
Riddartorps Koloniträdgårdsförening
Dåntorpsvägen Jordbro

Anteckningar Medlemsmöte 4 juni 2022, kl. 13.00
Plats:  Föreningsstugan ”71:an”

 Förtroendevalda
Värderingsgruppen har informerat att de behöver en suppleant. Susanne, lott 17, 
har anmält att hon kan gå in som suppleant.
Städgruppen informerade att man nu öppnat den ”gamla komposten”. Bad oss 
bygga på höjden när vi tömmer på komposten. De ser till att det finns en planka 
för att kunna köra upp om det behövs.
Festgruppen informerade att på Nationaldagen kan de som vill ta med egen 
kaffekorg och fira tillsammans, kl 14.00 utanför föreningsstugan 71:an.

 Miljögrupp
Förslag att vi startar en Miljögrupp att främja miljöaktiviteter inom föreningen. 
Allt från att dela med sig av miljövänliga lösningar för ohyra på rosor till tips och
förslag på växter som främjar mångfald mm 
Alla är välkomna att vara med. Just nu börjar vi med Ulla, lott 67, Yvonne, lott 
24, Marie, lott 22, Elisabeth, lott 37 och Anne-Louise, lott 26. Vi välkomnar 
idéer och tips från medlemmarna.

 Hemsidan
Göran informerade att vi nu har bytt lösenord för medlemsinloggningen.
Det nya lösenordet är: smultroN. 
Obs! stavning med små bokstäver men stort N på slutet.

 Köp / Sälj
På vår hemsida finns sedan en tid tillbaka möjlighet att annonsera om 
saker du vill sölja eller köpa. Det är inte tänkt att konkurrera med 
Blocket/Tradera eller andra. Tanken är att det ska vara sådant vi 
använder i våra stugor eller på våra lotter typ växter/redskap osv. Det du 
inte längre behöver kan komma till användning för någon annan.



 Hästar på våra vägar
De tidigare problem som funnits när de rider upp i skogen på våra vägar vid 
toaletthuset vid Vinbärstigen, är inte längre något problem som behöver 
åtgärdas.

 Boule
Boule startar nu på onsdagar kl 18. Alla är välkomna att deltaga.

 Aktiviteter ”71:an”
Förslag att sätta upp darttavla.
Förslag att vi sätter upp skylt med ”71:an” på föreningsstugan.
11/6 blir det PUB kväll för tid mm, se hemsidan.
Promenader 08.30 ska sätta igång för säsongen, se hemsidan för mera 
information.

 Tunga fordon
Styrelsen informerade igen om att vi måste tänka på att inte köra in tunga 
fordon på våra vägar. Tunga transportfordon med -jord, grus och möbler mm – 
får INTE köras in på våra ”stigar” då vattenledningen ligger väldigt grunt och kan
lätt skadas vid för tung belastning. Givetvis är det tillåtet att köra fram 
personbil för i-och urlastning. 

 Frånvaroanmälan städdagar, ny avgift
Styrelsen vill på förekommen anledning göra ett förtydligande i samband med 
propositionen på årsmötet. Höjningen som beslutades gäller samtliga städdagar.
Så nu debiteras en avgift om 1.000 kr vid utebliven närvaro på städdagarna.

 Vatten och avlopp
I anledning av skrivelse från kommunen har styrelsen nu delat ut, i varje medlems
brevlåda, en enkät om vatten/avlopp. Vi ber er fylla i den omgående och lämna, 
senast 23 juni,  i brevlådan på föreningsstugan 71:an.

 Väghinder
David, lott 35, informerade om arbetet med att få till en ändring gällande 
”vägguppen”. Kommunen har ”provåkt” och kommenterat att de kommer se över 
situationen. David har satt samman en ”lista för förändring” som de medlemmar 
som vill kan skriva på så att kommunen får en uppfattning om antal personer som



har synpunkter på framkomligheten på vägen. För frågor mm om arbetet med 
”vägguppen” kontakta David, lott 35.

 Övriga frågor
Flaggstången - det har funnits förslag att låta den står kvar på sin ursprungliga 
plats, trots tidigare beslut om att flytta den. På medlemsmötet framgick att en 
majoritet vill att den flyttas i enlighet med tidigare beslut. 

Toalettgolvet på toalett nr 6 ska lagas inom kort.

Jane Persson, lott 41, informerade att hon gärna leder en ”träningsgrupp” för 
medlemmarna. Vi ska efterhöra intresse och återkommer i frågan. Håll uppsikt 
för vidare information på hemsidan.

Förslag att basketkorgen vid föreningsstugan ska fräschas upp. Catharina, lott 
52 kollar vidare.

Fråga om ”trädfälling” kom upp. För vidare information om vad som gäller, 
kontakta Siv, lott 7.

  


