Sesong 2020
Denne skrivet er til erstatning for vårmøtet satt opp 27. april.

Det er en stor glede å ønske alle kolonister velkommen til ny sesong. I år er vi nok ekstra bevisst på og klar over hvor
heldige vi er som har hytte i egen hjemkommune og har et stort, mangfoldig og givende sosialt nettverk å delta i.
Spesielt i år vil nok mange benytte anledningen til å bruke tiden sin på parsellen, det er allerede observert at dere
kolonister er i gang med store og små spennende prosjekter på egen parsell.
Informasjon og våre regler når det gjelder pandemisituasjonen er distribuert via mail og på tavler. Den
informasjonen som står der gjelder inntil videre, styret holder seg orientert om retningslinjer fra myndighetene og vil
oppdatere reglene i hagen etter disse.
Det viktigste vi alle må være helt tro mot er:
•

•
•
•

Hold avstand og ikke samles i større grupper enn maks fem. Er din kjernefamilie fem kan du selvfølgelig ha
besøk av tre/fire, siden kjernefamilien er sammen til daglig i husstanden og regnes som èn smitteenhet, men
dere må sørge for avstand hvis dere får besøk.
Ikke være på parsellen og benytte fellesanlegg om du har symptomer, er i karantene eller isolasjon.
Vask etter deg på alle berøringspunkter etter besøk på fellesanlegg.
Har du gjester må du passe på at også de følger rutinene på fellesarealene.

Mange av fellesarrangementene vår er avlyst eller gjennomføres på enklere måte. Vi vil kontinuerlig informere dere
om dette:
•
•
•
•

Musikkforum har avlyst sine arrangementer før sommeren, og ser nå på mulighetene for å få til noe på
høsten.
Vårmarkedet er avlyst, men skulle det komme lettelser på restriksjoner vil dere få ny beskjed.
Kafèene håper vi kan gjennomføres i en eller annen form, vi kommer tilbake til dere på dette.
Utleie av Toppen er avlyst ut juni, vi vet ennå ikke om det må bli slik videre i sesongen også.

Portene vil følge vanlige åpningstider, og alle er velkommen til å bruke anlegget som før. Vi setter opp skilt på hver
port der vi minner om at alle restriksjoner som gjelder i samfunnet gjelder hos oss også. Vi er en del av lokalmiljøet
her på Rodeløkka, derfor skal folk rundt oss ha muligheten til å gå gjennom hagen eller sitte på gresset på Toppen.
Men, det er ikke tillatt med engangsgriller der. Vi setter opp ekstra skilt om dette, men dere kan gjerne si ifra om
dette på en høflig måte om dere ser at dette ikke følges. Nå når barnehager og småskolen er delt inn i små grupper
har også disse anledning til å gå tur til hagen, kose seg ute på plenen på Toppen og gå hjem igjen. Men, ingen av
disse har nøkler til hagen, så dette gjelder kun i åpningstidene våre. Husk å sette porten åpen om du passerer om
morgenen og å lukke om du passerer ved stengetid på kvelden

Søppel:
•

•

Det er ikke lov å kaste hageavfall i de vanlige søppeldunkene, sørg også for å kaste søppelet ditt oppi
dunken, og nede i søppelposen, der det er stativer. Det er helt unødvendig at vi skal rydde etter hverandre,
ta ansvar for ditt eget søppel!
Vi får kontainere til større typer søppel 4. og 5. mai. Men, dette gjelder ikke spesialavfall (mailing,
trykkimpregnert, gipsplater, aspestprodukter, hageavfall) Skal du kaste møbler forventer vi at du slår i
stykker eller deler opp slik at plassen i kontaineren utnyttes best mulig,

Fremover og felleskapet vårt:
Får å få gjennomført prosjekter og gjøre vedlikehold er vi avhengig av hverandre og felles innsats utover pliktarbeid
og dugnader. Derfor er det så fint å se at det er så mange kolonister som stiller opp, og det kan alltid være flere. Det
kan godt være styret eller pliktarbeidsleder spør deg direkte om enkelte oppgaver, da håper vi du sier ja om du kan.
Jo flere som hjelper til jo mindre blir det på enkelte. Takk spesielt til Odd Sørensen som også gjennom denne
vinteren har holdt ekstra oppsyn med og passet på hagen vår.
Vi jobber videre med gråvannsaken, og kommer med mer informasjon så snart vi har det.
Vi ønsker også å sette ned en gruppe til å lage en langtidsplan for kommende vedlikeholdsbehov.
Det kan være vi får en liten gruppe som prøver seg med litt friluftsyoga ute på Toppen i sommer, informasjon
kommer.
Ta vare på hverandre, skjønner du at en medkolonist kanskje kunne trenge litt hjelp er det bare å spørre, det er godt
å bli sett!

Informasjon om årets hyttesalg og prosedyrer, Kari Øyen:
I år er det innmeldt 8 hytter for salg og takster på hyttene er gjennomført og snart klare. Det kjøres som vanlig først
en intern runde med salg hvor alle som har hatt parsell og hytte i minst 2 sesonger (og vist seg som en kapabel
kolonist) kan melde interesse for å kjøpe ny/bytte parsell og hytte. Når den interne runden er unnagjort blir så
hyttene som skal selges eksternt lagt ut på hyttetorget. I år er det ikke mulig å kjøre åpne visninger, så det er kun de
2-3 med lengst ansenitet på ventelistene som melder sin interesse som får komme på visning, før den med lengst
ansenitet så får tilbud om å kjøpe hytte. Så prinsipper rundt smittevern vil også følges strengt i forbindelse med
hyttesalg i den veldig spesielle sesongen vi nå starter.
Informasjon fra Pliktarbeidsleder, Odd Magnus, 928 60 139:
Pliktarbeidet starter med Østerveien og Svingen 4. og 5. mai. Pliktarbeidet varer kl. 18-20. Møt opp i klær som tåler
jord og maling, og med egne arbeidshansker. Inntil videre ber vi dere også ta med egne småredskaper, for å lette
hensynet til smittevern.
Det går an å påta seg ansvar for toalettvask i én måned på enten Skuret eller Tennishuset i stedet for vanlig
pliktarbeid. Det er besatt ut juni. Man kan påta seg 15 dager i juli og 15 dager i september i stedet for hele juli. Ta
kontakt direkte med leder for pliktarbeidskomiteen ved interesse. E-postadressen er odd.m.nilsen@gmail.com.
Oversikt over resten av datoene kommer på oppslagstavla og på rodelokkenskolonihager.no.
Informasjon fra Byggekomitèen, Anne Stine Bergsløkken:
Skal du bygge smått eller stort har styret og byggekomiteen utarbeidet et standard skjema for å søke.
Skjemaet får man ved henvendelse til styret, eller ved å skrive det ut her fra hjemmesiden (ved å klikke
på DENNE linken).
Søknader behandles ca.1 gang i måneden i kolonihagesesongen, utenom sesong vil det ta noe lengre tid og vi
oppfordrer alle å til å søke via e-post.

Nytt i år er at byggekomiteen kommer på et hyggelig besøk/befaring i forbindelse med søknadene.
Vi gleder oss til nok en kolonihagesesong.
Informasjon fra økonomi, Lars-Ole Høiby:
Ønsker å minne om terminforfallet på årsavgiften som har vært den 30 mars samt neste som er 29 mai, dette for de
som å har valgt å dele opp innbetalingene.

Med vennlig hilsen styret 2020

