Anteckningar Sommarmöte 2019-06-15
Närvarande: Se separat lista
1. Ordförande Kerstin Lundh hälsade välkommen
2. Styrelsen presenterades.
3. Prästakullens framtida vattenförsörjning - nya ledningsdragningar. Peter förklarar
hur det ser ut just nu. Tre förslag finns.
• Koppla på Kommunens ledning vid Almers
• Koppla på vid Vallinsvägen (Derome)
• Koppla på vid Arboretum (Vivab)
4. Arbetsgrupper och arbetsuppgifter. Ingen har hittills anmält intresse att vara med.
Saker som skall ingå är:
a. att skrapa och måla Hjortstugan utvändigt inklusive fönster
b. att fylla grus i hålor på vägen fram till parkeringen
c. att klippa gräs på parkering samt vägen ovanför förrådet
d. att göra rent från komposter och skjul utanför lotterna
5. Skyltning av kolonilotter. En del lotter saknar nummer på sina lotter. Skall sättas
upp och bekostas av var och en.
6. Nya kolonister presenterades och hälsades välkomna.
7. Medlemmarna har ordet. Följande frågor ställdes:
a. Vad händer med lotter som inte sköts? Styrelsen synar lotter en gång per
säsong och de kolonister som inte sköter sina lotter får en påminnelse om
skötsel med en återbesiktning senare på säsongen. I år var det ett tiotal som
styrelsen fann dåligt skötta av dessa hade fyra fått tidigare påminnelser och
blev uppsagda till årets slut.
b. Hur skall betalning av den nya vattendragningen ske? Svar att det förmodligen
blir en engångskostnad, detta är för tidigt att ha ett klart svar på.
8. Övriga frågor. Kerstin meddelar att ca 20 personer inte betalat arrendet i tid. Inför
nästa års inbetalning skall det skickas med en avi för inbetalning i samband med
utskicket till Årsmötet.
Vid överlåtelse av lotter har det uppmärksammats att lotter varit större än enligt
arrendet. På sikt skall alla lotter mätas om. Redan nu sker ommätning av lotter som
skall överlåtas.

Protokoll anslås inte längre av den anledningen är dessa inte är offentliga. Utdrag
från styrelsens möte finns på vår Hemsida samt även på anslagstavlan.
9. Mötet avslutades och fika bjöds.

Vid pennan
/ Britt Hedström

