
 

 

Classification: Open 

RETNINGSLINJER FOR ORDENSKOMITEEN  

Formål: 

1. Komiteens formål er å bidra til en ordentlig og velstelt hage slik våre regler 

og tradisjoner krever, samt å påse at vi overholder vår forpliktelse med 

Oslo Kommune om særskilt vedlikeholdsplikt. 

Valg: 

1. Komitemedlemmene velges av Årsmøtet for en periode på 2 år.  

Styret utpeker komiteens kontaktperson i styret som ivaretar den 

løpende kontakten med styret. 

 

Arbeidsform og rutiner 

1. Ordenskomiteen arbeider på oppdrag fra styret, og har mandat til å pålegge 

kolonistene å sørge for at hytte og parsell er i den tilstand reglene krever 

2. Grunnlaget for komiteens arbeid er felles ordensregler for Solvang kolonihager  

3. Det påhviler den enkelte kolonist en særskilt vedlikeholdsplikt for hage og 

hytte  

4. Komiteen gir tilbakemelding til kolonistene på eget skjema. Alle pålegg skal gis 

en frist som komiteen bestemmer. En kopi av skjemaet leveres styret, ett ark 

for hver parsell 

5. Pålegg som ikke er utført ved fristens utløp, bemerkes og noteres som 2. 

gangs varsel 

6. Styret bør involveres hvis kolonisten er uenig eller ikke vil godta pålegget, slik 

at ikke komiteen kommer i klammeri med kolonistene  

7. Det gjøres minst tre årlige befaringer, den første i begynnelsen av juni, de 

neste to etter som komiteen ser det som hensiktsmessig 

8. Styret kan bestemme at enkelte forhold skal gås gjennom på samtlige 

parseller eller at komiteen skal fokusere mer på enkelte parseller hvor det er 

tydelig behov for vedlikehold og oppfølging.  

9. Komiteen skal også følge opp den generelle orden på parseller og gi 

tilbakemelding i form av utfylt skjema ved behov  

10.  Komiteen har taushetsplikt om forhold de måtte bli kjent med. Denne plikten 

gjelder ikke overfor styret  

11. Komiteen sender skriftlig rapport til styret med oppsummering og eventuelt 

anbefaling om tiltak ved sesongens slutt. 

 

Godkjent av styret for Solvang avdeling 3 april 2019 

 


