HALVÅRSMØTE 18. MARS 2015
Saksliste:
1. Styret orienterer om planene for 2015
2. Hvilke arrangement som vil fine sted, hvilke arbeider som vil bli prioriert
3. Diverse informasjon
4. Kaffepause med salg av lodd
5. Foredrag av Kåre Egeland, Øksnevad Videregående skole
6. Utloddning
Styret v/Hans Woldmo orienterte om planer for 2015
Området bak hovedhuset
Våland Kolonihage har satt av inntil NOK 250.000,- til opparbeidelse av området.
Det er sendt et brev til Stavanger Kommune hvor planene for tomten beskrives, og økonomisk
bidrag fra Stavanger Kommune blir etterspurt.
Overvann ved Vålandsskogen
Befaring av området mot Våland-skogen er utført, og det trengs å grave en ny dreneringsgrøft
langs gjærde mot Vålandsskogen.
Hvem som utfører, og når dette skal gjøres er ikke besluttet.
Dreneringsprosjektet i hagen.
Parselleiere oppfordres til å koble seg på tilkoblingspunktene som er tilrettelagt mellom hver parsell
ute i stien.
Det er viktig at disse slange-stubbene som indikerer dybde og plassering på tilkoblingspunktene
IKKE blir fjernet!
Det vil bli diskutert på neste styremøte hvorvidt vi igjen skal prøve en felles påmelding for dem som
er interessert.
Tilbudet om å sette hekke-avklipp i sekker ved låven.
Minner igjen om at tilbudet gjelder hekke-avklipp, - og ikke annet avfall!
Skjema angående antall døgn en planlegger å overnatte, og om en har innlagt vann i hytta, bes
returnert til styret, legges i postkassen på paviljongen, - innen 19.04.2015.
Dette skjema er det pålagt av Stavanger Kommune å fylle ut og levere. Styret sørger for at
Stavanger Kommune mottar skjemaene som leveres inn.
Det er lagt ut noen tomme skjema i paviljongen og i oppslagstavlen v/hovedporten.
Plikt arbeid
Parsell-eier plikter å utføre 10 timer plikt arbeid pr. parsell. Hvis en har 1,5 parsell, så er det 15
timer.
Oppfordrer paselleiere til å utføre plikt arbeid.
1 søndagsdugnad i kafeen teller som 5 plikt arbeidstimer. Hvis par fra samme parsell tar kafeen,
så er det 2x5 timer.

Fellesdugnaden (18.04.2015) skal det utføres annet arbeid enn det en er tildelt som plikt arbeid.
Minner om at en får satt seg opp på plikt arbeidsliste hos Arvid Løvik, - parsell 101.
Hvis plikt arbeid ikke blir utført, belastes parselleier NOK 3000,-.
Nemaslug kampanjer også i 2015.
Dato når dette blir, blir annonsert på oppslagstavlene.
Oppfordrer å komme med innspill til arbeid som bør utføres i fellesområder i kolonihagen.
Våland Kolonihage ble kåret til Stavangers mest velstelte kolonihage i 2014.
Arrangementet for kåring av mest velstelte kolonihage for 2015 er det derfor Våland
Kolonihage som skal arrangere. Dette vil bli engang i slutten av september.
Barnesikring på hovedport
Det ble spurt om det virkelig er behov for barnesikringen som er på hovedporten.
Flere av de fremmøtte på møtet ytret at de ønsket å få fjernet barne-sikringen.
Styret behandler denne saken på neste styremøte.
Basaren i kolonihagen blir holdt lørdag 26. september.
Styremøter blir avholdt første mandag i måneden.
Møtets foredragsholder, - Kåre Egeland fra Øksnevad videregående skole, - holdt et
engasjerende foredrag om økologisk dyrking av grønnsaker og sommerblomster.
Noe materiell og informasjon vil bli gjort tilgjengelig på Våland Kolonihages
hjemmeside.
Møtet ble avsluttet med lodd-salg, kaffe og noe å bite i, og tilslutt lodd-trekning.

