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Anteckningar Medlemsmöte 10 juli 2021, kl. 14.00
Plats:  Nya Föreningsstugan, ”71:an”

 Lekplats
Förfrågan har skickats ut till samtliga lottägare. Dock saknas ca 35%. Det ör 
nästan precis jämnt mellan JA och NEJ. Efter diskussion beslutades att 
bordlägga frågan till efter att ”framsidan” på föreningsstugan skall ställa i 
ordning med altan, blomsterrabatter, buskar mm. 

Fråga om att få ställa upp ”studsmatta” på föreningens allmänna tomt har 
inkommit till styrelsen. Diskussion fördes om man ska ha den på egen tomt eller 
föreningens allmänna ytor. Mötet beslutade  att styrelsen skickar ut en enkät till
samtliga kolonilotter, där vi kan se hur föreningens medlemmar tycker.

 Ordningsregler
Styrelsen presenterade följande förslag på text att lägga till i ordningsreglerna.

”Vi måste visa hänsyn och inte föra oväsen så att det föreligger olägenhet för 
kringboende. Undvik hög ljudnivå, t. ex med musik, höga röster eller arbete på 
störande tider. Det är viktigt att vi respekterar varandra.”

Mötet beslutade, att om man har besvär och blir störd av kringboende, i första 
hand själv prata med berörd granne och om det inte fungerar då vända sig till 
styrelsen. Naturligtvis kan man också vända sig till styrelsen direkt.

 Underhåll gemensamma byggnader
En grupp har besiktigat samtliga gemensamma byggnader och informerat 
styrelsen om resultatet. Arbetsgrupper kommer att bildas där alla kolonilotter 
ingår. Styrelsen återkommer med information om hur vi ska prioritera de olika 
byggnaderna och när arbetet på börjas.

 Flaggstång
Styrelsen presenterade ett förslag till var flaggstången skall flyttas. Mötet 



beslutade i enlighet med förslaget att flaggstången flyttas till framsidan av 
huset, mot parkeringen.

 Koloniförbundet 100 år
Ulla Berlin och Yvonne Blomqvist, informerade om planeringen gällande den 
28augusti. Det planeras: Tipsrunda för vuxna och barn, lotterier, växtbytarbord, 
musik mm De återkommer med mera detaljerad information. Se anslagstavla och 
hemsida.

 Övrigt
- Vattengruppen har meddelat att ibland kan sjövattnet vara avstängt under en 
kortare tid, typ 30 minuter, var tredje vecka, då de byter filter i pumphuset. 

- Siv Gisgard har undersökt pris mm för olika hjärtstartare. Hon redogjorde för 
olika varianter. Beslut togs att föreningen köper in en hjärtstartare.


