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Takstsystemet
Det har skjedd endringer i takstsystemet. Dette kan du lese om i vårbrevet som kommer
snart. Frist for å melde salg denne sesongen er 1. juni.

Byggearbeider
Styret og byggekomiteen har utarbeidet et informasjonsskriv med retningslinjer for
byggearbeid, som vi håper skal bidra til at arbeider blir mer smidig for alle parter.
Byggekomiteen oppfordrer til å ta kontakt dersom du har planer om større prosjekter, de
kommer gjerne på befaring.

Strømavlesning
På grunn av høye strømpriser vil det bli en strømavlesning 15 mai, i tillegg til 15. august som
i dag. Sene og manglende strømavlesninger fører til forsinkede strømregninger og merarbeid.
Styret har derfor besluttet å innføre et gebyr pålydende 500 kr for manglende avlesning og
registrering av strømforbruk. Vi vil sende en påminnelse før avlesning, samt en purring etter
fristen, før gebyr utstedes.

Utekraner
Kolonistene har selv ansvar for egen utekran. Dersom krana drypper, må du sørge for å bytte
pakning.

Initiativ mot søkere på ventelistene
Kretsen jobber opp mot de som står på venteliste, kolonihagene i Oslo skal i fellesskap
arbeide med økt synliggjøring av kolonihagenes tilbud, betydningen av det grønne urbane
miljøet, og ikke minst gi flere på søkerlisten et incitament til å besøke kolonihagene og ta del i
aktivitetene som foregår selv om de ikke er hytte- og parsellinnehavere.

Levering i hagen
Hytteadressene nå ligger inne på GPS, det gjør at hvem som helst kan kjøre inn i hagen
dersom porten er åpen. Det er derfor ekstra viktig at porten holdes låst slik at vi unngår store
kjøretøy inn i hagen. Veiene tåler ikke belastningen, spesielt ikke før telen har gått. Både
tunge og brede biler er en utfordring.
Adressen til kolonihagen (det gule huset) er Solvang kolonihager 2001, 0875 Oslo,
oppgi gjerne det som leveringsadresse.

Asfaltering
Veiene som er skadet vil bli asfaltert i løpet av våren.
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