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Referat fra halvårsmøtet 16. mars 2016 kl. 19.00 - Hagehuset
Dagsorden:
1. Styret orienterer om planer for 2016
2. Hvilke arrangement som vil finne sted, og hvilket arbeid som vil bli prioritert
3. Info fra Komitèen som har jobbet med «Total gjennomgang av vedlikehold i hagen»
4. Info fra komitèen som har jobbet med «Sikre Kolonihagen best mulig for støy og
svevestøv
fra Ryfast-prosjektet»
5. Eventuelt
Kaffepause med salg av lodd
6. Foredrag: Kåre Egeland fra Øksnevad videregående skole: Kompostering og
beskjæring av
frukt-trær og bærbusker.
Utlodning
1. Ingvar informerte om planer for 2016.
- Det blir arbeidet videre med å søke kommunen om midler til utarbeidelse av
nytt område bak Hagehuset.
- Det skal settes opp nytt huske-stativ på lekeplassen
- Det blir arbeidet videre med å finne en løsning på vannproblemet som
kommer fra Vålandsskogen.
- Brennplassen skal brukes til greiner og avkapp fra frukttrær og bærbusker.
IKKE: hekkavfall, røtter, solbærbusk-kapp (pga. sykdom) og vanlig ugress,
svarte bossekker med innhold, - altså kun greiner og kvister som kan gå
gjennom en kvist-kvern.
Oppfordrer parselleiere om å beskjære frukttrær til under 3,5 - 4 meter.
- Tuv’s plass skal pusses opp med maling, beskjæring og nye møbler.
- Nemaslug kampanjer vil bli avholdt i år også, og det oppfordres alle til å
være med på disse kampanjene.
- Våland kolonihage vant ikke «Velstelt hage» diplom i 2015. Det skal vi klare
igjen i 2016. Bedre innsats og utførelse av plikt-arbeid er et av virkemidlene
som det vil bli lagt vekt på.
- Gruse opp og utbedre parkeringsplass i Armauer Hansensvei.
- Oppbarking av bed.
- Det ble minnet om å fylle ut «Overnattingskjema» vedlagt innkallingen til
møtet. Mange leverte inn utfylte skjema. Dette skjema skal sammenfattes i et
skjema og oversendes Stavanger Kommune.
De som ikke har levert skjema, kan legge dette i postkassen på veggen på
Paviljongen.
- Minner om vår hjemmeside på internett: http://vaalandkolonihage.com/ . Hvis
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du har innspill, bilder eller idèer til siden, så ta kontakt med Liz Christensen
mail: liz@vaalandkolonihage.com
- Carmen hadde en gjennomgang av arbeidet nedlagt for å få en god oversikt og
utførelse av plikt-arbeid.
De som ikke vet hvilken plikt-arbeid oppgave de har, tar kontakt med Carmen,
parsell 57, - mail: carmen.maria.andreu@stavanger.kommune.no
Det ble kommentert fra deltakere at vi må bli strengere med å følge opp dem
som ikke utfører plikt-arbeid, og belaste disse med kr. 3000,- , - noe som ble
bekreftet av styret. Dette er også noe som er et årsmøte-vedtak.
2. Ingvar informerte også om hvilke arrangement som er planlagt så langt i
2016
- Det blir avholdt styremøter 1. mandag i måneden. I sommerhalvåret med
runder i hagen med vurdering av parsellene og fellesområder.
- Familie St.Hans feiring på Tuv’s plass med bål på brennplassen (hvis været
tillater det)
- Fellesdugnad 16. april kl 10.00 – 14.00
- Basar og annonsering av vinnere i dyrkningskonkuransen (solsikke/gresskar/
potet) i september
- Velstelt hage (arrangeres av vinnende hage: Strømvig)
Det ble stilt spørsmål om det ville bli arrangert sommer-blomster marked
og/eller eventuelt staude-bytte-dag. Dette vil ikke bli gjort i regi av Styret.
Det er fullt mulig for kolonister å arrangere dette på privat basis, evt. at flere går
sammen og arrangerer.
På privat initiativ så vil det i år bli arrangert loppemarked søndag 22. mai.
Oppslag/mail kommer.
3. Da det ikke var representanter fra Komitèen som har jobbet med «Total
gjennomgang av vedlikehold i hagen» - utover mail som ble sendt ut, så ble
dette punktet i agendaen kansellert.
Det var en del reaksjoner på dokumentet utsendt fra komitèen, og diskusjon om
det var informasjon eller et endelig arbeids-dokument.
Det presiseres at det er til informasjon, og at det er Styret, evt. et årsmøte som
bestemmer hva som skal prioriteres av vedlikeholds-arbeid.
Det er avtalt et møte med Komitèen og Styret for en gjennomgang av listen som
Komitèen har jobbet seg frem til.
4. Levard informerte om arbeid som er gjort og som pågår i komitèen som har
jobbet med å «Sikre Kolonihagen best mulig for støy og svevestøv fra
Ryfast-prosjektet».
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Komitèen håper at tiden med mye stein-støv og stein etter sprengningene fra
byggeplassen er over, da sprengningsarbeid nå stort sett pågår i tunnellen.
Komitèen jobber med å få en fremtidig støyskjerming ved kolonihagen, da dette
er ikke planlagt fra Ryfast prosjektet, - pga økonomi.
Det skal støyskjermes langs tursti på Mosvann-siden.
Det jobbes med kontakt mot lokal-politikere for å få både forurensingsmåling og
støyskjerming langs med kolonihagen.
Det jobbes videre i komitèen.
5. Eventuelt
- Det ble spurt om det vil bli leid inn boss-kontainer på Styret/kolonihagens
initiativ. Svaret på dette er at det vil ikke bli gjort.
Det er fullt mulig for kolonister å gå i sammen å leie en kontainer.
Heng oppslag i monter og «søk» etter andre som trenger å kaste boss.
(Det koster kr 100 – 200 for å kjøre med personbil til gjennvinningsstasjon på
Forus)
- Parsell-eiere som har problemer med oppsamling av vann på parsellen, oppfordres om mulig til å koble seg på dreneringsrøret som ble lagt ned i flere
av gangveiene i 2014.
Kaffepause med gode rundstykker og kaffi-mat
6. Kåre Egeland fra Øksnevad videregående skole var i år (som i fjor)
foredragsholder. Og i år som i fjor var det et engasjerende og kjekt foredrag. I
år var temaet Kompostering og beskjæring av frukt-trær og bærbusker.
(se vedlagt dokument om beskjæring av bærbusker).
Det ble stillt flere spørsmål fra salen om blant annet gjødsling, og nå er tiden for
å kalke hagen 50 kg pr 100 kvm, - hele hagen, utenom de plantene som liker sur
jord, jordbær og grønnsaker.
Gjødsle plenen i hele vekstperioden, ikke så viktig tidlig på våren.
Rognebærstamme er ypperlig å bruke til poding av frukt-kvist, - spesielt pære.
Hvis en vil ha amerikanske blåbær, - kjøp 3 forskjellige busker for best avling,
sett i litt sur og undersolt jord.
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Senecio sommerblomst er en fantastisk blomst for å tiltrekke humler til hagen.
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Så ble det trekning på lodd salget, med blomster og frukt-kurver til premier.

