Protokoll Linköpings koloniträdgårdar
Styrelsemöte 2017-07-05
Närvarande

Ann Bonair
Britt Berglund
Diana Torp
Riad Salem
Samir Barsom
Bodil Karlsson

Royne Johansson
Britt-Marie Sandström
Kenneth Svensson
Anders Lindgren
Morgan Johnsson
Per Kustvik

Frånvarande

Amir Ceman

Christina Nilsson

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
13. Inkommna brev från 2 kolonister
14. Paradiset
15. Helikopter, ledighet av personal och jordleverans
§ 3 Val av protokolljusterare
Samir Barsom och Diana Torp
§ 4 Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
Godkännes
§ 5 Information/meddelanden
Länsstyrelsen skickar ut sitt årliga brev om potatiskräfta och vilka sorter som är resistenta. Meddelas på
föreningens hemsida. Till nästa år även på anslagstavlorna.
Ytterligare brev om att Koloniföreningen ska medverka i Stadsodlingsfestivalen. Nej.
§ 6 Ekonomisk rapport
När medlem swishar var noggrann med att ange område+nummer samt vad det gäller. Skriv inte bara
jord utan specificera att det gäller kompostjord.
§ 7 Områdesrapporter
Å- Det går bra med våra bin. Snart dags för honung.
E- Det har varit inbrott i 5 stugor. Royne kommer att föra statistik.
En gren från ett träd föll ner i en trädgård. Kommunen lägger ut jobbet på Arboteket att hamla 4-5 träd.
Påminner kommunen om träden i Ådala som måste åtgärdas.
U- 2 stycken sönderslagna fönster
V- Klagomål över långtidsparkerad bil. Dukaten är kontaktad. Önskemål från styrelsen om att få en
lathund över hur detta ska hanteras.
§ 8 Anmälan av beviljade byggtillstånd
Å- 227
EU- 435
V- 065, 304 och 239
§ 9 Områdeskartor
Arbetet fortsätter efter sommaren då kommunen blir klar med flygfotograferingen.
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§ 10 P-bevakning
Få har sett utökad bevakning. Ann ringer Dukaten.
§ 11 Möte med Helena Westerling, Koloniträdgårdsförbundet
15 juli kl 10.00-15.00 i Emmalunds stuga
§ 12 Miljödiplomering
Grupp är utsedd, Per Kustvik, Ann Bonair, Britt-Marie Sandström, Bodil Karlsson och ”Humlan”
Svensson. Vi börjar arbetet i augusti.
§ 13 Inkomna brev från 2 kolonister
Kolonist 1 - Med anledning av inbrott på Emmalund har följande förslag inkommit: Omförhandling av
öppettider med kommunen, ny skylt med nya öppettider och bevakning av område med vaktbolag.
Styrelsen beslutar att avslå förslagen och väljer att avvakta för att se om det blivit sämre säkerhet. Vi
följer upp detta med statistik, se §7. En väktare kan inte se mer än 200 kolonister inom området.
Uppmana till grannsamverkan .
Ann svarar kolonisten.
Kolonist 2 - Önskar att koloniägare med vatten inomhus ska tvingas att ha egen avstängning vid
huvudkran.
Styrelsen beslutar att avslå förslaget. Det kostar för mycket. Den som vill får ordna/betala detta själv
med hjälp av rörmokare.
Diana svarar kolonisten.
§ 14 Paradiset
Inkommet brev från kommunen om föreningens åtagande i Paradiset, Vallastaden. Det enda föreningen
ska ordna är administrativt stöd (ta emot anmälningar, skicka faktura och underhålla ett
medlemsregister) Royne pratar med C Hill och Ann svarar kommunen.
Ny flik på hemsidan, Paradiset ordnas för anmälningar, byte och kö-plats. Mailen går till Emmalund.
§ 15 Jordleverans Områdena bör försöka samordna leveranserna och bestämma datum för leverans till
ca 2 ggr/månad. För att underlätta jordhanteringen ska Royne titta på pris av skopa till traktorn.
Ledighet av personal Elisabeth behöver få hjälp i sommar eftersom hon är ensam pga ledigheter.
Beslut: Ann ordnar detta med Veteranpoolen.
Helikopter 25 juli kl 14.30 finns HelairSweden på plats utanför Emmalund. För Ådala ansvarar Patrik,
Emmalund ordnar fram en ansvarig till dess. Parkeringen måste spärras av.
§ 14 Övriga ärenden
§ 15 Nästa styrelsemöte 2/8 kl 18.00
§ 16 Mötets avslutande

Ann Bonair, Ordförande

Samir Barsom, justerare

Bodil Karlsson, Sekreterare

Diana Torp, justerare

