Protokoll från sommarmötet 2017-08-05
Närvarande: 82 kolonister, varav 55 röstberättigade.
1. Sommarmötet öppnas.
Ordförande Gun Bjelkhom hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sommarmötet öppnat.
2. Godkännande av kallelse
Kallelsen har varit uppsatt på anslagstavlorna, utlagd på facebook och legat
på vår hemsida i en knapp månad och godkändes.
3. Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Chatarina Madum Tublén valdes som ordförande för mötet och
Walle Holmberg som sekreterare.
5. Vald av protokolljusterare och rösträknare.
Marianne Pedersen (koloni 149) och Jan Söderberg (koloni 120) valdes
som protokolljusterare och rösträknare.
6. Ekonomisk rapport
På kontot finns för närvarande 351,000 kr. Vid motsvarande tid i fjol fanns
det 437.756 kr på kontot.
7. Motioner
Missköts en koloni och det inte blir någon förbättring inom tre månader är
arrendet förverkat och kolonin måste säljas. Styrelsen konstaterar att det
inte är möjligt med tanke på de lagar och regler som gäller.
Att det hänger för mycket träd och buskar ut i gångarna borde åtgärdas.
Arbetsledarna ska titta närmare på detta.
Vad kostar filter till stenkista och vad skulle det kosta att lägga
vattenledning på området? Styrelsen ska undersöka.
Arrendet borde höjas med 500 kr området. Styrelsen ska titta på det.

8. Ordningsfrågor
Det är 10 km/timmen som gäller inom området.
Mopeder får inte köras omkring inne på området.
Sköts trädgårdscontainrarna lika dåligt som under senare tid kommer de
bara att hållas öppna på vissa tider och då med vakt.
Höstens trädgårdscontainrar kommer den 16/10 och tas bort den 31/10.
Vi kollar upp om vi kan hyra en container för hårdplast.
Häckar, träd och buskar som växer ut över gångarna måste klippas.
Arbetsplikterna måste skötas.
Nästa år blir det arbetspliktsdagar. Efteråt bjuds det på fika i klubbstugan,
Nästa år kommer parkeringstillstånd att införas. Tillstånden kommer att
tillhandahållas av styrelsen och de som inte har sådana på sina parkerade
bilar kommer att få en kontrollavgift på 700 kr.
Vattnet stängs av den 29/10.
På toaletterna vid grind 1 och 3 händer det att toaletter låses när den som
varit där lämnar den. Fortsätter detta kommer vi att sätta hänglås på
toaletterna.
Besiktning den 6/8.
9. BDT
Vår anmälan till miljönämnden kommer att behandlas efter semestrarna.
10. Ordet fritt
Önskemål om högtalaranläggning vid dansbanan.
11. Sommarmötet avslutas
Mötesordföranden Chatarina Madum Tublén tackade för visat intresse och
förklarade sommarmötet avslutat.
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