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Protokoll för
Sommarmötet söndagen den 26/7-2014.
Ett 50-tal medlemmar närvarade på mötet.

1. Ordförande Ulf Ljungström hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till ordförande för mötet valdes sittande Ulf Ljungström.
4. Till sekreterare för mötet valdes sittande Mona Benediktsson
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Göran Högerud och Johnny Wall.
6. Det godkändes att mötet utlysts i laga ordning.
7. Föregående sommarmötesprotokoll godkändes.
8. Kassören berättade att föreningens ekonomi är god. Att alla avgifter är inbetalda
och att 14 nya medlemmar vunnit inträde under året.
9. Ordförande rapporterade om verksamheten under året. Vi har haft en
midsommarfest som var mycket välbesökt, fyra röjardagar som varit mindre
välbesökta. Det kommer ytterligare 2 röjardagar och en höstfest den 30 augusti.
10. Föreningen har inte längre någon Nöjeskommitté och intresseanmälan till denna
efterlystes vilket resulterade i att fem personer anmälde intresse. Dessa är Mimi
Wall Hallberg och Johnny Wall, (som också är sammankallande), Bodil Persson,
Lisbeth Svensson och Yvonne Bjursell.
11. Information och ordningsfrågor.
Ordförande informerade att vi fått adress till vårt område. Stora grinden heter
Linbastagatan 2-4 och lilla grinden vid vattentornet heter Stenkretsgatan 40.
Vidare att vägen till vårt område ska breddas och asfalteras samt att
parkeringsplats kommer att anläggas utanför Brytstugans huvudgrind med 38
platser och 28 platser nära Vattentornet. Dessa är dock allmänna platser som alla
kan parkera på. Dessa arbeten kommer dock inte göras förrän hela bygget är
klart. Nya husen får egen parkeringsplats beräknat till 0,48 plats per lägenhet.
Ordförande informerade också att det är förbjudet att parkera i vändzonen
utanför vår grind. Den marken har Peab tillfälligt upplåtit för att
renhållningsbilarna ska kunna komma in på vårt område.
En medlem upplyste om att han parkerat på marken nära vattentornet och då
fått en parkeringsbot på 700 kr.
Ordförande informerad om att en medlem ringt anonymt till Miljönämnden och
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påtalat att föreningen strött salt i gångarna och detta är enligt Miljönämnden
inte tillåtet. Ordförande hade önskat att anmälaren kommit till styrelsen direkt
och diskuterat detta. Anmälan innebär nu att Miljönämnden kommer till
föreningen för att göras en inspektion och då kommer mycket annat att ses över
också samt att Miljönämnden tar ut en avgift på 400 kr i halvtimmen för
inspektion och det drabbar då alla medlemmarna.
Ordningsfrågor: Christer Clausen som är ansvarig för sophanteringen berättade
att han dagligen får trampa sönder vinkartonger och liknande som slängs som de
är i behållaren och uppmanar medlemmarna göra detta själv innan de slänger
kartongerna. Samt att när behållarna är fulla inte stapla ovanför eller sätta sidan
om utan ta hem istället tills behållarna tömts. Efter en fest på området stod en
full sopsäck med rester från festen på marken vid containern. Meningen med de
små luckorna på containern är just att man inte ska slänga större påsar än att de
går in i öppningarna. Större sopor och föremål får man själv köra på tippen.
Christer informerade också om möjligheten att hyra egen grönbehållare från
renhållningen för 850 kr per säsong. Behållaren får då stå på den egna tomten
och ställas ut till containerområdet när man vill få den tömd.
Fortfarande är det problem med körningar i gångarna i för hög fart och på
kvällarna. Det erinras om att körning i gångarna inte får ske efter kl. 20.00.
Undantag naturligtvis vid sjukdomsfall eller för personer som har någon
funktionsnedsättning.
Mona Benediktsson påtalade att det uppmärksammats att det finns medlemmar
som tvättar utan att skriva upp sig på tvättlistan och därmed undandrar sig från
att betala 20 kr per tvätt pass. Dessa pengar används till underhåll och inköp av
nya maskiner och att det är osolidariskt att tvätta utan att betala.
Vidare kan det inte vara styrelsen eller enskild medlems uppgift att tömma
tvättmedelspaket som slängs i tvättstugan. Det är ok att samla filterluddet men
tvättmedelspaket får var och en ta med sig och slänga själv.
Samma sak gäller för sopsäckarna på toaletten. Där ska endast papper slängas.
Schampoflaskor, blöjor och annat får var och en ta med sig till stora
sopcontainern.
Det framkom även synpunkter på fimpar som slängs på marken istället för i
avsedda behållare. Någon tycker det är bättre ta bort behållarna.
Styrelsen är införstådd med att det kanske inte är den målgruppen som är på
möten som står för dessa problem men de tas upp här för att de ska
protokollföras så att informationen kan nå ut till alla medlemmar genom att
protokollet anslås på anslagstavlor och på hemsidan.
En medlem påtalade att alla nya medlemmar borde informeras utförligt om
ordningsregler och annat. Styrelsen tar detta till sig.
Stig Rosenqvist tyckte att mötet skulle uttala stöd för styrelsen som han anser gör
ett mycket bra jobb och som han har stort förtroende för.
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12. Motioner: det har inkommit två motioner:
1. Förslag om förlängd tömningstid av kemtoaletter. Nuvarande tid 21.00-09.00
förlängs till 21.00-11.00. Efter röstning avslogs motionen.
2. Höjning av pliktavgiften med 300 kr och höjning av återbetalningen till 800 kr.
Detta förslag med anledning av dålig uppslutning på röjardagarna och att
tjänster måste köpas in. Hittills i år har 53 medlemmar av 154 st, d.v.s. ca 35 %
jobbat på den fyra röjardagarna. Samt att ersättning till medlem som utför
särskilda arbete utanför röjardagarna höjs från 75 kr till 90 kr/tim + skatt och
social avgifter. Styrelsen kommer att diskutera denna motion på ordinarie
styrelsemöte.
13. Övriga frågor:
Medlem tyckte det var fokus på mycket negativt och efterlyste positiva saker och
framförde att de anser toaletterna välskötta. Man önskar fler duschar och att en
ska vara familjedusch då det tar lång tid när föräldrar och barn duschar ihop.
De önskar dusch hållaren lagad. (kommer att göras när vattnet stängts av
eftersom det innebär byte av rör m m.
Någon undrade över höjden på häckarna, varför man ansett den skulle
begränsas. Ordförande informerade att det är för koloniområdena ska vara
tillgängliga för allmänhet att gå runt och titta och att det ser mycket trist ut om
kolonisterna stänger sig inne bakom höga häckar vilket skett på något
koloniområde. Så snart inventering om vatten och avlopp är klart kommer nya
bestämmelser i kommunens ”Gröna häfte” som är ordningsregler/bestämmelser
för koloniområden.
14. Ordförande avslutade mötet och föreningen bjöd på kaffe och fläta.

……………………………..
Ulf Ljungström
Ordförande

…………………………….
Mona Benediktsson
Sekreterare
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………………………………..
Johnny Wall

……………………………..
Göran Högerud

