
Protokoll/Anteckningar
SOMMARMÖTE 2012-07-22

ALLMÄN INFORMATION

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

1. Patrick Serrarens öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Till ordförande för mötet valdes Patrick Serrarens.
3. Till sekreterare för mötet valdes Lars-Olof Engqvist.
4. Upprättande förteckning, närvarande medlemmar var 91 st. varav 79 st. 

röstberättigade.
5. Fastställande av dagordning.
6. Solcellsinformationen från Sol-Elkonsulterna uteblev eftersom dom fått förhinder, men den som är 

intresserad kan kontakta sekreteraren Lars-Olof Engqvist 070-5279453 så har han informationsblad från 
firman. Dessutom kan intresserade kontakta kolonist 11 eftersom han har installerat solceller. Patrick 
informerade att de kolonister som har gasolflaskor i stugorna ska märka upp detta väl synligt utvändigt på 
stugan. Detta är en rekommendation från brandkåren; Loe hade tryckt upp och plastat skyltar, som delades ut 
efter mötet.

7. a/ Kassören Åke Boman informerade om det ekonomiska läget. Intäkterna var 843405 kr och utgifterna 
626800 kr återstår 216605 kr + buffertreserv 100000 kr.
b/ Vice ordförande Patrick Serrarens informerade om de nya reglerna från kommunen angående 30% av 
kolonin ska vara odling, detta ska vara genomfört till den 1 januari 2015.
c/ Vice ordförande Patrick Serrarens informerade om de nya reglerna från kommunen angående stenkistorna.
Dessa ska vara helt bortkopplade senast den 1 januari 2016. 

8. a/-b/ Midsommar – Loppis: Midsommar och Loppis genomfördes med något sämre resultat än 2011.
Resultatet blev c:a 47000 kr brutto och c:a 20000 kr netto. Patrick tackade de eldsjälar som hållit i 
midsommarfirandet, Pia Björnsson, Karin Hellzén och Lars-Olof Engqvist och för Loppisen Lilian 
Andersson och Gunnel Lindquist och dessutom alla de övriga som ställt upp och hjälp till. En enkät utdelades 
angående festligheterna inför midsommarfirandet. Om det inte blir fler som frivilligt anmäler sig att hjälpa 
till, finns risken att det inte blir något midsommarfirande till nästa år, samma gäller loppisen, vilket innebär 
att föreningen går miste om dessa inkomster.

9. Vattenanslutningarna: Vattenanslutningarna vid varje koloni behöver bytas eftersom de börjar bli gamla 
och det blir läckor varje vår, när vattnet släpps på. Tidigare förslag från styrelsen att byta några i taget har 
omprövats av styrelsen som beslutat att byta anslutningarna, efterhand som dom går sönder.

10. Att lyssna på kolonisterna: Påpekande från kolonist att det saknas nummerskyltar på en del grindar 
styrelsen åtgärdar detta. Klagomål från kolonist att någon tar deras tidning i tidningslådan. Förslag önskas på 
ny lösning. Förslag att ha bikupor på området. Kolonist får lägga det som en motion till årsmötet eftersom vi 
inte kan besluta något på ett infomöte. Påtalades att det förekommer parkering inne på området vilket är 
förbjudet. Önskemål om att ha en dator för allmänt bruk i föreningshuset och att kunna se TV. Loe håller på 
med bådadera förslagen. Förslag från Erik Sörensen att de som hyr parkering i inhägnaden själv håller rent 
från ogräs på sin parkering. Förslag att någon på städdagen kör till tippen med föreningens släp och dom som 
vill skicka med något betalar en symbolisk summa till föreningen. Det körs för fort i gångarna det behövs 
kanske fler stockar i gångarna, för att få ner farten. Patrick informerade att det finns 32 stugor på vårt område 
som är större än 40 m2 dessa kommer att kontrollmätas ihop med stugägaren och sen kommer dispens att ges 
till dessa fram till att kommunen bestämmer sig om det ska bli 50m2 om kommunen bestämmer sig för att det 
inte blir 50m2 så är det 40 m2 som gäller och då måste alla de som fått dispens åtgärda det.

5. Avslutning: Patrick avslutade mötet.

Vid protokollet: Lars-Olof Engqvist


