Anteckningar Sommarmöte -direkt efter vårt årsmöte
2021-08-14 kl. 15:00
Närvarande: Se lista från årsmötet
Ordförande Kerstin Lundh hälsade välkommen.
Styrelsen presenterades.
1. Prästakullens vattenförsörjning- nya ledningsdragningar: För att få bättre tryck i
ledningarna behöver våra gamla rör bytas ut. Styrelsens planering är att genomföra
detta under en tid av 3 år så kostnaderna kan fördelas årsvis under denna tid. Vi kan
pröva med att söka bidrag från Sparbankstiftelsen. Det nya vattentornet som ska
byggas av Vivab, planeras vara färdigt om några år. Det kommer att förbättra vår
vattenförsörjning.
2. Arbetsgrupp för nya vattenledningar: Peter arbetar med förarbetet i dag och
efterlyser fyra villiga kolonister som kan vara med under projektet. Det behövs
kompetens för förarbetet och under projektets genomförande. Hör av er till Peter vid
intresse att kunna vara med och påverka denna stora förbättring för vårt koloniområde.
3. Gräsplanen kommunen: Den stora gräsplanen nedanför vårt koloniområde är
kommunens mark. Styrelsen vill inte ha till uppgift att kontakta kommunen för skötsel
av denna mark.
4. Bilkörning: Ånyo ombeds kolonister som kör bil inom koloniområdet att visa hänsyn
och dämpa farten. En kolonist berättar att hennes staket blivit nedkört ett flertal
gånger. Farthinder har lagts ut på infartsvägen samt ett mindre längst upp på
Morotsstigen. Trots detta är hastigheterna för höga. På hela området gäller en
hastighet på max 15 km. Ibland kan det vara lägre hastighet som gäller.
5. Spegel vid in- och utfart: En kolonist har skrivit mail med önskemål att speglar sätt
upp vid in- och utfarten där sikten är skymd. Området där speglar önskas är
kommunens område och styrelsen har tidigare ställt frågan till kommunen om spegel.
Detta har avvisats. Kolonisten har även önskemål att det finns olika in- och utfarter till
koloniområdet. Detta är inte genomförbart. Problem uppstår ibland om vem som skall
backa vid möte vid upp och nedfart. Sunt förnuft får användas.

6. Nya kolonister: 35 nya kolonister har skrivit kontrakt hittills under året. De nya
medlemmarna hälsas välkomna.
7. Omgivningen som kompost: Många kolonister använder omgivningen som tillhör
kommunen som kompost. Detta är absolut förbjudet. Var och en kolonist skall
kompostera på sin egen lott. En kolonist berättar om vikten av att inventera vad vi
odlar. Detta i syfte att visa kommunen värdet av kolonier.
8. Övriga frågor: Lägg gärna motioner till nästa Årsmöte. Vid vårt nya förråd på stora
parkeringen ligger en stor grushög. Var och en av oss kolonister kan köra ut grus och
fylla igen hålor som uppstår på våra vägar inom området, inte styrelsens uppgift.

9. Mötet avslutades

Vid pennan
Britt Hedström

