 
av at gjeldende byggeforskrifter/tegninger ikke er fulgt. 
Dersom det tidligere er eksplisitt søkt om og det er gitt eksplisitt skriftlig dispensasjon fra 
byggeforskriftene skal dette normalt ikke føre til pålegg om retting. 

til 
Dersom det er feil/avvik ved hytta/parsellen skal ingen nye byggesøknader i utgangspunktet 
godkjennes før feilene/avvikene er rettet opp. Dette gjelder kun feil/avvik som er oppført av dagens 
eier, eller som det ble opplyst om skriftlig ved overtagelse. Dette gjelder ikke hvis tiltaket ble godkjent 
av det daværende styret eller byggekomité. Medlemmet skal bære alle merkostnadene som eventuelt 
påløper som følge av at gjeldende byggeforskrifter/tegninger ikke er fulgt.  
Dersom det tidligere er søkt om og det er gitt skriftlig dispensasjon fra byggeforskriftene skal dette 
normalt ikke føre til pålegg om retting.  

 
Begrunnelse: Hytteeiere kan kvie seg for å rehabilitere/bygge ut/vedlikeholde hvis det er store 
endringer som må gjøres før man får godkjent byggesøknaden. Det virker urimelig at 
nåværende eier skal «straffes» for eventuelle feil gjort av tidligere eier/styre/byggekomite.  
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SUs innstilling: 
Flertallet i SU anbefaler at forslaget avvises (representanten fra avd. 4 støtter forslaget). 
§11 er allerede gjort mye mindre streng enn de nåværende forskriftene, og §11 er i praksis det 
eneste virkemiddelet vi har for å få rettet opp feil/avvik. Dersom forslaget fra avdeling 4 vedtas 
vil det ikke være mulig å pålegge retting av feil med mindre en hytte selges.  
Avdeling 4 foreslår også å fjerne ordet «eksplisitt» fra «dersom det tidligere er søkt om og gitt 
eksplisitt skriftlig dokumentasjon». Ordet er bevisst valgt for å presisere at det må ha vært 
søkt om dispensasjon, og at styret skal ha brukt ordet dispensasjon eller lignende i sitt vedtak 
da de ga byggetillatelse. Det er svært mange eksempler på uklare byggesøknader der 
byggekomité/ styret ikke har oppdaget at det er feil; det vil være uheldig om slike saker blir 
regnet som en faktisk innvilget dispensasjon. 
 

§ 17 INNVENDIGE VEGGER 

Forslag om å stramme inn paragrafen ved å presisere at dør og vindu mot glassveranda ikke 
kan fjernes. 
 
Forslag fra: Styret avdeling 3. 
 
Forslag om å endre § 17 siste setning fra 

Originalhyttas yttervegg mot veranda kan ikke fjernes. 

til  
Originalhyttas yttervegg inklusive dør, vindu og panel mot veranda kan ikke fjernes. 

 
Forslaget berører et av de store stridspunktene i byggeforskriftene de siste årene. Praksis 
mellom avdelingene varierer mye, og byggeforskriftsoppryddingskomitéen foreslo derfor å 
videreføre formuleringen fra dagens byggeforskrifter. 
 
SUs innstilling:  
Flertallet i SU anbefaler at forslaget avvises (representanten fra avd 3 støtter forslaget). 
 

§ 19 KJELLERVINDUER 

Forslag om å fjerne en setning om hvordan kjellervinduene bør plasseres. 
 
Forslag fra: Styret avdeling 3 
 
Forslag om å stryke den nest siste setningen: 

Kjellervinduene bør plasseres noe ifra hjørnene, slik at kjellerveggene oppleves som mer massive enn 
trehyttene oppå. 

 
SUs innstilling: SU anbefaler at forslaget vedtas. 
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§34 BOD 
Forslag om å spesifisere at høydemål på boden er innvendig mål.  
 
Forslag fra: Styret avdeling 4. 
 
Forslag om å endre siste setning i §34 fra 

Høyden på boden skal normalt være 190 cm i forkant. 

 til 
Høyden på boden skal normalt være 190 cm i forkant, innvendig mål. 

 
Begrunnelse: Lavere høyde vil gjøre bygget svært lavt, og det vil for eksempel være vanskelig å 
sette inn dusjkabinett.  
 
SUs innstilling: SU anbefaler at forslaget vedtas.  
 

§34 BOD 

Forslag om at bod bare kan oppføres på gavlveggen uten Solvanghjørne. Dette er i tråd med 
dagens praksis. 
 
Forslag fra: Avdeling 2 
Forslag om å endre punkt b om plassering av bod fra 

På hyttas bakvegg eller en av gavlveggene … 

til 
På hyttas bakvegg eller gavlveggen uten Solvanghjørne … 

 
Begrunnelse: Utkastet til nye byggeforskrifter har videreført en tabbe fra de nåværende bygge-
forskriftene: Det har aldri vært meningen å tillate bod på gavlveggen som har Solvanghjørne 
(de store vinduene), og ingen av tegningene viser dette som mulig plassering. 
 
SUs innstilling: SU anbefaler at forslaget vedtas.  
 

§ 35 VINDUER AVDELING 1-4 

Skrivefeil påpekt av byggekomitéen i avdeling 2 (takk!): 
 
Vindu H Gavlvindu. Vindu ved hems kan være 70 x 50 (og ikke 50 x 70 slik det står i utkastet). 
 
SUs innstilling: SU anbefaler at forslaget vedtas. 
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§35 VINDUER 
Forslag om å ikke ha pålegg om gjennomgående sprosser. 
 
Forslag fra: Styret i avdeling 4 
 
Forslag om å endre setningen om sprosser fra 

Ved skifte av vinduer skal det velges typer med gjennomgående sprosser. 

til 
Ved skifte av vinduer skal det velges typer med gjennomgående eller duplex-sprosser. 

 
Begrunnelse: Per i dag er det mange hytter som har duplexsprosser, disse er veldig like 
gjennomgående sprosser. Vinduer med duplexsprosser er mye rimeligere enn vinduer med 
gjennomgående sprosser. Det er unødvendig pengebruk å kun tillate gjennomgående sprosser. 
Kolonihagen skal være et gode alle har råd til, og det bør tilrettelegges for dette.  
  
SUs innstilling:  
Flertallet i SU anbefaler at forslaget avvises, mindretallet (2 av 5) anbefaler at det vedtas.  
Krav om gjennomgående sprosser ble vedtatt av Felles årsmøte for noen år siden, men ble ved 
en feil aldri innarbeidet i byggeforskriftene. Alle vinduene på Solvang må spesialbestilles siden 
ingen følger standardmål. Gjennomgående sprosser er mer tidsriktige og passer bedre til 
hyttene. Duplexsprosser er likevel et bedre alternativ enn løse utenpåliggende sprosser. 
 

§ 47 VARMEPUMPE 

Forslag om å ikke tillate varmepumper, og at §48 skal strykes. 
 
Forslag fra: Flertallet i SU 
 
Begrunnelse: Det er ikke behov for varmepumper på Solvang, kolonihagehyttene er for 
sommerbruk. Det er også vanskelig å tjene inn investeringskostnadene, så dette er ikke et 
miljøtiltak. Det er utfordringer med støy fra varmepumper andre steder. 
 
SUs innstilling: Flertallet (tre representanter) anbefaler å stryke §48, mindretallet (én 
representant) vil beholde punktet. Én representant hadde ingen mening. 
 

§ 47 VARMEPUMPE  

Forslag om at søknad om varmepumper ikke kan behandles av byggekomité, men må 
behandles av styret. Forslaget utgår dersom det foregående forslaget får flertall. 
 
Forslag fra: Styret avdeling 3 
 
Forslag om å føye til en ny setning til slutt i paragrafen: 

Søknaden skal behandles av styret og beslutning kan ikke delegeres til byggekomité. 

 
Begrunnelse: Varmepumper kan skape støyproblemer og bør ha samme type saksbehandling 
som solcellepanel på tak.  
 
SUs innstilling: SU anbefaler at forslaget vedtas. 
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§53 PERGOLA 
Forslag om å tillate frittstående pergola i tillegg til pergola som henger fast i hytta. 
 
Forslag fra: Styret i avdeling 2 
 
Forslag om å endre setningen 

Den skal være forbundet med hytta (ikke frittstående) og kan være maksimalt 10 m². 

til 
Den kan være forbundet med hytta eller være frittstående, og kan være maksimalt 10 m². 

 
Begrunnelse: Det er flott at det blir tillatt med en åpen pergola, men disse bør også kunne 
bygges frittstående. I mange tilfeller vil dette gi en bedre estetisk løsning en pergola som er 
tilknyttet hytta.  
 
SUs innstilling: Flertallet i SU støtter forslaget.  
 
 
 
 
 
Etter at endringsforslagene er gjennomgått: 
 
Forslag til vedtak: 

Utkastet til nye byggeforskrifter vedtas, med de endringene som ble vedtatt i felles årsmøte.  
SU skal kalle inn til informasjonsmøte for alle byggekomitéene om de nye byggeforskriftene. 
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5B. FORSKRIFTENE: FORSLAG OM MINDRETALLSVERN 

Forslag fra: Styret i avdeling 4 
 
Forslag om at §3, andre avsnitt endres fra: 

Felles årsmøte er høyeste myndighet for kolonihageforeningenes felles anliggende. Årsmøtet fastsetter 
hva som til enhver tid ansees som felles anliggende.  

til 
Felles årsmøte er høyeste myndighet for kolonihageforeningenes felles anliggende. Årsmøtet fastsetter 
hva som til enhver tid ansees som felles anliggende. Et flertall på Felles årsmøte kan ikke ta 
beslutninger som er egnet til å gi noen avdelinger en urimelig fordel på andre avdelingers bekostning. 

 
 
Begrunnelse for forslaget:  
I den innledende beskrivelsen i Forskrifter for Solvang kolonihager står det: «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». I paragraf 3 står det at «Felles årsmøte er høyeste myndighet for 
kolonihageforeningenes felles anliggende». Videre står: «Årsmøtet fastsetter hva som til 
enhver tid ansees som felles anliggende.»  
 
Altså kan ikke flertallet bare fatte vedtak om felles anliggender, de kan også bestemme hva 
som kan sees som felles anliggender. Det er en svært vidtgående fullmakt. 
 
Mange felles saker kan dreie seg om kostbare prosjekter, der ulike måter å fordele kostnader 
på kan slå ulikt ut i den enkelte kolonihage. I så måte minner samarbeidsårsmøtet for de fem 
Solvang-hagene om et sameie av selvstendige seksjoner, men med felles infrastruktur. Da er 
det relevant å sammenligne med «Lov om sameier §40. Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern 
Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. Et flertall på årsmøtet kan ikke ta 
beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på 
andre seksjonseieres bekostning.»  
 
Vi har merket oss at SU arbeider med et forslag til å danne en egen forening for Solvanghagene. 
Vårt forslag tar utgangspunkt i nåværende vedtekter, men vil være like relevant for foreningen 
SU vil foreslå, skjønt det kan nødvendiggjøre omformuleringer. 
 
 
SUs innstilling: 
Et enstemmig SU er enige med avdeling 4 i at det er behov for å presisere et mindretallsvern i 
forskriftene. Et slikt mindretallsvern er innarbeidet i forslaget til vedtekter for foreningen Solvang 
kolonihager ved at makt og myndighet ikke kan overføres til foreningen med mindre alle 
avdelingsårsmøtene stemmer for det.  
 
Flertallet i SU (alle unntatt repr. for avd 4) anbefaler likevel at forslaget avvises. Felles årsmøte / SU 
skal trolig avvikles om noen måneder, og hvis en avdeling vedtar å ikke melde seg inn vil det kunne 
være behov for å ikke ha et mindretallsvern i denne overgangsfasen.  
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5C. NY ORGANISASJONSFORM FOR SOLVANG KOLONIHAGER 

På forrige årsmøte ble det vedtatt nye forskrifter for Solvang kolonihager. SU håpet at dette 
ville gjøre at Brønnøysundregistrene ville akseptere at SU ble registrert i Foretaksregisteret. 
Det skjedde ikke: Brønnøysundregistrene sier at SUs organisasjonsform er ulovlig; det er 
uklart hva slags organisasjon det er snakk om, rollen til felles årsmøte er uklar og 
oppnevningen av SU-representantene kan ikke gjøres av den enkelte avdeling uten 
godkjenning av felles årsmøte. SU har forsøkt å bli registrert i Foretaksregisteret tidligere, men 
dette har ikke ført fram. De enkelte avdelingene er imidlertid registrert. 
 
SU har i dag en omsetning på over 5 millioner kroner, og er da både regnskaps- og revisjons-
pliktig. Det er uholdbart at SU ikke har eget organisasjonsnummer: Dette gjør blant annet at SU 
ikke kan ha egne bankkonti (i dag låner vi avdeling 5s organisasjonsnummer for bank-
kontoene), og i en rekke andre sammenhenger er det behov for organisasjonsnummer (vi låner 
for eksempel avdeling 1s organisasjonsnummer for regnskapsprogrammet). SU må ha eget 
organisasjonsnummer, og ha en organisasjonsform som både er lovlig og lett forståelig. 
 
I 2003 ble det gamle representantskapet avviklet og erstattet med SU og Felles årsmøte. SU har 
gått gjennom papirene fra den gang, og ser at flere av forslagene organisasjonsutvalget i 2002 
kom med ikke ble tatt til følge. Hvis disse hadde blitt tatt til følge ville SU hatt en lovlig 
organisasjonsform i dag. 
 
SU har bedt Advokatfirmaet Legalis komme med forslag til mulige organisasjonsformer. De 
har utredet tre ulike alternativer: Aksjeselskap, samvirke og forening. Legalis fraråder 
aksjeselskap og anbefaler forening. I tråd med dette foreslår SU organisasjonsformen forening.  
 
Prosessen for ny organisasjonsform vil være som følger: 

1. Felles årsmøte tar stilling til om vi ønsker å etablere en ny organisasjon for å erstatte 
Felles årsmøte og SU (23. mai 2019) 

2. Dersom Felles årsmøte fatter positivt vedtak avholdes konstituerende møte for 
foreningen Solvang kolonihager umiddelbart etter Felles årsmøte (23. mai). 
Konstituerende møte fastsetter vedtekter (utkast vedlagt) og velger styre (dagens SU). 

3. Det nye styret for foreningen vil være identisk med SU, og i en overgangsfase vil begge 
organer eksistere. SUs disponible bankmidler overføres til foreningen.  

4. Det blir lagt fram forslag for de fem avdelingsårsmøtene om å melde seg inn i 
foreningen. Hver avdeling må melde seg inn (september/oktober 2019). 

5. Når alle har meldt seg inn får styret for foreningen fullmakt til å avvikle Felles årsmøte / 
SU, inngå nye avtaler m.m. SU og Felles årsmøtes resterende aktiva og forpliktelser 
overføres til den nye organisasjonen. 

 
Dersom en avdeling vedtar å ikke melde seg inn i foreningen må de være forberedt på å 
etablere egne løsninger for det som i dag er felles infrastruktur, blant annet strøm. 
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Forslag til vedtak: 
 

Samarbeidsutvalget for Solvang kolonihager og Felles årsmøte for Solvang kolonihager skal avvikles 
og erstattes av foreningen Solvang kolonihager. Samarbeidsutvalget / det nye styret får fullmakt til å 
gjennomføre opprettingen av den nye foreningen samt avvikle Samarbeidsutvalget. 
Samarbeidsutvalgets aktiva og passiva (inkludert strømnett og bankkonti) overføres til foreningen og 
skal benyttes til samme formål som det samarbeidsutvalget har hatt. Fra dags dato er samarbeids-
utvalget og styret for foreningen Solvang kolonihager det samme. Avtaler og forpliktelser som er 
inngått av samarbeidsutvalget overføres til foreningen. 
 
Felles årsmøte ber hvert avdelingsårsmøte om å fatte følgende vedtak innen 20. oktober 2019:  

Solvang kolonihager, avdeling X er i dag tilsluttet Felles årsmøte for Solvang kolonihager og 
har en representant i Samarbeidsutvalget for Solvang kolonihager. Felles årsmøte og 
Samarbeidsutvalget skal avvikles. Solvang kolonihager avdeling X melder seg inn i foreningen 
Solvang kolonihager fra dags dato.  

6.  Budsjett 2019 
Budsjettet er gjengitt sammen med regnskapet i sak 4. Det er ikke lagt opp til større endringer i 
budsjettet. Det foreslås også at budsjettet gjelder for foreningen Solvang kolonihager. 
 
 
Forutsetninger for budsjettet 

- Forbruk av strøm bygger på anslått forbruk på 2,6 mill kWHh og en pris på 0,95 kr pr 
kWh, 0,8 øre mindre enn i 2018. Det antas at 90 prosent av dette blir avlest på hytter og 
felleshus.  

- Vannavgiften er satt høyere enn i 2018 fordi kommunen har varslet 9,5 % økning. 
- Festeavgiften er budsjettert med varslet leie  
- Organisasjonsutgifter er honorar til styremedlemmer, samt regnskap- og revisjons-

honorar. 

 
SUs forslag til vedtak: Budsjett for 2019 vedtas. 

7.  Fastsettelse av honorarer 
SU foreslår at honorarene til SU-representantene og forretningsfører holdes uendret.  
 
Nåværende honorarer: 

- Leder og regnskapsfører: 10 000 kr per år 
- Andre SU-medlemmer: 500 kr per møte 
- Revisorer: 800 kr per år 

8.  Valg 
Valg av to revisorer samt godkjenning av regnskapsfører. 
SU foreslår at Anne Grethe Nielsen og Åsta Sørensen velges til revisorer og at Mona 
Ombustvedt godkjennes som regnskapsfører.  
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Dersom Felles årsmøte vedtar å endre organisasjonsform avholdes konstituerende møte for 
foreningen Solvang kolonihager umiddelbart etter felles årsmøte. 
 
 
 

Konstituerende møte for foreningen Solvang kolonihager 
 
 

1. Oppretting av ny forening 
Forslag til vedtak:  

Foreningen Solvang kolonihager opprettes.  
De fem kolonihagene på Solvang i Oslo inviteres til å bli medlemmer.  
Erik Bolstad, Ida Oftebro, Jack Herheim, Heidi Vestala og Andreas Sveen får i fellesskap fullmakt til å 
signere stiftelsesdokumentet og referatet fra det konstituerende møtet. 

 

2. Vedtekter 
Forslag til vedtekter er vedlagt. De er basert på dagens «Forskrifter for Solvang kolonihager», 
men tilpasset ny organisasjonsform av advokatfirmaet Legalis. Det er presisert at makt og 
myndighet bare kan overføres til foreningen dersom årsmøtene i samtlige avdelinger vedtar 
det. 
 
Forslag til vedtak: 

Forslag til vedtekter for foreningen Solvang kolonihager vedtas.  
Signaturrett tildeles styreleder og ett styremedlem i fellesskap. 
 

3. Økonomi 
Det foreslås at foreningen får samme budsjett som SU (sak 6 på Felles årsmøte) og at det fattes 
samme vedtak om egenkapital som ble fattet på Felles årsmøte. 
 
Forslag til vedtak: 

Forslag til budsjett 2019 vedtas.   
Foreningens egenkapital skal ved utgangen av 2019 være 550 000 kr, differansen avregnes mot 
medlemsavdelingene. Egenkapitalen skal fra og med 2020 økes med 10% årlig for å ta høyde for 
prisvekst og bygge opp et lite vedlikeholdsfond.  

 

4. Valg 
Det foreslås at dagens SU velges til styre for foreningen, slik at SU/styret kan fungere som ett 
og samme organ fram til SU kan avvikles. 
 
Forslag til vedtak: 

Erik Bolstad (avd 1) velges til leder for ett år. Ida Oftebro (avd 2) og Heidi Vestala (avd 4) velges til 
styremedlemmer for to år.  Jack Herheim (avd 3) og Andreas Sveen (avd 5) velges til styremedlemmer 
for ett år.  
Camilla Ruud (avd 1), XXX (avd 2), Geir Knutsen (avd 3), Torild Olufsen (avd 4) og Arild Holstad (avd 5) 
velges til personlige varamedlemmer for ett år.  
Mona Ombustvedt velges til forretningsfører for to år.  
Anne Grethe Nielsen velges til revisor for to år, Åsta Sørensen velges til revisor for ett år. 
Honorar fastsettes til 10 000 kr per år for leder og forretningsfører, 500 kr per møte for 
styremedlemmer, 800 kr per år for revisorer. 
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Dersom Felles årsmøte vedtar å endre organisasjonsform avholdes konstituerende møte for 
foreningen Solvang kolonihager umiddelbart etter felles årsmøte. 
 
 
 

Konstituerende møte for foreningen Solvang kolonihager 
 
 

1. Oppretting av ny forening 
Forslag til vedtak:  

Foreningen Solvang kolonihager opprettes.  
De fem kolonihagene på Solvang i Oslo inviteres til å bli medlemmer.  
Erik Bolstad, Ida Oftebro, Jack Herheim, Heidi Vestala og Andreas Sveen får i fellesskap fullmakt til å 
signere stiftelsesdokumentet og referatet fra det konstituerende møtet. 

 

2. Vedtekter 
Forslag til vedtekter er vedlagt. De er basert på dagens «Forskrifter for Solvang kolonihager», 
men tilpasset ny organisasjonsform av advokatfirmaet Legalis. Det er presisert at makt og 
myndighet bare kan overføres til foreningen dersom årsmøtene i samtlige avdelinger vedtar 
det. 
 
Forslag til vedtak: 

Forslag til vedtekter for foreningen Solvang kolonihager vedtas.  
Signaturrett tildeles styreleder og ett styremedlem i fellesskap. 
 

3. Økonomi 
Det foreslås at foreningen får samme budsjett som SU (sak 6 på Felles årsmøte) og at det fattes 
samme vedtak om egenkapital som ble fattet på Felles årsmøte. 
 
Forslag til vedtak: 

Forslag til budsjett 2019 vedtas.   
Foreningens egenkapital skal ved utgangen av 2019 være 550 000 kr, differansen avregnes mot 
medlemsavdelingene. Egenkapitalen skal fra og med 2020 økes med 10% årlig for å ta høyde for 
prisvekst og bygge opp et lite vedlikeholdsfond.  

 

4. Valg 
Det foreslås at dagens SU velges til styre for foreningen, slik at SU/styret kan fungere som ett 
og samme organ fram til SU kan avvikles. 
 
Forslag til vedtak: 

Erik Bolstad (avd 1) velges til leder for ett år. Ida Oftebro (avd 2) og Heidi Vestala (avd 4) velges til 
styremedlemmer for to år.  Jack Herheim (avd 3) og Andreas Sveen (avd 5) velges til styremedlemmer 
for ett år.  
Camilla Ruud (avd 1), XXX (avd 2), Geir Knutsen (avd 3), Torild Olufsen (avd 4) og Arild Holstad (avd 5) 
velges til personlige varamedlemmer for ett år.  
Mona Ombustvedt velges til forretningsfører for to år.  
Anne Grethe Nielsen velges til revisor for to år, Åsta Sørensen velges til revisor for ett år. 
Honorar fastsettes til 10 000 kr per år for leder og forretningsfører, 500 kr per møte for 
styremedlemmer, 800 kr per år for revisorer. 
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Vedtekter 1 
  

Solvang kolonihager 

 
 
 

1 

Forslag til Vedtekter for foreningen Solvang kolonihager 
 

§1.  Formål  

Foreningen Solvang kolonihager har ansvar for å ivareta medlemsforeningenes felles anliggender, 
deres interesser og forpliktelser, slik årsmøtet og årsmøtene i medlemsforeningene fastsetter.  
 
Foreningen Solvang kolonihager er en selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig 
og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen skal være registrert i Enhetsregisteret. 

§2.  Medlemskap 

De fem selvstendige kolonihageforeningene på Solvang, kalt avdelinger, kan bli medlemmer i 
foreningen. De må være tilknyttet Oslo krets av Norsk kolonihageforbund og medlem av Norsk 
Kolonihageforbund. 
 
Ved innmelding overfører avdelingene myndighet over saker omtalt i §3 til foreningen.  
 
Foreningen er ikke selv tilsluttet Norsk kolonihageforbund eller Oslo krets av Norsk kolonihage-
forbund, men vil arbeide for de oppgaver som er Norsk kolonihageforbunds formål. Videre skal 
foreningen arbeide i samsvar med kolonihageforbundet og Oslokretsens vedtekter og beslutninger. 

§3.  Virkeområde 

Foreningen har fem virkeområder: 

1. Felles byggeforskrifter og ordensregler for Solvang kolonihager. 
2. Foreningen eier det felles strømnettet på Solvang og er ansvarlig for vedlikehold, regulering, 

innkreving fra medlemsorganisasjonene og kontakt med overordnede organer.  
3. Foreningen krever inn kommunale avgifter som vann, kloakk og festeavgift fra 

medlemsorganisasjonene og betaler dette til kommunen.  
4. Foreningen er avtalepart for festeavtale m.v. med Oslo kommune og Oslo krets av Norsk 

kolonihageforbund. 
5. Fremme økt samarbeid og informasjonsutveksling mellom medlemsforeningene. 

 
Virkeområdene kan utvides eller endres ved ⅔ vedtak i årsmøtet. Dersom vedtaket medfører at 
myndighet overføres fra avdelingene til foreningen, må årsmøtene i alle medlemsforeningene vedta 
det samme for at utvidelsen skal være gyldig.  
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Vedtekter 2 
  

2 

§4.  Årsmøte 

Årsmøtet er foreningen Solvang kolonihagers høyeste myndighet og er ansvarlig for avdelingenes 
felles anliggende. Årsmøtet gir mandat til fellesstyret som forbereder årsmøtene, ivaretar hagenes 
felles forpliktelser og iverksetter tiltak slik årsmøtet beslutter. Årsmøtet avholdes hvert år innen 
utgangen av mai. 
 
Hver avdeling velger én representant pr. 25. påbegynte parsell*. Avdelingenes årsmøte skal velge 
representantene, minst halvparten skal sitte i avdelingsstyret. Avdelingsstyret kan supplere/erstatte 
representanter ved behov. 

INNKALLING 

Fellesstyret kunngjør felles årsmøte med skriftlig varsel til avdelingsstyrene senest tre måneder før 
årsmøtet. Kunngjøringen skal inneholde tidsfrister for forslag til endring av byggeforskrifter (minst 
2 måneder før årsmøtet) og andre forslag (minst 1 måned før årsmøtet). 
 
Dagsorden og saksdokumenter sendes avdelingsstyrene for videresending til representantene 
senest to uker før årsmøtet. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles på årsmøtet.  

FORSLAG OM ENDRING I BYGGEFORSKRIFTER 

Fellesstyret, avdelingsstyrene og avdelingsårsmøtene kan fremme forslag om endringer i bygge-
forskriftene. Forslag skal være konkret utformet og skriftlig begrunnet. Fellesstyret skal sende ut 
samlet oversikt over forslag til endring av byggeforskriftene til avdelingene senest seks uker før 
årsmøtet. Fellesstyret skal videre innhente eventuelle rådgivende uttalelser om endringene, disse 
sendes senest ut sammen med de ordinære årsmøtepapirene senest to uker før årsmøtet.  

ANDRE FORSLAG 

Andre forslag som ønskes behandlet på årsmøtet kan fremmes av fellesstyret, avdelingsstyrene, 
avdelingsårsmøtene og de valgte representantene til årsmøtet. Forslag skal være konkret utformet 
og skriftlig begrunnet.  

DAGSORDEN 

1 Åpning og konstituering 
2 Valg av dirigent(er), referent(er), tellekorps og to til å undertegne protokollen 
3 Fellesstyrets årsmelding 
4 Årsregnskap med revisors beretning 
5 Innkomne forslag 
6 Budsjett 
7 Fastsettelse av honorarer 
8 Valg av fellesstyre, forretningsfører og revisor 

VOTERING 

Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall, med unntak av oppløsningsvedtak eller endringer av 
disse vedtektene. Ved stemmelikhet har leder av fellesstyret dobbeltstemme. Årsmøtet er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede. Avdelingene kan stille med 
vararepresentanter utpekt av avdelingsstyret. Det er ikke tillatt å møte med fullmakt.  

                                                             
 
* Antall parseller i avdelingene per 2019 gir følgende fordeling av representanter til årsmøtet: Avdeling 1 har 5 repr., avdeling 
2 har 6 repr., avdeling 3 har 7 repr., avdeling 4 har 4 repr. og avdeling 5 har 2 repr. Til sammen 24 representanter, det vil si at 
felles årsmøte er beslutningsdyktig når minst 12 representanter møter. 
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Vedtekter 3 
  

3 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte når fellesstyret finner det nødvendig, eller når to 
avdelingsstyrer sammen sender inn skriftlig krav om det, vedlagt de saker som ønskes behandlet. 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen. Frister for 
utsendelse av dokumenter og krav til utforming av forslag er som for ordinært årsmøte. 
Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres senest én måned før møtet. 

§5.  Fellesstyret for Solvang kolonihager 

Fellesstyret er styre for foreningen. Det skal bidra til samarbeid og samhold mellom avdelingene i 
Solvang kolonihager. Fellesstyrets formål er å ivareta hagenes felles anliggende, deres interesser og 
forpliktelser, slik årsmøtet og disse vedtektene fastsetter. Fellesstyret skal representere avdelingene 
overfor leverandører, offentlige myndigheter og i andre sammenhenger som angår Solvang som 
fellesskap. Fellesstyret har ikke myndighet ut over områdene nevnt i §3. 

MEDLEMMER 

Styret velges av årsmøtet og består av fem styremedlemmer og fem varamedlemmer. Det skal bestå 
av ett medlem og ett varamedlem fra hver avdeling. Medlemmene velges etter innstilling fra 
avdelingene, og de skal sitte i styret for avdelingen. Alle valg er for to år. Skulle et styremedlem tre ut 
av sitt avdelingsstyre i periode, skal varamedlemmet ta over, med mindre denne også er trådt ut av 
avdelingsstyret; i så fall fortsetter medlemmet fram til neste årsmøte. I tillegg velges en 
forretningsfører etter innstilling fra fellesstyret, forretningsfører skal normalt møte på 
fellesstyremøtene. 
 
Styreleder skal velges særskilt. Fellesstyret konstituerer seg ellers med de nødvendige funksjoner. 
Fellesstyret er beslutningsdyktig når tre av medlemmene er til stede. Fellesstyret skal føre referat fra 
møtene, disse skal distribueres til avdelingene og kretsen fortløpende. 

§6.  Kontingent og fordeling av utgifter 

Avdelingene betaler en årlig kontingent basert på de utgifter foreningen har til drift og vedlikehold, 
samt til eventuelt vedlikeholdsfond. Kontingenten fordeles likt etter antall parseller per avdeling. 
Jordavgift og vannavgift fordeles etter samme prinsipp. 
 
Strøm fordeles etter to prinsipper: 1. Forbruk per parsell, 2. Vedlikeholdsutgifter og svinn fordeles 
likt etter antall parseller.  

§7.  Oppløsning 

Oppløsning kan behandles på både ordinært og ekstraordinært felles årsmøte. Forslag om 
oppløsning, med begrunnelse, skal sendes til medlemsforeningene senest seks uker før årsmøtet. 
Sakspapirene skal inneholde forslag om hvordan foreningen Solvang kolonihagers aktiva og passiva 
skal fordeles mellom de fem medlemsforeningene; med mindre særskilte forhold taler for det, skal 
dette fordeles likt etter antall parseller*. Vedtak om oppløsning er gyldig dersom ⅔ av de frammøtte 
stemmer for det.  

                                                             
 
* Antall parseller i avdelingene per 2018 gir følgende fordeling av aktiva ved oppløsning: Avdeling 1s andel 20,6% (113/549), 
avdeling 2s andel 25,7% (141/549), avdeling 3s andel 27,9 (153/549), avdeling 4s andel 17,7% (97/549), avdeling 5s andel 
8,2% (45/549)  
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Vedtekter 4 
 

4 

§8.  Endring av vedtektene 

Endringer av disse vedtektene krever ⅔ flertall av de frammøtte på årsmøtet. Endring av § 3 kan 
kreve godkjenning fra årsmøtene i avdelingene for å være gyldig, se egne bestemmelser i § 3. 
Fotnotene er ikke en del av vedtektene og kan revideres av fellesstyret. 


