
 
 

Protokoll 

2018-09-27 

Styrelsemöte Prästakullens koloniförening, Studiefrämjandets lokaler. 

Närvarande: Kerstin Lundh, Anna Georgsson, Eva Hjorth, Britt Hedström, Kaj Bengtsson, 

Susanna Johansson, Peter Liljeberg. 

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

§ 2. Dagordningen godkändes. 

§ 3. Eva Hjort valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 4. Föregående protokoll från 2018-08-29 lästes upp och lades till handlingarna. 

§ 5. Rapporter: 

1) Kassörens rapport: Medföljer som bilaga. 

2) Lediga lotter: Lott nr 22 är ledig.  

3) Nya kolonister: 1 ny kolonist. 

4) Uppföljning av Styrelsens åtgärder angående kolonister som inte får förnyat kontrakt: 

Brev om påminnelse har skickats ut till berörda kolonister.  

5) Besiktning av lotter som behöver rustas upp: Besiktning har skett av nio lotter. 

Återbesiktning nästa år av två styck lotter. Övriga sju lotter var i ordning och godkända.  

6) Hemsida och mail:  Arbetet fortsätter med att förbättra hemsidan.  

7) Garage/ förråd - tillbyggnad: Arbetet pågår och plåten till vindskivorna och lite målning 

kvarstår. De som byggt har gjort ett mycket bra arbete.    

8) Fortsättning på arbetet med nya lotter: Första uppmätningen av de nya lotterna har 

skett.  De vattenkostnader och övriga kostnader för att iordningställa lotterna bekostas 

av de nya kolonisterna.  

9) Avstängning av vattnet: Avstängning av vattnet sker i vecka 43, Kaj meddelar de som 

stänger av vattnet. 

10) Information om nya återvinningscentralen: Återvinningen är ej gratis fram över. Då inte 

vår koloni har någon sophämtning är det upp till varje kolonist att skaffa ett eget kort till 

återvinningscentralen.  

11) Sammanfattning av vad som behöver åtgärdas inom koloniområdet och vem som gör 

vad samt tidplan:  

 Grus på vägen upp, Rödbetsstigen, fylls på till våren efter tjällossningen av Peter.  



 
 Färdigställa det nya förrådet samt upprensning i gamla förrådet.  

 Hjortstugan skall målas invändigt och iordningställas med nya möbler för en 

bättre funktion Meningen är att kunna ha små möten där. Arbete sker under 

våren. 

 Utbyte av våra två toaletter till lite modernare, Peter undersöker detta. 

 Dörren till vårt gamla förråd skall höjas då den går i trappan. 

  Nya anslagstavlor skall införskaffas till våren, en för styrelsen och en för övriga 

kolonister.  

 

§ 6. Bordlagda ärenden: Inga. 

§ 7. Inkomna skrivelser: Inga. 

 § 8. Extra Årsmöte planering av förberedelserna. Extra Årsmöte 2018-10-22 kl 19:00 i 

Folkets Hus. Peter Böös från Västra Regionen kommer vara ordförande på mötet. Inbjudan 

om Extra Årsmöte läggs ut på vår Hemsida samt skickas ut i brev till samtliga kolonister. 

Styrelsen träffas kl 18:00. 

§ 9. Övriga frågor: Arkivering av protokoll skall handhas av Eva Hjort.  

§ 10. Nästa styrelsemöte: Bestämdes till 2018-10-18 kl 18:00 samt 2018-11-21 kl 18:00, 

båda gångerna i Studiefrämjandets lokaler.  

§ 11. Mötet avslutades.  

 

 

Vid protokollet 

 

Britt Hedström 

 

Justeras 

 

Kerstin Lundh   Eva Hjort  

 


