
 

 

Protokoll 
2017-08-29 

Styrelsemöte, Prästakullens koloniförening, Studiefrämjandets lokaler. 

 

Närvarande: Kerstin Lundh, Eva Hjort, Kaj Bengtsson, Susanna Johansson och Lasse 

Bengtsson. 

 

§ 1. Ordförande Kerstin Lundh hälsade välkommen och öppnade mötet. 

  

§ 2. Dagordningen godkändes. 

 

§ 3. Eva Hjort valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna. 

 

§ 5. Rapporter: 

a) Kassörens rapport. På placeringskontot finns 400 000 kronor, på 

transaktionskontot 29 957 kr. Arrenderäkningen från Varbergs kommun har 

kommit, 115 113 kr ska betalas 6/9. 

b) Sommarmötet 19/8 utvärderades. 30 deltagare, bra respons. Till nästa år 

behöver mikrofon/högtalare fixas. 

c) Inga lediga lotter finnes för närvarande. 

d) En ny kolonist på lott 144. 

e) Kontakt ska tas med sju kolonister som tidigare fått uppmaning att 

städa/åtgärda sina lotter.  

f) Hemsidan. Susanna, Kerstin och Lasse åker till Argonova 7/9 för utbildning 

kring den nya hemsidan.  

g) Byggandet av förråd. Ansökan om bygglov inlämnat, beslut avvaktas. 

h) Upprustning av det gemensamma ytorna. Bordläggs till nästa möte. 

i) Byggandet av ny gemensam kompost. På sommarmötets rekommendation 

läggs planerna ned. 

j) Offert från Legus för att renovera/bygga ut vattenledningarna på 29 500 kr 

plus moms (exklusive grävning). Beslut att anta anbudet. 

 

§ 6. Inga bordlagda ärenden. 



 

§ 7. Inkomna skrivelser:  

a) Synpunkter på vindskydd på lott 90. Regler för staket och vindskydd ska ses 

över till nästa möte. 

 

§ 8. Övriga frågor:  

a) Fortsatt utredning kring skylt för mötesplats. 

b) På lott nr 105 har ett förråd byggts vid lottgränsen utan samråd med 

grannen, vilket strider mot kommunens riktlinjer för arrendet om minst en 

meters avstånd till gräns för byggnad. Skrivelse daterad 23/8 har inte fått 

något svar. Beslöts att skicka skrivelse med krav om åtgärd senast 15/9. 

c) Valberedningen ska bjudas in till styrelsemötet i november. 

 

§ 9. Nästa styrelsemöten: 26/9, 25/10 och 29/11 kl 18.00 i Studiefrämjandets 

lokaler.  

 

§ 12. Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

/Lasse Bengtsson 

 

 

Justeras 

 

 

 

/Kerstin Lundh   /Eva Hjort 


