Styrelsen informerar från sammanträde 19-09-02
Avstämning framtida vattenförsörjningen för Prästakullens koloniområde: Avstämning
vattenfrågan: Arbetet pågår med att finna en lösning på framtidens vattenförsörjning. Peter
arbetar med att ta in anbud på kostnaden för ny dragning. Vi vet att vi måste koppla på den
nya ledningen nere vid vår parkering, vilket innebär att vi behöver dra ledningar genom vårt
koloniområde i de två förslag som arbetas med. Peter bokar tid med kommunen för att få
klartecken på våra förslag. Kaj Bengtsson kommer att vara med i kontakterna med kommunen
och Legus rör. Vi hoppas på tempo i frågan så vi kan planera ett extra årsmöte under hösten
för beslut i genomförandet.
Ordningen utanför lotterna, söder om parkeringen: Samtlig berörda kolonister på lotterna
121 – 133 har fått påminnelse om att röjning. Allt utanför kolonilotten skall vara borttaget till
19-08-31. En del är röjt men mycket återstår. Styrelsen beslutar att borttagandet av allt skräp
måste ske. Styrelsen arbetar vidare med detta.
Genomgång av den årliga översynen av skötsel: De flesta av de som fått påminnelse om
skötseln har iordningställt lotten bra. Brev skickas till dessa om att ingen ytterligare
besiktning kommer att ske. Möte sker med de kolonister som inte iordningställt lotterna.
Veckotidningsbesök: Hemmets Journal besökte oss på Prästakullens koloniförening lördag
den 24 augusti, vädret var det bästa. Reportaget kommer i Hemmets Journal nån gång våren
2020.
Mätning av kolonilotterna: Diskussion kring hur vi kan mäta om våra kolonilotter.
Beslutades att göra en plan på hur mätning ska ske. Planen kommer att redovisas vid nästa
ordinarie årsmöte
Bommen: Bommen på Rödbetsstigen är nedtagen då det är någon/ några sätter i föremål så
bommen inte går att öppna innan dessa föremål rensats bort. Styrelsen är överens om att ingen
bom skall finnas på denna plats.
Hur gå vidare med arrende som inte betalats i tid: Diskuterades olika alternativ för att lösa
detta. Frågan tas upp vid möte under hösten.

