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§1
Öppnande
Mötet öppnas.
§2
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§3
Val av protokollsjusterare
Christina Nilsson och Kenneth Svensson väljs.
§4
Godkännande av föregående protokoll samt konstituerat protokoll augusti
Godkänns
§5






Information/meddelanden
Amir Ceman har avsagt sig uppdraget som områdesansvarig i Valla samt suppleant i styrelsen.
Dukaten behöver 4 grindnycklar til Valla (saknat nycklar hitintills) samt 1 grindnyckel till från
de övriga områdena då de utökar med ytterligare en bil för bevakning.
Stadsträdgårdsmästaren och Björn Brage (Lkpg´s kommun) har haft möte med Ann och Royne
ang Paradiset, Vallastaden.
Sista datum för att söka anslag från Koloniträdgårdsförbundet är 31/10-17. Aktiviteterna kan
vara föreningsinriktade, odlingsaktiviteter eller miljödiplomering.

§6
Vallastaden
Information om Paradisets organisation i framtiden.
§7
Ekonomisk rapport
Ekonomisk rapport utdelad till alla områden. På föreningens bankkonto finns 1,6 milj kronor. Varje
område bör göra en prioriteringslista nu i höst på vad som ska åtgärdas.
§8
Områdesrapporter
Å: Kraftigt regnande gör att gruset på nya cykelvägen rinner bort. Royne kontaktar kommunen för
åtgärder. Ny flaggstång med Ådala koloni-flagga uppsatt.
E: El vid tombolabyggnad ska åtgärdas. Stöld av större fontän har skett. 4 skottkärror har köpts in.
U: Christina har ordnat skriftligt avtal med Säby Maskin vilket saknats. Kompostlimpan behöver hägnas
in eftersom kolonister slänger skräp där. Beslut: Område vid kompostlimpa hägnas in.
V: Farthindren efterfrågas. Royne meddelar att de kommer vecka 46.
§9
Anmälan av beviljade byggtillstånd
Å: 45, 130
E: 11
U: -
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V: 165, 256
§ 10 Föreningens kolonilotter
Valla har ett flertal lotter som ingen arrenderar pga olika skäl. Beslut: V236 arrendera ut, V273 säljes
med stuga i vår, V319 arrendera ut och V320 ägaren kontaktas för att se till att rivning sker alternativt
föreningen river stugan på uppdrag av ägaren.
§ 11 Föreningens administration
Britt redogör för vilka alternativ som finns. Anställning av personal verkar vara bästa alternativet. Britt
kontaktar Arbetsförmedlingen och Fontänen för att se vad som erbjuds. Beslut: En personal på 50%
kommer att anställas.
§ 12 Policy angående olämpliga träd och buskar
Enligt våra ordningsregler får inte barrträd eller tujor planteras inom koloniområdet. Förbudet har dålig
efterlevnad och kanske är det dålig information till kolonister om detta. Information om att vi är
behjälpliga vid borttagande.
Emmalund har påbörjat arbete med att ta bort dessa. Beslut: Inventering av vilka tomter det gäller ska
ske inom alla områden. Information på stormöten, anslagstavlor och webben. Borttagning av olämliga
träd och buskar ska ske när ny arrendator tillträder.
§ 13 Uppsägningsärende Ullevi koloniområde
Klart.
§ 14 Miljödiplomering
Bordlagt.
§ 15 Av styrelsen väckta frågor
Avstängning vatten Kommer att ske vecka 41.
Sista komposttömning Vecka 43, därefter får var och en ta hand om sitt eget avfall
Stängning av bommar sker efter det beroende på väderlek och hur löst det blir på våra vägar.
Djuravskjutning Mycket harar och räv på Valla. Morgan kontaktar kommunens jägare. Valla har också
mycket skator. Rekommenderar alla att ta bort skatbon nu i höst.
§ 16 Övriga ärende
Kolonist på Valla klagar över nedtagna tujor, önskar kompensation i form av nedsatt arrende.
Beslut: Ingen nedsättning av arrendet. Föreningen erbjuder ekonomiskt bidrag till nyplantering av
buskar alternativt häck för att skapa insynskydd.
§17
Nästa styrelsemöte
4 oktober kl 18.00
§ 18 Mötets avslutande
Mötet avslutas
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