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Plats:  Nya Föreningsstugan, ”71:an”

 Presentation förtroende grupperna
De olika förtroendegrupperna presenterade sig.

 Lekplats
Diskussioner angående uppförande av den lekplats som togs bort under bygget av
den nya föreningsstugan. Fråga väcktes om lekplatsen skall återställas eller inte. 
Mötet kom fram till att styrelsen skickar ut en förfrågan till samtliga 
kolonilotter om intresset för att bygga lekplats fortfarande finns. På nästa 
medlemsmöte redovisas resultatet och beslut tas.

 Koloniträdgårdsförbundet 100 år
I år firas Koloniträdgårdens dag, 28 augusti. Styrelsen frågade mötet om 
intresse fanns att vi tillsammans i föreningen anordnar aktiviteter. Material kan 
tillhandahållas av Koloniträdgårdsförbundet. Inget intresse fanns bland 
närvarande medlemmar.
Efter mötet anmälde sig dock Ulla Berlin och Yvonne Blomqvist.

 Flaggstång
Mötet diskuterade flytt av flaggstången. Förslag fanns att flytta flaggstången 
till en mera framträdande plats i anslutning till föreningsstugan. Ett förslag var 
att placera den på föreningshusets sida mot parkeringen. Beslut tas på nästa 
medlemsmöte. Till flaggansvarig anmälde sig Lennart Argin.

 Parkslide och Jättebalsamin
Styrelsen informerade om dessa invasiva arter. Om någon upptäcker dessa 
växter på tomten eller inom området, kontakta styrelsen. Vi vill ha koll på var de 
finns. Om man vill ta bort växten, kontakta styrelsen, de är mycket könsliga och 
kan spridas lätt. Information finns på Haninge kommuns hemsida om invasiva 
arter.



 Ordningsregler
I anledning av motion på årsmötet angående störande ljudnivåer, diskuterade 
mötet ett tillägg i ordningsreglerna. Olika åsikter framkom om vad man anser är 
störande ljud mm. Styrelsen tar fram ett förslag till tillägg i ordningsreglerna 
till nästa medlemsmöte då beslut i denna fråga tas.

 Hemsidan/ FB
Styrelsen informerade om skillnaden mellan föreningens hemsida och Facebook. 
Hemsidan är föreningens officiella informationssida.
Facebook sidan är i privat regi och föreningen har inget ansvar i vad som skrivs 
där.

 Midsommarfirande
Information från festgruppen angående tider mm för midsommarfirandet finns 
på hemsidan och anslaget på våra anslagstavlor.

 Underhåll gemensamma byggnader
Våra gemensamma byggnader behöver en översyn gällande reparation och 
målning. Roger Forslund, Jukka Laurila samt Lennart Argin gör en besiktning av 
samtliga byggnader och meddelar resultatet till styrelsen. På nästa medlemsmöte
beslutar vi hur vi går vidare med upprustningen.

 Övrigt
- En ny brevlåda är inköpt och uppsatt på föreningsstugan, för post till styrelsen.
- Ritningar på våra ”sjövattenledningar” kommer läggas ut på hemsidan. Styrelsen
  passade på att påminna om att tunga fordon ej ska framföras på våra stigar 
  p.g.a. dessa ytliga vattenledningar.
- Fråga uppkom om att införskaffa en hjärtstartare. Styrelsen återkommer med
  information på nästa medlemsmöte.
- Telefonlista för 2021, kommer delas ut under sommaren.


