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SOMMARMÖTE 2010-08-01 
 

ALLMÄN INFORMATION 
 

Innan mötet började, begärde Lars Clemensson ordet angående protestlistan som han gått runt på området och fått 

många kolonister att skriva på, mot de avgifter för att koppla in toaletter, som styrelsen ska förhandla med NSVA 

om. Detta la styrelsen av misstag ut på vår hemsida med en skrivning som kunde misstolkas, att styrelsen skulle 

förhandla om,att alla skulle vara tvungna att ansluta sig. Så var inte fallet. Det som ska förhandlas med NSVA om 

är, att de som vill ansluta sig ska kunna göra det, till en för närvarande kostnad på 4687,50 kr .När styrelsen 

diskuterade detta med Lars,  visade det sig att det var ingen skillnad på styrelsens målsättning och vad Lars tyckte. 

Där ser man hur fel det kan bli. Därför i fortsättningen, innan någon kolonist drar igång något eller undrar över 

något som han får höra som rykte, kontakta er styrelse så kan ni få reda på vad som gäller, det är det som vi i 

styrelsen är till för. 

 

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

1. Mötets öppnande: Lajos Nemeth öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av ordförande för mötet: Lajos Nemeth valdes som ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för mötet: Lars-Olof Engqvist valdes som sekreterare för mötet. 

4. Faställande av dagordning: Dagordningen godkändes av mötet 

5. a. Ekonomisk redovisning: Kassören Åke gick igenom den ekonomiska redovisningen och dessutom ligger 

det en kopia på föreningens hemsida. 

 b. Föreningshuset: Lajos informerade om föreningshuset och fick applåder av kolonisterna. Det som finns där 

nu är ett litet bibliotek med diverse böcker som kan lånas av kolonisterna. Återstående investeringar är en 

värmepump och en högtalaranläggning. Utrymmningsskyltar, brandsläckare och brandvarnare ska sättas upp. 

Tanken är att huset ska vara öppet mellan 8.00 – 20.00 för medlemmarna. Styrelsen återkommer med besked 

om vem som ska sköta uthyrningen av lokalen vid uthyrning finns det tillgång till kök med spis och ugn samt 

varmvatten. 

 c. Avlopps och toalettanslutning: Lajos Informerade vad det är som gäller för regler. Det som styrelsen inte 

vill aceptera är NSVA skrivelse att antingen ska alla ansluta sig eller ingen detär detta som styrelsen ska 

förhandla med NSVA och kommunen om. Lajos förklarade att den kostnad som kolonisterna hittills har 

betalt är ingen anslutningsavgift utan endast kostnaden för grävningen i gångarna. 

 d. Spis och braskaminanslutning: På grund av att en kolonist har kopplat in en braskamin i stugan utan att 

informera styrelsen eller söka bygglov hos styrelsen utan vänt sig direkt till kommunen och fått bygglov av 

dom detta är fel turordning först söker man hos föreningen och sen hos kommunen för det är inte säkert att 

våra stadgar tillåter vad kommunen godkänner. Så till alla kolonister ska ni ändra på något stugan eller staket, 

växthus och lekstuga kontakta någon av stugfogdarna Ivar Hellzén stuga 149 eller Patrick Serrarens stuga 68 

 e. Sophuset: Ordningen i sophuset är urusel en skärpning alla kolonister sortera rätt slå sönder större kartonger 

så får det plats mer och när det gäller plåtförpackningar så är det endast förpackningar det gäller inte långa 

järnrör och diverse annat järnskrot detta ska läggas i restavfall. 

 f. Jubileumsfest föreningen 30 år: Jubilemumsfesten blir den 14/8 sista anmälnings dag är 5/8 se anslag på 

grindarna. 

6.  Avslutning: Lajos avslutade mötet. 
 

 

 

Vid protokollet:    Lars-Olof Engqvist 
 

 
 

Justerat:      Lajos Nemeth  
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