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Månadsinformation September 2020
Sommaren har nu beslutat sig för att ta time out till nästa år.
Årsmötet
Det försenade årsmötet hölls den 23 augusti utomhus och 62 röstberättigade deltog. Av
dessa hade 8 poströster inkommit.
6 motioner behandlades
- Att höja inträdesavgiften från 5.000kr till 10.000kr avslogs.
- Att höja avgiften för hyra av föreningshuset till utomstående från 3.000kr till 6.000kr
avslogs.
- Att förändra avgiften vid användning av föreningshusets tvättstuga från 25kr/tillfälle
max 4 tim. till 10kr/tim avslogs.
- Att öppna vattenposterna vid södra och norra toaletthusen på vintern avslogs
- Att öppna föreningshuset tvättstuga och duschutrymmen under vintern återtogs av
motionärerna.
Beslutades att höja medlemsavgiften 2021 med 250kr till 3.750kr. Arrendeavgiften blir oförändrad. Allt enligt styrelsens förslag.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Den av styrelsen föreslagna budgeten
för 2020 godkändes.
Tyvärr har vår valda ordförande Lennart Östman avsagt uppdraget med omedelbar
verkan pga hälsoskäl. Därför går den av styrelsen valda vice ordförande Tomas
Lovehed omgående in som ordförande och Eva Sjöstrand som som ledamot fram
till årsmötet i våren 2021
Styrelsen från 7 september 2020 består av:
Tf Ordförande Tomas Lovehed även byggansvarig
Kassör
Gunnar Wahlsten
Sekreterare Svante Bylund
Ledamot
Anne Lie Kullgren
Tf ledamot Eva Sjöstrand
Suppleant
Görel Holby
Kontaktuppgifter till styrelsen och samtliga förtroendevalda finns på anslagstavlorna.

Containrarna
Dessa ställs upp lite tidigare i år. De är på plats från fredagen den 25 september tom söndag 27 september. Dessa ställs upp vid södra infarten, vid föreningshuset samt norra infarten (kyrkogårdens parkering). Tidigare meddelat
datum har ändrats.
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Höstmötet
Höstmötet den 20 sept. är inställt pga. den pågående pandemin.
-

Vattnet stängs av när frosten närmar sig. Normalt i mitten av oktober
Soptömningen slutar den 24 september. Sopkärlen låses för vintern
den 23 september.
Föreningshuset
Herr och damduscharna samt tvättstugan stängs för säsongen vecka 44.
En toalett kommer att vara öppen under vintern.
Norra och södra toaletterna hålls stängda under vintern.

Synen en uppföljning
En uppföljning är gjord. En klar förbättring har skett i år. Det är dock några kolonister som
styrelsen kommer kontakta.
Möss
Det finns möss på området och dom gillar allt ätbart. Se till att ingen frukt ligger på
tomterna. Fallfrukt ska heller inte läggas på komposten utan ska direkt till återbruken.
Det gäller allt ätbart. Hushållsavfall får bara komposteras i slutna kärl.
Skötsel
Området mellan Skultunavägen och staketen efter Kolonivägen fram till Paviljongvägen ska
skötas av föreningen.
Alla lottinnehavare är medlemmar i föreningen.
Därför bör de som har lott mot Skultunavägen fram till Paviljongvägen sköta detta själva. Om
det är problem med stora träd och buskar eller att det av andra orsaker inte finns möjlighet
att sköta detta kontakta då Tomas Lovehed 070-541 42 20 för en diskussion om detta.
Det som växer på andra sidan det låga vägstaketet är kommunens ansvar.
Området mellan Skultunavägen och staketet norr om Paviljongvägen och nerfarten till Kyrkogården har kommunen ansvar för.
Styrelsen
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