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SOMMARMÖTE 2013-07-21 
 

ALLMÄN INFORMATION 
 

 

 

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

1. Pia Björnsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Till ordförande för mötet valdes Pia Björnsson. 

3. Till sekreterare för mötet valdes Lars-Olof Engqvist. 

4. Upprättande förteckning, närvarande medlemmar var 92 st. varav 72 st. 

röstberättigade. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. a/ Kassören Åke Boman informerade om det ekonomiska läget. Intäkterna var 903350 kr och utgifterna 

703170 kr återstår 200180 kr + buffertreserv 100000 kr. Övrigt se bifogad redovisning. 

 b/ Kassören Åke Boman informerade om det ekonomiska läget för midsommarfirandet och loppis. se bifogad 

redovisning. Pia passade på att tacka de kolonister som hjälp till under midsommarfirandet och loppis. 

c/ Ordförande påtalade att det körs för fort och för mycket i gångarna. Önskemål från kolonister att lägga 

farthinder i gångarna på fler ställen. Dessutom parkeras det för mycket i gångarna båda av kolonister och 

hantverkare. Det som gäller är, att vid tyngre last får man köra in och lasta av och sedan köra ut omgående, 

det gäller även hantverkare. Det är kolonistens ansvar att informera hantverkarna vad för regler som gäller.I 

vissa speciella fall kan kolonist kontakta styrelsen för att få dispens. Tänk på att det kan gälla livet om en 

ambulans ska fram och det står parkerade bilar i gången, detta gäller även cyklar som inte heller ska stå i 

gångarna.  

7. a/ Med anledning av kommunbeslut och skrivelse från kommunen måste våra stadgar ändras angående vem 

vi får sälja våra kolonier till. Enligt kommunen  får vi endast sälja till Helsingborgare detta går inte att vänta 

med tills två årsmöten, som det står i våra stadgar, utan måste ändras omgående. Om vi inte följer detta så 

hotar kommunen med att säga upp avtalet för hela området. 

b/ de nya reglerna från kommunen angående att 30% av kolonin ska vara odling. Detta ska vara genomfört 

till den 1 januari 2015. Detta blir ett tillägg i föreningens allmänna bestämmelser. 

c/ de nya reglerna från kommunen angående stenkistorna. Dessa ska vara helt bortkopplade senast den 1 

januari 2016. Detta blir ett tillägg i föreningens allmänna bestämmelser. 

d/ de nya reglerna från kommunen angående byggnation på kolonierna. Inget får  uppföras som är högre än 

1,10 m. detta gäller all byggnation, förutom spaljé. För att räknas som spaljé så ska det vara 50% 

genomsynlighet. Detta är vad som gäller idag från kommunen, och eftersom dom ändrar  reglerna hela tiden, 

så för att ligga steget före kommunen så inför vi nya byggregler i föreningen och då gäller att all byggnation 

på tomten ska redovisas på ritningen för varje koloni, så ni som vet med er att ni har någon byggnation av 

vad slag det än är, t.ex. trädäck, så hämta er befintliga ritning hos styrelsen, och jämför om allt är med, eller 

så rita till det som saknas. 

e/ Förslag på diskussionsunderlag från koloni 147 angående häckarnas höjd detta diskuterades men eftersom 

det var ett allmänt möte så gick det inte att ta något beslut i frågan utan den framsköts till årsmötet så kan 

kolonisterna diskutera det till dess och beslut tages på årsmötet. 

8. Att lyssna på kolonisterna: Påpekande från kolonist att föräldrarna ska se till så deras barn inte är och leker 

på traktorerna som står vid dammen. Med anledning av feltolkning från kolonister av besked från styrelse så 

är staketet runt vårt område föreningens och inte kommunens. Det kommunen har sagt är att växtlighet intill 

ytterstaket får ej vara högre än staketet, sen har styrelsen bestämt att ingen växtlighet ska växa på eller i 

staketet eftersom staketet inte är något spaljé och växtligheten fördärvar staketet. För en del år sen fick 

föreningen byta ut staketet på en koloni på grund av att växtligheten fördärvat och växt fast i staketet. 

5.  Avslutning: Pia avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet:    Lars-Olof Engqvist 


