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ALLMÄN INFORMATION 
 

 

 

Allmän information från styrelsen om vad som har hänt sedan årsmötet: 
 

1. a/ Kassören Åke Boman informerade om det ekonomiska läget. 

 b/ Ordförande Lajos Nemeth informerade angående miljöhuset att det måste bli bättre ordning där. Det som 

skall sorteras är: förpackningar av papp, plast,  metall och glas allt övrigt av dessa material som inte är 

förpackningar läggs i restavfall. Man får inte lägga säckar med trädgårdsavfall som restavfall. 

Trädgårdsavfall får kolonisten antingen samla på tomten till containern kommer på städdagarna, eller köra till 

tippen själv. 

c/ Ordförande Lajos Nemeth informerade att buskar och träd inte får hänga ut i gångarna och häckarna måste 

tuktas så dom inte blir för breda ut i gångarna. Dessutom ska kolonist hålla halva gången fri från ogräs, som 

det ser ut på en del ställen kan man tro att det är anlagt gräsmatta i gången. Lajos informerade att vi har några 

nya grönområde vid huvudentrén, Sankta grinden och dungen som är iordningställda med gräs. Överskottet 

från maskeraden skänktes till föreningen att köpa 2 fruktträd, att plantera i dungen.  

2. Midsommar – Loppis: Midsommar och Loppis genomfördes med bravur  resultatet blev c:a58000 kr brutto 

och c:a 30000 kr netto  

3. Vattenanslutningarna: Vattenanslutningarna vid varje koloni behöver bytas eftersom de börjar bli gamla 

och det blir läckor varje vår, när vattnet släpps på. Förslag från styrelsen att byta några i taget och att  

kolonisterna själv gräver fram ledningen, efter anvisning från styrelsen, och dessutom röjer bort buskar, 

häckar och staket runt kranarna, så att det går att komma till. Detta förslag godkändes av mötet. Styrelsen 

återkommer om när var och hur det ska göras. 

4. Att lyssna på kolonisterna: Påpekande från kolonist att utanför huvudentrén och runt parkeringen samt 

gången längs parkeringen till bussgatan, ser bedrövliga ut. Styrelsen kontaktar kommunen för att få det 

åtgärdat. 

5.  Avslutning: Lajos avslutade mötet. 
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