Til kolonihageforeningene i Oslo

Sommerbrev fra Oslokretsen, juni 2022

Vi håper alle kolonihageforeningene nå har kommet godt i gang med sommersesongen!
I kretsstyret har vi i vinter og vår jobbet spesielt med tilrettelegging av nytt søker- og
ventelistesystem. Systemet er nå åpnet for søkerne til å sjekke Min Side og for nye søkere til å melde
seg inn. Vi har gjennomført en kort testbrukerfase, og den ga nyttig læring. Den virkelige testen er
nå når søkerne har fått tilgang til systemet og hytteomsetningen starter. Kretsstyret er glad for at
John Rugelbak i Solvang avd. 3 og Ole-Martin Holmen fra Hjemmets kolonihager er villige til å
fortsette med brukerstøtte og bistand. Også vår systemleverandør Rubic AS er tilrettelagt for god
brukerstøtte, både for hagenes egne omsetningskomiteer og for søkere på ventelisten.
Systemløsningen for Hyttetorget legger opp til at hagene fortsatt kan invitere et relevant og
håndterlig antall ventelistekolonister til visning av ledige hytter, det er opp til hagene hvor mange det
er ønskelig å invitere.
Vi er godt fornøyde med samarbeid og bistand fra Rubic, og mener at løsningen vil være god og
framtidsrettet for organisering av ventelistesystem og hytteomsetning.

Det reviderte takstsystemet som ble vedtatt på Oslokretsens årsmøte i mars er nå tatt i bruk i
kolonihageforeningene. Vi ser frem til evaluering av første omsetningsrunde når denne er
gjennomført, og tar med nødvendig læring og eventuelle behov for justering inn mot den
omsetningsrunden som en del av hagene har etter sommeren og for neste år.

Arbeid med å tilrettelegge for aktiviteter under fellesparaplyen «Kolonihagesommer» er godt i gang i
regi av en arbeidsgruppe med deltakere fra kolonihageforeningene. Gruppen ser blant annet på
profil og markedsføringstiltak. Vi vil høre mer fra denne gruppen litt senere i juni.
Vi vil i den forbindelse oppfordre alle hagene til å formidle informasjon om sine aktiviteter og
arrangementer til de øvrige kolonihagene. Bruk gjerne styrepostadressene slik at hagene kan
kunngjøre gjennom sine kanaler.

Kretsstyret vil etter sommerferien følge opp ønsket om en styreledersamling rundt temaet
«gråvannshåndtering», vi kommer tilbake med dato og sted litt senere.

I løpet av sommeren og tidlig høst vil kretsstyret starte arbeidet med forberedelser til
kontraktsforhandling med Oslo Kommune om fornyelse av leieavtalen. Hagestyrene involveres i løpet
av høsten.

Kretsstyret vil behandle søknadene om tilskuddsmidler 2022 på sitt kommende møte 22. juni og
hagene vil motta tilbakemelding umiddelbart etter dette. Mange spennende og gode tiltak ligger i
søknadene!

Nedenfor er en oversikt over kretsstyret slik det ble konstituert på kretsstyremøtet 18. mai.
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Vi ønsker riktig god kolonihagesommer til alle hagestyrer og kolonister i kolonihagene i Oslo!
Med vennlig hilsen
på vegne av styret i Oslokretsen
Bente Mogård, leder
Tel 90104314
Epost: kretsstyret@kolonihager.no / bentemo131@gmail.com

