Protokoll Linköpings koloniträdgårdar
Styrelsemöte 2017-05-03
Närvarande

Frånvarande

Ann Bonair
Britt Berglund
Diana Torp
Riad Salem
Samir Barsom
Royne Johansson
Britt-Marie Sandström
Kenneth Svensson
Anders Lindgren
Morgan Johnsson
Bodil Karlsson
Per Kustvik
Christina Nilsson

§1
Öppnande
Mötet öppnas.
§2
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns med följande tillägg
Kompost
Bommar
Miljödiplomering
Helikopter
§3
Val av protokollsjusterare
Royne Johansson och Kenneth Svensson väljs
§4
Godkännande av föregående protokoll
Konsituerat och styrelsemöte 5 april godkänns. Mailas ut för uppsättning på anslagstavlor vid
koloniföreningarna
§5

Information/meddelanden
Ann har skickat in ett remissvar på Fördjupad översiktsplan Mjärdevi Östra Valla till kommunen
Friluftsliv för alla, föreläsning anordnad av länsstyrelsen 31/8
P-biljetter på Valla inför Nationaldagsfirande. Klart.
Jättegrönt i Gamla Linköping 7/5
Projekt Möta i Östergötland och kommunen har skickat ut en skrivelse om att använda
växtskyddsmedel yrkesmässigt. För detta fordras tillstånd. Ann ber Elisabeth att ordna detta.
f) Kallelse till regionens årsmöte 14/5 11.00 i Skarptorp, Norrköping. Britt och Anders är våra
ombud.
g) Studiedag i Skarptorp, Norrköping 20/5 10.00-16.00. Hortonom Ulf Nilsson föreläser om odling
och miljö.

a)
b)
c)
d)
e)

§6
Verksamhetsplanering
Ådala läser upp underhålls- och verksamhetsplan.
Emmalund – Grillplats rivs och ny iordningsställs med ev större grusyta, olja till dansbana, ommålning
ekonomibyggnad samt ev grillfest
Ullevi – Hyvla och salta genomfartsvägen, sänka farten med blomstolpar, bygga bättre kompost, bygga
informationstavla. Önskemål om bättre dränering. Ann kontaktar Tekniska verken för att utreda
ansvarsfrågan.
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Valla – inte klart ännu
Diskussion om föreningen ska bygga ny eller renovera den gemensamma lokalen på Emmalund.
§7
Ekonomisk rapport
Britt har iordningställt en folder för varje område innehållande egen ekonomi, föreningens ekonomi,
medlemsregister (ska åter till Britt) samt en lista över obetalda fakturor från kolonister. Möte med varje
förening kommer att bokas för att gå igenom informationen i foldern.
§8
Områdesrapporter
Ullevi – Nyckeln till bomlåset fungerar inte som tänkt.
Ådala – Ny expeditionstid i år. Söndagar 11-12.
Emmalund Valla - Programmering av duschkort klart.
Argt mail från kolonist om kranar som frusit sönder. Ingen kostnad tas ut för frusna kranar, föreningen
betalar allt utanför tomtgränsen. Detta jobb är avklarat.
Bytet av kranar har gått smidigt och till en låg kostnad. Styrelsen anser detta vara Elisabeth och Salam´s
förtjänst. Som ett tack beslutar styrelsen att fördubbla friskvårdspengen i år. (friskvårdspeng betalas ut
med 1000 kr/100 % sysselsättningsgrad i normalfallet)
Beslut: 2017 är friskvårdspengen 2000 kr/100 % sysselsättningsgrad.
§9
Anmälan av beviljade byggtillstånd
V 566
U 527
U 055
§ 10 Hemsidan
Jobbet fortgår
§ 11 Av styrelsen väckta frågor
När ska vattnet sättas på?
Vattnen i kranarna och toaletterna finns att tillgå från maj till oktober, vatten till duscharna kan ev sättas
på lite senare.
§ 12
a)
b)
c)
d)

Övriga ärenden
Miljödiplomering – Bordlagt
Om en koloni misskötts, får föreningen köpa stugan och sedan sälja. Svar ja.
Varför töms inte komposterna? Ann pratar med Elisabeth som ska sköta kontakterna med Säby.
Kompostlimporna. Vi saknar skriftliga avtal för dessa. Ann kontrollerar gamla protokoll för att
se vad som sagts och beslutats.
e) Förslag av helikopterföretag i Tallboda som vill visa upp sig och erbjud flygtur. Pris 300:-/tur.
Per mailar ut erbjudandet. Emmalund och Ådala kan tänka sig att ha det 1 dag i sommar.
f) Information önskas om vilka företag vi kan anlita för att handla med faktura. Oklart i dagsläget.
Britt ska ta fram lista.
g) Bin. För att ha kupa på egen tomt fordras tillstånd från grannar och områdesansvariga.

§ 13 Nästa styrelsemöte
7/6 kl 18.00
§ 14 Mötets avslutande
Mötet avslutas
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Ordförande
Ann Bonair
Justerare
Royne Johansson
Justerare
Kenneth Svensson
Protokollsförare
Bodil Karlsson

[3]

