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 Anna är frånvarande så Mats håller i mötet idag . 

 

 Bikuporna  

Marie K C19 har anmält sitt intresse men efterlyser någon som vill ta på sig ansvaret 

tillsammans med henne . 

Det krävs kunskap för att ta hand om bina . 

En kupa bin kostar 3500 kr att ta över . 

Fråga från Kolonist om föreningen kan köpa ?  

Styrelsen lyfter frågan på nästa möte . 

 

 Sladdning av vägarna  

På måndag kommer Jonte ( den stora bruna hästen ) att prov sladda vägarna inne på området 

med deras lilla sladd de använder till volten . 

 

 Tomtgränser  

En uppmaning till samtliga att hålla sina tomtgränser ut emot vägarna rena från ogräs , ser 

väldigt tråkigt ut på flertal ställen . 

 

 Elstängslet  

Delar av elstängslet kommer att bytas ut / renoveras nu under kommande månader . 

 

 Parkeringen  
Vi kommer inte gå vidare med idéen att märka ut parkeringsrutor förrän vi har ett nytt arrende  

 

 Dumpning av trädgårdsavfall 
Det är någon / några som dumpar ogräs / trädgårdsavfall ute på parkeringen ( gamla 

komposten )  

Detta måste upphöra omedelbart , vi har redan fått anmärkning på detta av kommunen . 

Enda stället vi får lägga på är komposten . 

 

 Fallfrukt  

 Lägg inte fallfrukt på komposten då det lockar till sig grisarna / älgarna . 

Antingen går man en bra bit ut i skogen bakom övre odlingslotterna och lägger det där eller så 

samlar man det i kassar och kör det till SRV . 

Förslag på att medlemmar gör gemensamma uppsamlingsheat för bortforsling av fallfrukt ( 

med släpkärran ) gå ut med förfrågning i Facebook gruppen / anslagstavlan och bestäm dag 

och tid . 

Samma sak när det gäller annat avfall som ska till SRV , gå ut med förfrågningar om ni 

behöver hjälp eller kan hjälpa till att köra bort skräp . 

 

 Koloniförbundets 100 års jubileum  
Olof berättar om olika arrangemang man kan göra ,  styrelsen föreslår att vi precis som 

med Kalvö dagen  skjuter det till nästa år . 

. 

 Vindspel 



Styrelsen har fått flera ” klagomål ” på vindspel i området , tänk på dina medkolonister , ta ner 

de nattetid och när ni inte är på plats . 

 

 Traktorn  

Traktorn på gång att säljas ( säljes ev de närmsta dagarna )  

När traktorn är såld kommer vi rensa ur traktortältet och plocka bort det helt och hållet . 

Mer info kommer när det är dags . 

 

 Valberedningen får ordet : 

Valberedningen består av Tuula , Cina och Maud. 

De har nu påbörjat arbetet inför nästa år och tar gärna emot förslag på kandidater till styrelsen 

och är man själv intresserad så ta gärna kontakt med någon av valberedningen . 

 

Aktuella poster som ska tillsätts är : 

2 ordinarie ledamöter ,1 suppleant 1 revisor 1 valberedare  

 

 Skansen 

 Föreningen har fått 10 st fribiljetter till Skansen , vi lottar ut 2 biljetter var till 5 kolonister , är 

man intresserad så mailar man styrelsen senast nästa söndag ( 8/8 ) så kommer vi lotta och 

kontakta er som får biljetter . 

 

 Protokoll  

Fråga från medlem om varför inte styrelsens protokoll läggs upp på hemsidan sedan årsskiftet 

( beslut togs i samråd med Pierre G )  

Majoritet av dagens deltagare önskar att protokollen lägga ut på hemsidan ( sekretess frågor 

kan läggas på bilaga som styrelsen inte lägger ut på hemsidan )  

Styrelsen tar upp frågan på nästa möte . 

 

( även förslag på ett nyhetsbrev )  

 

 Dagordning inför infomöten 

Förslag från medlem att skicka ut dagordning inför informationsmötena. 

 

 Odlingslotter  

Fråga från medlem om de överblivna odlingslotterna - tidigare föreslagit att dessa ska hyras ut 

till de som står i intressekön )  

Styrelsen har kollat på detta och kommer lägga ett förslag till årsmötet ( så alla får vara med 

och bestämma vad vi ska göra med dessa)  

(Olof informerar om att de nedre odlingslotterna inte ligger på vår mark )  

 

 Soporna  
Förslag att ha tätare tömning under högsäsong . 

Förslag på att vi även tar in en behållare för matavfall . 

 

 Bortforsling av ”brasan” 

Olof får ordet : 

Bortforsling av brasan lördag börjar de som vill köra 10.00  

Söndag börjar arbetet 9.00  

De som ska hjälpa till ses vid brasan . 

Vid frågor kontakta Olof . 



 

 


