
Riddartorps Koloniträdgårdsförening
Dåntorpsvägen Jordbro

Anteckningar Medlemsmöte 25 september 2021, kl. 11.00
Plats:  Föreningsstugan ”71:an”

 Studsmatta
Enkät har skickats ut till samtliga lottägare.
55 av 70 svarade. Det blev 37 Nej, 11 Ja, 7 Vet ej.
Det innebär att studsmatta bara får ställas upp på egen kolonilott och ej på 
föreningens gemensamma områden.

 Träd inom området
Haninge kommun har varit ute i området och besiktigat träd. Kommunen ansvarar 
för att omkull fallna träd, vid nedre pumphuset tas om hand samt ytterligare 
några träd som är murkna och skall tas ner. 
Om du vet om att det finns träd som behöver tas ner, så kontakta styrelsen.

De har också gjort besiktning bakom lott 56 i anledning av översvämning i våras. 
Dräneringsarbete är nu utfört av kommunen, med förhoppning om att det skall 
minska större ansamlingar av vatten runt detta område. 

 Låsning bom vid föreningsstugan
Ordförande, Janne Beckman, informerade att det finns ett tidigare beslut:
att under sommaren, då många vistas ute på sina kolonitomter, skall bommen vid 
föreningsstugan, under dagtid vara öppen. På kvällstid skall den vara stängd men 
inte låst. Under vintersäsongen skall den vara låst.

 Rot-och Rut avdrag
Länk till Skatteverket, med information om vad som gäller vid arbeten där man 
kan få Rot- och Rutavdrag, läggs upp på hemsidan.

 Diken
Inom området har vi problem med igenvuxna diken. Höststäddagen kommer att 
ägnas åt att rensa upp, så att vi inför höstregnen mm får ordentliga flöden. Det 
är obligatorisk närvaro vid höststäddagen 16 oktober.



 Telefonlista 2021, delades ut till samtliga närvarande vid medlemsmötet.
De som inte var närvarande, kan få sin telefonlista under höststäddagen.

 Övrigt
- Beställning av jord inför säsongen 2022.
  På hemsidan finns information om priser och hur du beställer.
   Sussie, lott 17 samt Anna, lott 43 ansvarar för beställningarna.

- Sommarvattnet
   Stängs av i samband med höststäddagen 16 oktober.

- Soprummet
  Stängs vecka 41

- Utebelysning
  Fråga kom upp från medlem, om att viss utebelysning ej fungerar.
  Janne Beckman, tar kontakt med vår el ansvarige inom föreningen och ser
  till att det blir åtgärdat.

- Vägguppen
  Det framfördes fråga om hur vi kan påverka att vägguppen försvinner, då de
   orsakar skador på bilarna. David, lott 35 och Marie-Louise, lott 25, tar tag i
   detta. Marie-Louise kontaktar Hundklubben för att höra om vi kan samarbeta i
   denna fråga. David och Marie-Louise stämmer av fortsättningen i ärendet.

- Mentor, vid köp av kolonilott
  Ulla föreslog att när vi får nya medlemmar, kan det vara bra att det finns
   mentorer tillgängliga för frågor som uppkommer om hur det fungerar mm inom
   föreningen. 4st anmälde sig som mentorer.
   Lott 17, Sussie / Lott 7, Siv/ Lott 37, Elisabeth/ Lott 67 Ulla.

- Närvaro städdagar och övriga obligatoriska dagar inom föreningen
  Styrelsen tog upp frågan till allmän diskussion med närvarande medlemmar, om
   hur vi ska göra med de lotter som ej medverkar på våra obligatoriska städdagar
   mm, som vi har. Att utebli och dessutom ej anmäla frånvaro ställer till det för
   planering av sysslor och eventuella redskap/ material. 
   De som planerar, räknar ju ut vilka sysslor mm som skall utföras med
   utgångspunkt från hur många som beräknas komma. 
   Om man inte kan närvara skall detta anmälas i tid till städledare, namn och
   telefonnummer finns på anslagstavlan och även på hemsidan. I första hand skall
   du försöka byta till annan dag. Om detta inte går, tas för närvarande en avgift
   ut på 500 kr vid frånvaro. Under mötet framkom att de flesta medlemmar



  tycker att denna avgift bör höjas. Förslag lades på 1.500 kr för utebliven 
  städ- eller annan obligatorisk dag. På nästa årsmöte 2022, tas beslut angående
  höjd avgift för frånvaro av obligatorisk städdag. Styrelsen ska också ta
  kontakt för personligt samtal, med lottägare som återkommande har förhinder.

- Facebook Riddartorps vänner 
 Susanne Nilsson, lott 9, som ansvarar för denna FB sida, informerade att
  enligt nya bestämmelser gällande uppgifter om personuppgifter, så måste hon ta
  bort alla deltagare på FB sidan. Om du vill vara med igen, så måste du anmäla dig
  på nytt till Susanne.
  Om du har frågor, kontakta Susanne.

- Dålig uppkoppling Wi-Fi inom området
  Några medlemmar har dålig tillgång till uppkoppling i sina kolonilotter. Förslag
  finns att vi tittar igenom om det gäller ”speciella telefonoperatörer”. Så vi kan
  tillsammans skriva till gällande teleleverantör för att få flera bakom skrivelsen. 
  Dock beslutades inte vem som skall hålla i detta.
 


