
Protokoll/Anteckningar 

SOMMARMÖTE 2015-07-19 
 

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 Björnson. 

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

4. Upprättande förteckning, närvarande medlemmar var 90 st. 

5. Fastställande av dagordning. 

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

bifogad redovisning. Åke informerade att arrendet höjs med c:a 150 kr per koloni utöver det vanliga 

indexökningen detta på grund av att kommunen börjar ta betalt för en del grönområden som vi ej betalt för 

tidigare och att parkeringen tillkommit. 

 b/ Ordförande Pia Björnson informerade om det ekonomiska läget för midsommarfirandet och loppis. 

Nettovinst för loppis och midsommar c:a 26255 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 uppmanade kolonisterna att stänga av vattenkranen i tomtgränsen när man lämnar stugan eftersom vi 

har haft en del vattenläckor under året på grund av att slangar brustit eller kopplingar hoppat av och mängder 

av vatten runnit ut till ingen nytta men till stor kostnad för föreningen (medlemmarna) se till att vatten 

slangarna som går in i stugorna är av sådan kvalitet att dom tål konstant tryck. Vanliga trädgårdsslangar tål 

inte det. 

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/ 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. Kontroll kommer att ske i 

början på 2016 eftersom då ska stenkistorna vara bortkopplade. 

g/ Pia informerade att det nya tilläggsavtalet är påskrivet så nu gäller 50m
2
 stuga, 2 grindar öppna 1 april till 

siste september och max 500 liters bassänger. 

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

ställa upp för föreningen” hör av er till valberedningen. Pia tackade för den fina nya skylten vid huvudentrén 

som är sponsrad av koloni 75. 

8. Avslutning: Pia avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet:    Lars-Olof Engqvist 

 

Före mötet såldes lotter med dragning efter mötet samt efter 

mötet såldes kaffe med våfflor 


