
 

Ordförandemöte 2016.09.29.  
Minnesanteckningar.  

Närvarande föreningar: 
Gläntan, Haga, Högbo, Klostertäppan, Västhagen, Västra Sommarstaden, Öster1, 
Öster2, S:t Månslyckan, S:t Hans, Solhällan, Oscar1, Oscar2 och Källbymölla. 

  

Stadgar.  

Alla föreningar måste ha en stadga som skall, enl. föreningsavtalet, godkännas av Tekniska  
Förvaltningen. Mötesdeltagarna lämnar, som uppgift till LKC, att ta reda på varför de  

måste  
godkännas.a  
  
  

Bankkonton.  
Lars-Erik Nilsson undersöker om föreningarna  kan sänka avgifterna för bankkonton genom  
att alla har samma bank. Besked väntas i oktober.  
  
  

Deklaration.  
Föreningarna skall deklarera. En utbetalning över 999 kr. skall deklareras. Är den under 999  
kr. skall skatteverket informeras.  
  
  

Organisationsnummer.  
Alla föreningar bör ha ett organisationsnummer. Detta söker man på skatteverket som då  
vill ha föreningens stadgar.  
  
  

Stenmjölsgångar.  
Efter att KL-gruppen avslutat  gräsklippningar i parker, beräknas arbetet med gångarna  
påbörjas, I mitten av oktober.  
  
  

Lokal för ordförandemöten.  
På Kristallen kan vi inte vara. Ett förslag om Studiefrämjandet undersöks.  



Arkivcentrum Syd.  
Där kan man hyra för förvaring av föreningens t.ex. äldre protokoll m.m. Kostnad: 250 kr/ 
år, i det ingår första hyllmetern, därefter kostar varje meter under 100 lappen. A.C-S  
sorterar det som lämnas in, och de blir därefter publika.  
  

  

Förfrågan från Trafikverket.  
L.K.C. är kallad till möte ang. ny sträckning av järnvägen, då några kolonier blir berörda.  
  

  

Flishantering.  
Önskar man flis till kolonin, ta kontakt med K.L.-gruppen.  
  

  

Öppettider för toaletterna.  
Varje koloniförening bestämmer själv om de ska vara låsta eller olåsta. Det står inget  
skrivet i föreningsavtalet om att toaletterna skall vara tillgängliga för allmänheten.  
  

  

Förslag.  
Förslag om att bjuda in Lars Brobeck till kommande ordförandemöte.  
  

  

Vattenförbrukning.  
Om en kolonist har en barnpool på sin tomt rekommenderas att vid tömning använda  
vattnet för bevattning.  
  

  

Rörelsevakt.  
Förslag om att få satt in rörelsevakt på toaletterna, då många glömmer att släcka efter  
sig.  
  

  

Teknikförråden.  
Teknikförråden skall vara låsta. Ingen får ta el därifrån. Om du lånar el från en granne, så  
är det grannen som har ansvaret för att ingen olycka händer. Inga elsladdar får ligga på  

gångarna  

Avtal 2020.     
Inför de nya avtalen 2020 är LKC kallade för diskussioner.  



Nytt från LKC. 
LKC är remissinstans, då det gäller urbanodling/ stadsodling på Brunnshög. 

Fullmäktigemöte. 
Medlemsföreningar får skicka 2 representanter. Datum ej fastställt. 

Förlag. 
Marco på Öster 1 föreslår att i det nya avtalet skrivs in att om kolonist missköter sin trädgård, så ska 
styrelsen/kommunen ha rätt att anlita extern hjälp med att ställa iordning och att kolonisten blir 
betalningsskyldig för detta. 

Mötet avslutades. 

Vid pennan 
Ulla Henriksson/ Gläntan.


