
Protokoll/Anteckningar 

SOMMARMÖTE 2014-07-20 
 

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 60 st. varav 47 st. 

röstberättigade. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. a/ Kassören Åke Boman informerade om det ekonomiska läget. se bifogad redovisning. 

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

för loppis och midsommar c:a 33000 kr. Pia passade på att tacka de kolonister som hjälp till under 

midsommarfirandet och loppis. 

c/Pia uppmanade till bättre sortering och bättre ordning i sophuset. 

d/ Pia uppmana kolonisterna att klippa in häckar och buskar så att dom inte hänger ut i gångarna, en del 

häckar är c:a halv metern för långt ut i gångarna. 

e/ Ordförande påtalade att det körs för fort och för mycket i gångarna. 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. Om inte dessa regler respekteras så överväger styrelsen att låsa 

grindarna och endast ha öppet vissa tider eller att kolonisten måste kontakta någon i styrelsen för att kunna 

köra in. 

f/ Vatten slangarna som går in i stugorna ska vara av sådan kvalitet att dom tål konstant tryck. Vanliga 

trädgårdsslangar tål inte det och tänk på att när ni lämnar kolonin stäng av vattenkranen i tomtgränsen, vi har 

haft en del slangar som brustit eller hoppat ur i kopplingarna som har orsakat smärre översvämningar för 

grannarna. En kostnad för föreningen, för vatten till ingen nytta. Angående avloppen så ska dom som betalt 

för avlopp men inte grävt in det ännu omgående gräva in det, eftersom förening har lämnat in till kommunen 

hur många som ersatt stenkistorna med kommunalt avlopp. Om ni har toalett så använd inte den snålspolande 

knappen då undviker vi stopp i avloppen och tänk på vad ni spolar ner. Använd endast vanligt toalettpapper. 

inga blöjor eller tvättlappar. Det senaste stoppet orsakades förmodligen av tvättlappar och blev dyrt för 

föreningen. 

g/ Alice informerade angående enkäten. 

7. Att lyssna på kolonisterna: Information från valberedningen till kolonisterna; ”är någon intresserad att 

ställa upp för föreningen” hör av er till valberedningen. Grinden mot Sankta står ofta öppen. Styrelsen kollar 

upp vad som kan göras förmodligen behövs en ny dörrstängare. Grind 4 står ofta öppen eller olåst. Grinden 

ska hållas stängd men inte låst eftersom kommunen kräver att två grindar ska vara olåsta så att allmänheten 

kan passera genom området. Skylten vid huvudentrén ser tråkig ut ny skylt är förhoppningsvis på gång. En 

kolonist har lovat att sponsra föreningen med en ny skylt. Diskussion om man får använda round up, ättika 

eller salt på ogräset. Det är inget förbud men kommunen säger att det bör inte användas. Förslag om 

belysning i gångarna, men eftersom detta bara är ett informationsmöte så kan inga beslut tagas utan 

kolonisten får återkomma med förslaget som en motion till årsmötet. 

8. Avslutning: Pia avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet:    Lars-Olof Engqvist 


