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1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Styrelsen fastställde den föreslagna dagordningen.
3. Ekonomi - Kassörens rapport – inget att rapportera ang fasta utgifter, mer info till
styrelsemötet i juli. Fakturor börjar komma in på det områdena har beställt och arbetar
med. Fortsatt bekymmer att årets faktura inte når ut till kolonist, arbete pågår.
Uppmanar att skriva till kassör via hemsidan ”saknar min faktura”. Påminnelse
kommer att komma men ingen påminnelseavgift. Kontakt med kassör sker via mail
eller sms.
4. Arbetsutskottet(AU)
Beslut att au träffas söndagen innan styrelsemötet istället för 14dgr.
Beslut för att effektivisera styrelsemötena att alla områdesrapporter,
bygglovsansökan samt överlåtelser ska summeras och skickas in söndagen
innan styrelsemötet senast kl 17.
Flödet gällande överlåtelse mellan styrelsemötena fortsätter som tidigare.
AU arbetar med ”fråga -svar”
5. Skrivelser
-Kanslidagar. Fråga från Östgötaregionen om vi vill värd för tänkta kanslidagar.
Regionen står för den praktiska planeringen och förbundet för det ekonomiska.
LKT kommer återkoppla sitt intresse till förbundet.

-Regionen har haft årsmöte –Ny ordförande blev Anders Trygg, Ledamot Roger
Karlsson, ersättare i styrelsen Patrik Flisbäck och valberedare Örjan Roos. LKT
knöt nya kontakter med Skarptorp och Mjölbys koloniföreningar.
-Bygglovskontoret informerar att de tagit emot rivningsansökan för Emmalund
expedition och garage.
-Valla har problem med Parkslide, en kraftigt invasiv växt. Området har pratat
med kolonist och närliggande grannar ang hantering. Information till alla
områden via hemsidan samt foto på växt kommer
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammandearter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/
- Ullevi angående skyltning/hänvisning för att skapa bättre sophantering.
- Öppet brev till styrelsen från Göran Söderström angående årsmötesprotokollet

6. Områdesrapporter
- Emmalund Rensning i våra hus pg. Sökt rivningslov för expeditionshuset och del
av garage. Valla köper byggnaden på E148 och hämtas 9/6. Städdagen har ägt rum,
skaplig uppslutning med kolonister. Bryggan lades i 1/6, boulesäsongen startade 27/5,
fick en akut vattenläcka 2/6. Får en del info att kolonist saknar sin faktura.
-Ullevi Kontakt med länsstyrelsen då det finns kaniner som springer löst. En
kolonist har huggit ner ett mindre träd på B-området, inte okej. Berörd kolonist
ska vidtalas.
- Valla Köpt byggnad på E148 som hämtas 9/6. Boulebana snart klar, uteplats
klar, renovering av toaletter pågår – fick köpa nya dörrar. Har en räv på området
som inte ser ut att må bra. Kontakt med kommun och länsstyrelsen är tagen.
- Ådala - Lås på grindar klart, pissoarerna är trasiga. Vägbulor utlagda. Byggt
flera blomlådor som farthinder.
7.

Byggtillstånd
- Emma –121 flytta och glas in altan, 103 flytta vindskydd, 143 spaljé.
- Ullevi –327 ny stuga och altan
- Valla –561 altan, 458 altan, 266 altan, 283 stuga, förråd och altan,
- Ådala - 214 inglasning av befintlig altan

8. Överlåtelser
- Emma - 56 200´, 121 300
- Ullevi – Inget att rapportera
- Valla - 067 200`, 392 175´, 285 245´
- Ådala - 186 225´, 226 150´, 111 105´
9. Personal Sommarpersonalen Alfred, Hampus, Wille & Maria påbörjar feriearbete
15/6. Fördelade på två 6 veckorsperioder men kommer gå omlott under tre
veckor i juli.
10. Besiktningsprotokoll fastställs efter ett par justeringar.
11. Hjärtstartare Ådla intresserade av hjärtstartare. Diskussion angående larm och
räddningsfordon i stort. Behöver se över larmpunkter till räddningstjänst på
områdena. Information ut på hemsidan att kolonister med smartphone kan ladda
ner apparn 112 och rädda hjärtat. Appen 112 skickar ut koordinater till
räddningstjänst om man ringer via appen i nödsituation.

12. Digitala parkeringstillstånd Ett P-kort/kolonistuga ska ingå. Fortsatt diskussion
angående den digitala hanteringen.
13. Städning 3 ggr/vecka? Mån/on/fre. Ullevi har 3ggr/v, Valla och Ådala vill ha
3ggr/v juni/juli/aug, Emmalund avvaktar och håller kvar 2dgr/v
14. Kolonikö Beslut att det inte är aktuellt i nuläget
15. Handkassa Beslut att ingen handkassa ska användas i dagsläget
16. Årshjulet Beslut att vatten/bommar/containrar öppnar tidigast v17 och stängs
som senast v42-43. Varje område bestämmer exakta datum utifrån veckorna.
17. Nya frågor
-Källsortering Varje område återkopplar till AU vilka kärl som finns på
respektive område. Vilken färg och vad som sorteras. Inlämnas senast söndagen
innan nästa styrelsemöte.
-Ådala frågar om området kan anordna tider för bortforsling av skräp och
skrymmande saker för kolonister. Okej att området planerar in möjligheten.
-Ullevi har behov att bli av med större stenar – området tar hem frågan.
Emmalund studier på annan ort i 3år. Anhöriga sköter om tomten Planerar
återkomma till Linköping efter avslutade studier.
18. Mötets avslutas Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.
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