
Infomöte 2/8 

 

 Nya medlemmar 

C08 

D12 

B02 

 

På gång att säljas D02 

 

 ABC listan som finns på hemsidan håller på att uppdateras. Kommer mailas ut till samtliga 

när den är klar. 

 

 Nytt förslag på att vi placerar ”blomsterängen ” bakom brasan samt mellan de 2 grindarna 

som går ut mot bikuporna och skogen (förslaget godkännes av mötet) 

 

 Pga. brandrisken så är det inte tillåtet att elda i tex vedkorgar på sin tomt.  

 

 Sopor- Idagsläget är sopkärlen överfulla. Alla måste ta ansvar för att enbart slänga 

hushållssopor i kärlen. Extra tömningar av kärlen innebär stora kostnader för föreningen. 

 

 Just nu har vi mycket mördarsniglar i området, ta gärna en sväng och plocka sniglar ( viktigt 

att påsen är väl knuten om du slänger den i sopkärlen) 

 

 Miljödiplomering – Styrelsen kommer att börja kolla på vad som krävs för att påbörja del 1 

och presentera detta för samtliga medlemmar. 

 

 Toalettstädning kommande veckor: 

 

8/8-14/8 A14 

15/8-21/8 A26 

22/8-28/8 A27 

29/8-4/9 A04 

5/9-11/9 A02 

 

 Per kommer hålla en Musikquiz nu på fredag kl 19.00. Anmälan sker till Per. 

(begränsat antal platser) 

 

 Förslag från medlem på att alla kolonister finns på bild på tex hemsidan. 

Detta kan vi inte genomföra pga GDPR så annan medlem uppmanar övriga till att istället ta 

promenader i området för att lära känna grannarna . 

 

 Förslag från medlem att vissa vägar inom området blir enkelriktade för biltrafik. 

(styrelseförslag önskar) 

 Biltrafik i området- Många kör alldeles för fort inom området! Tänk på att vi har många barn 

som springer omkring inne på området. SÄNK HASTIGHETEN. 



 Förslag på att föreningen köper in ett par skrindor som man kan låna för att köra in sina saker 

ifrån parkeringen. (Styrelsen kollar upp skrindor) 

 Tony Kullman informerar om att det runt om i landet varit va 10 st bränder på 

koloniområden och oftast så är grillen orsaken till branden. 

Tänk på att inte ställa grillen för nära byggnader under och även efter du grillar färdigt . 

 

Många häckar inom området  går för långt ut i vägen (mest på Stamvägen) vägarna måste 

vara minst 3 meter i bredd för att brandbilar ska kunna ta sig fram. 

 

Låset på grinden- Vid en nödsituation måste räddningstjänst stanna och klippa bort låset = 

Dyrbar tid , Tony föreslår att låset plockas bort och enbart sitter på vintertid. (Samtliga 

medlemmar håller med) 

 

 Duscharna- Nya duschdraperier är uppsatta och nästa vecka sätt nya toalettpappershållare 

upp på samtliga toaletter. 

 

 Fråga från medlem vad som gäller när tomter står ovårdade- Innan sattes arbetslagen in på 

att röja upp dessa och ägaren debiterades 500 kr i timmen. (styrelsen kollar upp detta) 


