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Nyhetsbrev
oktober 2016

LANDSMØTE 18-19. MARS 2017
Landsmøtet blir avholdt 18-19. mars 2017 i Oslo. Frist for forslag som skal behandles på 
årsmøtet er 15. november . Alle kan sende inn forslag. Forslag må være skriftlig, og 
begrunnet. Sendes til styret@kolonihager.no

Forbundet har fått oppfordring om å legge landsmøtet utenfor Oslo, men det blir rimeligst 
og mest praktisk å legge det til Oslo, i og med at det er flest medlemmer fra dette området.

DIPLOM?
Gjør din hage noe spesielt?
Det internasjonale kolonihageforbundet inviterer 
kolonihager i alle medlemsland til å sende inn 
informasjon om spesielle aktiviteter. Prosjekter eller 
aktiviteter som utmerker seg kan få heder og ære, og en 
diplom, fra det internasjonale forbundet. Det kan være 
innovative prosjekter eller sosiale aktiviteter. Norge har, 
såvidt vites, ikke hentet inn noen diplom, og det er det 
vel på tide å gjøre noe med?

Her finner du mer informasjon: 
http://jardins-familiaux.org/office/eng/eregulation.html
Kontakt gjerne NKHF dersom du har spørsmål om dette.

MOMSKOMPENSASJON
NKHF søker Lotteri- og stiftelsestilsynet om 
momskompensasjon for alle medlemshager som 
sender inn regnskap. Ved årsskiftet sender NKHF ut 
pengene til de som har søkt og fått innvilget 
kompensasjon for 2015.
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KONGSGÅRD
Forbundet har pr i dag 15 medlemshager.

Vi benytter anledningen til å ønske Kongsgård 
kolonihage i Kristiansand velkommen som 
medlemshage.

I Oslo har de fleste kolonihagene avtale om henting av 
hageavfall. En komprimatorbil fra Oslo kommune 
kommer en gang pr måned og henter hageavfall. Bilen 
tygger seg gjennom store og små kvister. Kommunen 
lager så kompost og jord av hageavfallet. En populær 
ordning

HAGEAVFALL

VALG
På landsmøtet skal det velges styre, se vedtektenes §7. 
Har du forslag til kandidater? Send en epost til 
valgkomitéen: larz.tvethaug@ffuk.no innen 15/1-17

http://jardins-familiaux.org/office/eng/eregulation.html
http://www.kolonihager.no/medlemshager.html
http://www.kolonihager.no/medlemshager.html
http://www.kolonihager.no/uploads/5/4/7/4/54746459/vedtekter_for_nkhf_rev_14mars2015v2.pdf
http://www.kolonihager.no/uploads/5/4/7/4/54746459/vedtekter_for_nkhf_rev_14mars2015v2.pdf
http://www.kolonihager.no/uploads/5/4/7/4/54746459/vedtekter_for_nkhf_rev_14mars2015v2.pdf
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VI ØNSKER INFO FRA HAGENE

OPPRETTELSE AV RÅDGIVENDE GRUPPE

Vi er på tampen av en sesong. Forbundet vil gjerne høre 
fra dere om aktiviteter i sesongen som var, og om 
aktiviteter i sesongen som kommer. 

På Solvang avd4 (Oslo) har det vært stor aktivitet i 
forbindelse med 
en TV-serie som 
er innspilt der. En 
gammel bygning, 
som tidligere var 
butikk, blir nå 
kolonihage-

rekkehus. Det er en del av en konkurranse i en reality-
serie som TV2 arrangerer. Vinneren kåres 21. oktober. 
Se info hos Solvang4: http://www.solvang4.no/

Solvang 3 og Etterstad har hatt vandringer i sine hager, 
det er stor interesse for å se inn i kolonihagene, og en 
fin anledning for hagene å informere om sin 
virksomhet. Vandringen i Solvang 3 var arrangert av 
Oslo bymuseum. Etterstad arrangerer flere vandringer i 
sesongen, og da Vålerenga historielag kom på besøk 
kunne man telle flere hundre interesserte.

Send informasjon fra din hage til anne@nkhf-info.no

I august var det internasjonal kolonihagekongress i 
Wien. Forbundet sendte ut invitasjon til å søke om 
stipend for å delta. Foruten to fra forbundet, deltok en 
fra Hjemmets, en fra Rodeløkka og en fra Etterstad på 
kongressen. De la ut dagsnotater på forbundets 
nettsider: 
http://www.kolonihager.no/kolonihageforbundets-blogg

Kolonihagekongressen i Wien i august hadde en veldig 
klar målsetting: medlemshagene i Europa skal ha en 
tydelig miljøprofil. Vi skal gjøre det vi kan for å drive 
økologisk og effektivt. Som følge av dette vil Norsk 
kolonihageforbund opprette en gruppe av frivillige som 
vil bidra med å innhente kunnskap og formidle gode 
råd til NKHFs medlemshager. 

Medlemmene i gruppen trenger ikke være fagfolk innen 
dyrking eller plantevern, men må være miljøbevisst og 
interessert i å oppsøke fagmiljøer for å innhente 
relevant informasjon, og formidle dette på en 
hensiktsmessig måte til alle forbundets medlemmer. 

Gruppen skal bestå av folk som har kolonihage eller 
parsell tilknyttet NKHF.

Vil du være med på å star te opp en slik gruppe nå? 
Kommunikasjon mellom medlemmene i gruppa vil i 
hovedsak skje gjennom epost, men også i møter for de 
som kan.

Foreløpig er det ikke formulert mandat, det kan vi  
diskutere oss fram til, og legge fram som forslag for 
forbundsstyret.  Målsettingen er å øke bevissthet om 
økologisk drift.

Kjenner du at du kribler etter å være med på å starte 
opp en slik gruppe? Det er ubetalt og frivillig, slik det 
meste er for oss kolonister, det viktige er å ha 
engasjement og gjennomføringsevne.

Send en epost til gruppens koordinator 
Anne C. Eriksen: anne@nkhf-info.no, fortell hvem du 
er og hvor du holder til, så får du mer informasjon.

Norsk kolonihageforbund
Hammersborg torg 3, 
0179 OSLO
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http://www.solvang4.no/
http://www.etterstadkolonihager.no
http://www.etterstadkolonihager.no
http://www.etterstadkolonihager.no

