VENTELISTE / INNMELDINGSKJEMA VÅLAND KOLONIHAGE
Mottatt dato:

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnr.:

Fødselsdato:

Poststed:

Sivilstatus:

Yrke/Hobby:

Tlf./Mob.:

Mailadr.

Famillie info. Foresatte,Barn:

Hva ønskes av Parsell:

En må være bosatt i Stavanger Kommune for å kjøpe Kolonihage.

INFORMASJON TIL DEG SOM ØNSKER Å BLI KOLONIST I VÅLAND
KOLONIHAGE
Dere finner en del informasjon på Våland Kolonihages hjemmesider: vaalandkolonihage.no
Her er i tillegg en liten liste en må huske på når en blir kolonist. (som kolonist får du mer
info).

Informasjon:












Våland kolonihage er en økologisk dyrkningshage, det vil si at vi ikke bruker kunstig fremstilt
gjødsel, og vi bruker heller ikke gift-midler for å bekjempe udyr eller ugress.
Alt som skal bygges, bygges om, forandres på, eller rives skal det søkes tillatelse om v/Styret.
Stavanger Kommune/tilsynskomitèen - utfører èn tilsynsrunde i hagen om sommeren.
I sommerhalvåret utfører representanter fra styret, og èn representant fra kolonihagen,
tilsynsrunder i hagen, hvor hver parsell blir vurdert. Skjer i forkant av styremøtene.
De parsellene som får anmerkning som ustelt blir tilskrevet.
Stavanger Kommune ønsker å bli informert om parseller som får positive og negative
anmerkninger gjennom sesongen.
Hagehuset kan leies av kolonister og andre til private arrangement. Se internettside for
kontakt-person.
Vi har to frivillige fellesdugnader, èn om våren, og èn om høsten, - hvor Styret bestemmer
arbeidsoppgavene.
Styret kaller inn til 2 møter i året; årsmøte i november, og halvårsmøte i mars.
Det blir sendt ut informasjon fra styret hovedsakelig via e-mail.
På høsten har vi premiering på dyrkings-konkuranser og basar.
Søndager og helligdager er det ikke lov å jobbe med motorisert utstyr.

Som kolonist plikter du:








å holde parsellen i orden.
å utføre min. 10 timer pliktarbeid i hagen. Som kolonist blir du tildelt oppgave hvis du ikke
selv velger å stå i kafèen.
å rydde bort hekke-avfall etter at hekkene er klippet, - tidlig sommer og sen høst. Hekkeavfallet sørger parsell-eier å få fjernet, eller se oppslag i monter om eventuelt annet tilbud.
å holde hekk og halve stien utenfor parsellen fri for ugress.
å fjerne eget hageavfall, - enten i kompost på parsellen, eller tas med hjem og kastes i bosset.
å betale utsendt leie 2 ganger i året. Èn gang til Stavanger Kommune for leie av grunn, og èn
tilleggs-leie som går til betaling av lån som Våland Kolonihage har.
å følge kolonihagens vedtekter (den grønne boka)

