
 

Driftsavtale. Forbundets avtale med Legalis er oppsagt og avsluttes ved årsskiftet. For 

medlemshagene vil det ikke ha noen konsekvens, men forbundet vil, slik vi har vurdert det, spare 

kostnader. 

Vær obs på at forbundets adresse er endret, i tilfelle noen skulle sende oss noe i brevpost. Adressen 

står nederst i denne eposten og på våre nettsider kolonihager.no. 

Telefontjenesten er, som nevnt i forrige nyhetsbrev, også endret. Vårt telefonnummer er 9408 0090. 

Telefonen er betjent tirsdager og torsdager kl.17-20, utenom dette er det telefonsvarer og mulighet for 

å sende SMS. Fastnummeret vi tidligere har hatt skal ikke lenger brukes. 

Office 365. Alle medlemshager har fått tilbud om å bruke Office 365. Ved å ta i bruk denne løsningen 

vil hagene ha mulighet for å beholde historikken og unngå å skifte kontaktinformasjon når det er skifte 

av styre. En datamaskin kan bli ødelagt eller stjålet, en kontaktperson kan bli borte, ingen ønsker at 

viktig informasjon og historikk blir borte. 

Man kan selvsagt velge andre løsninger, det aller viktigste er å ha en fast adresse, og en sikker og 

ekstern lagring. Lokal lagring på private datamaskiner bør ikke forekomme. 

Profileringsarbeid. Mange av våre medlemshager driver aktivt profileringsarbeid overfor nabolagets 

institusjoner/organisasjoner og privatpersoner. Det er viktig å synliggjøre at kolonihagene er en 

ressurs og grønn lunge for hele nabolaget, ikke bare for de få som er så heldige å ha en 



parsell/kolonihage. Kan forbundet bidra på noen måte i profileringsarbeidet? Fortell oss hva dere gjør, 

slik at dette kan inspirere andre hager. 

Internasjonalt arbeid. Mange av kolonihagene i Europa er organisert i det internasjonale forbundet, 

Office International. Norge er også medlem, og har vært aktivt med i kongressen i Wien i 2016, og 

møte i København i 2017. Det ser ut til at det internasjonale samarbeidet er inne i en 

revitaliseringsprosess, med fokus på å modernisere og demokratisere organisasjonen. Forbundsstyret 

mener det er viktig å være en del av dette internasjonale arbeidet. 

Handlingsplanen. Det er flikket litt på utkastet til handlingsplan som vi sendte ut i forrige 

nyhetsbrev. En redigert versjon finner du ved å klikke her.  Den ligger også på våre nettsider, 

under Om oss. 

Medlemsmøte 2018. Som landsmøtet ønsket blir det et medlemsmøte for medlemshager 18. mars 

2018 i Oslo. Forbundsstyret jobber med innholdet for møtet, og utvikler som omtalt i forrige nyhetsbrev 

et kurs som vi kaller "Kompetente styremedlemmer", vi skal også ha tid for diskusjon av saker som er 

viktige for alle. 

Dette medlemsmøtet blir på én dag, og det legges ikke opp til overnatting. Siden dette ikke er et 

landsmøte vil det heller ikke bli fordeling av kostnader slik vi vanligvis gjør på et landsmøte. Hver hage 

står for sine utgifter. Forbundet dekker lunsj og leie av lokale. Kom gjerne med innspill til saker dere 

mener det er viktig å ta opp til diskusjon. 

Omsetning av parseller. Har det vært solgt parseller i år? Er salgene meldt inn til forbundsstyret? 

Gebyret innbetalt? Som det framgår av forbundets vedtekter §9b skal det betales inn 

overdragelsesgebyr til forbundet, for tiden kr 500 pr overdragelse. Vi har fått fra en del hager, men 

ikke fra alle. 

Adresseforandringer? Har dere hatt årsmøte? Husk å melde inn endringer i kontaktpersoner og 

epostadresser til forbundet!  

Noe du lurer på? Send oss en epost: styret@kolonihager.no 

  

Vennlig hilsen 

styret i Norsk kolonihageforbund 

Kjell Stapnes Johnsen (leder), Johnny Aasen (nestleder), Anne C. Eriksen (kasserer), Ann Kristin 

Reitan (sekretær), Terje Melkeraaen (styremedlem), Anne Kathrine Ellila (vara) og Ursula 

Smaaland Goth (vara) 

 

 

 
Norsk kolonihageforbund, Auens vei 16 B, 3040 Drammen. Tlf 9408 0090 tirsdag + torsdag 17-20. 


