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Styrelsesammanträden 

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under verksamhetsåret.  

 

Följande aktiviteter har anordnats under året 

Årsmöte  

Hölls den 25 mars på Skälby gård. 

 

Vårstädning med vattenpåsläpp.                                    

Genomfördes den 14 april Uppslutningen var god. 

 

 Midsommarfirande  

Genomfördes den 21e juni med lövning och utsmyckning av midsommarstången, samt dans och 

grillning vid Backstugan den 22e juni. Uppslutningen var mindre än tidigare, ca. 25 deltagare som 

representerade 15 stugor.   

 

Sommarfest 

Hölls den 21e juli vid Backstugan med ca. 50 deltagare som representerade 20 stugor vilket var något 

mindre än normalt trts att det lockades med trubadur och god vällagad mat. Ett stort tack till de som 

arbetat med föreningens fester.                                                                        

 

Fredagsmys 

Ordnades ett antal gånger juni-augusti några mindre arbeten utfördes innan grillningen men den 

extrema sommarvärmen gjorde arbetslusten och orken mindre hos oss. 

                                                                                                                                                                     . 

Höstmöte 

Hölls den 15 september och samlade kolonister från 30 stugor där Ulf Nilsson som var inbjuden från 

Koloniträdgårdsförbundet informerade om Miljödiplomeringen som vi försöker få till stånd.  

Under mötet informerade styrelsen om frågor som antecknats på anslag som funnits anslaget i 

tvättrummet inför mötet.  

Det gällde Komposten som måste skötas med tätare intervaller än vid våra  städtillfällen. Anders 

Elfström som driver frågan fick tre frivilliga som hjälp. Annika Brodin, Carina Jonasson och Birgitta 

Elfström. 

De som har Mulltoaletter informerades om hur man bör sköta dessa för att undvika oönskad lukt i 

vårt område. 



  

De kolonister som har stuga vid den så kallade Jordvallen fick besked om att föreningen betalar 

gräsfrö till att så in gräs när det är möjligt. De kolonister som har stuga där står för arbete och 

skötsel. 

Service/Fixar gruppens arbetsuppgifter gicks igenom och ordföranden meddelade att han haft möte 

med valberedningen om det viktiga att informera de som väljs till de olika uppdragen om vad som 

uppdraget innebär. Detta gäller alla uppdrag. 

En Vattenledning som ligger ovan jord har i sommar skapat problem med  vattnet i sommar. Denna 

vattenledning verkar vara en tidigare lagning, ingen vet med säkerhet. Men styrelsen kommer att ge 

Servicegruppen i uppdrag att laga ledningen och de kolonister som är berörda fick i uppdrag att gräva 

lämpligt dike för att lägga ner en ny bit ledning. 

Ny belysning är inköpt, hämtas av ordförande i början av oktober. 

Förslag till studieverksamhet efterfrågades av studieansvarig Carina Jonasson. 

Fråga om det finns någon behörig elektriker som kan montera fuktstyrd fläkt i duschen ställdes, dock 

utan att få något positivt svar. 

Det ställdes en fråga angående Servicehuset och det finns 2 vägar att gå. Behålla nuvarande med 

nödvändigt underhåll, Nybyggd inom 5-10 år. Finansieras genom att betala direkt, höja avgift och 

öronmärka pengar för bygge samt låna pengar. Koloniträdgårdsförbundet lånar ut till låg ränta.                                                                                          

 

Vattenavstängning med höststädning.                            

Hölls den 20e oktober där medlemmar från 33 stugor deltog. 

 

Composten 

Årets informationsblad delades ut i samband med vattenpåsläppet 14e april. 

 

Styrelsens arbete 

Föreningen representerades av förre ordföranden Olof Hultén och Charly Hultén vid Sydöstra 

regionens årsmöte som hölls i Växjö. Föreningen har fått granskningsutlåtandet angående 

Tallhagsskolan och Gröndals idrottsplats. Synpunkterna som lämnades 2016 vad gäller trafik och 

parkeringplats står fast. På koloniområdet har styrelsen sett till att den granbarkborreangripna 

idegranen fällts i egen regi eftersom kommunen vägrat. Vi vågade inte dra frågan till 

arrendenämnden då var och en står för sina kostnader där, vilket kunde blivit dyrare än att fälla 

trädet i egen regi. Vidare har servicehusets dörrar färdigrenoverats och takpappen fått två 

behandlingar av takmassa. Järngrindarna har målats två gånger, välkommenskyltarna har behandlats 

med lasyr och fernissa, gatunamnsskyltar har inköpts och satts upp, låda att förvara tältet i har 

byggts, de nyinköpta belysningsarmaturerna är monterade och lyser med bara 25% förbrukning mot 

de som bytts ut, bord, dansbanans golv och staketstolpar av trä har impregnerats, m.m. som går 

under löpande underhåll har gjorts av valda grupper under året. Styrelsen tackar alla som gjort en 

insats. 

 



  

Ekonomi 

Redovisas separat i kassörens räkenskaper 2018. 

 

Städ- och arbetskvällar. 

15e maj med 38 deltagande stugor 

12e juni med 38 deltagande stugor 

11e juli med 33 deltagande stugor 

23e augusti med 26 deltagande stugor 

15e september med 30 deltagande stugor 

 

Evenemang. 

Koloninatta 

Planerades till den 25 augusti men styrelsen i samråd med den ansvarige beslutade att ställa in i år då 

intresset var svagt samt att torkan gjort att det inte fanns så mycket växtlighet att visa upp i vår 

trädgårdar. 

 

Stugbyten 

Under 2018 såldes 1 stuga på området. Vi välkomnade Carina Jonasson i stuga 47 som ny medlem. 

 

Studieverksamhet 

Tre medlemmar, Bo Kogerfelt, Lillemor Kogerfelt och Birgitta Elfström deltog i en juridikkurs för 

kolonister som anordnades av Studiefrämjandet och Koloniföreningarna i länet. Arrendekontrakt, 

Nyttjanderättsavtal och Stadgar behandlades. Kursen hölls på Skälby gård. 

 

Miljödiplomering 

Under året har det gjorts enkät angående hur många som har egen kompost och hur många som kan 

tänkas skaffa i framtiden. Det krävs bl.a. egen kompost i grundnivån.  

Grundnivån omfattar. 

Områdesbeskrivning 

Miljökrav vad gäller,Gödsling och Jordförbättring, Kompostering, Växtskydd, Bevattning, Eldning. 

Bra miljöval vad gäller Färger, Byggnadsmaterial t.ex. 

Källsortering 

Information till nya medlemmar 

Studieverksamhet i odling och miljö. 


