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Protokoll för
Sommarmötet söndagen den 26 juli 2015.
66 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 Sigge Drexler och Patrik Nilsson.
6. Det godkändes att mötet utlysts i laga ordning.
7. Föregående sommarmötesprotokoll godkändes.
8. Då kassören inte närvarade föredrog Christer Clausen den ekonomiska
ställningen: På sparkontot finns 135 441 kr. I underhållsfonden finns 3 073 kr
och på plusgirokontot finns 172 718 kr. Totalt 311 232 kr. Preliminär
utgiftsberäkning resterande år 242 000 kr vilket skulle ge ett preliminärt
överskott på 69 232 kr.
Kostnaden för toalettbyggnaden redovisas till 221 866 kr för löner, 47 902 för
arbetsgivaravgifter och övriga materialkostnader till 376 177 kr. En total kostnad
på 695 945 kr.
Christer informerade att ytterligare kostnad tillkommer för ny ytterbeklädnad
för huset då den nuvarande är i mycket dåligt skick.
9. Ordförande rapporterade om verksamheten under året. Vi har haft en
midsommarfest som var mycket välbesökt, fyra röjardagar som varit mindre
välbesökta. Av 155 stugor är det ca 31 olika personer som medverkar
regelbundet. Återstår drygt ett hundratal stugor som aldrig hjälpt till. Detta
renderar till höjning av pliktavgiften då tjänster kommer att behövas köpas in.
Vidare informerade Ordförande om kommande höstfest den 5 september Anmäl
till Ulf. Kostnad 50 kr per person och det finns begränsat antal platser.
Trivselgruppen kommer anordna något mer under året, bl. a en loppis den 9/8
där man kan hyra en plats och själv sälja.
10. Information och ordningsfrågor.
Ordförande påpekade att det fortfarande körs allt för mycket i gångarna och i
mycket höga hastigheter. Så höga att ett flertal sett sig nödsakade att ställa ut
cyklar eller annat hinder i gångarna. Vänligen tänk på att barn ofta springer
rakt ur.
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Christer Clausen, ansvarig för sophanteringen informerade om att anledningen
till att det finns så små luckor på hushållscontainern är att det inte får slängas
större saker än det som går genom öppningen. Det händer allt för ofta att folk
sätter större saker utanför containern, t ex har det stått stora sopsäckar,
grästrimmer, fritös med olja kvar etc. Dessa saker får man själv köra på tippen.
Det finns ingen renhållare på området som tar hand om dessa grejor.
Det påpekade också att det slängts stenar och jord i grön container och t o m
dörrar och stockar. Vi betalar per ton och containern är endast avsedd för grönt
trädgårdsavfall.
En stor punkt på mötet var frågan om avlopp. Ulf och Mona redogjorde för vad
som framkommit så långt: Miljöförvaltningen har efter uppdrag från kommunen
gjort en utredning om avloppshantering maa stenkistorna förbjuds 1/1 2016. I
Miljöförvaltningens utredning har framkommit att fyra koloniområden, varav
Tornet är ett av områden, är det inte tillrådligt att vattna ut BDT vattnet på
tomten. Det är också för litet område och tätt mellan kolonierna för att ett
enklare reningsverk ska fungera utan det är kommunalt avlopp som gäller.
Kommunpolitiker har inte samma inställning som Miljöförvaltningen och har
efterfrågat stöd för Miljöförvaltningens utredning.
Vi kan inte räkna med något ekonomiskt stöd från kommunen i denna fråga.
Föreningen har uppmanats av Miljöförvaltningen att inkomma med svar på hur
vi ser på denna fråga och vilka åtgärder vi vidtagit för att gå vidare med att
installera kommunalt avlopp. Efter diskussion med Miljöinspektören har vi fått
anstånd till den 1 augusti att redogöra vår ställning i frågan.
Styrelsen har inte klarare besked i frågan men återkommer fortlöpande när mer
information framkommer.
Ulf informerade att han sitter kvar som ordförande ett år till sedan står hans
plats till förfogande och att kassören lämnar efter detta år. Intresserade kan
anmäla intresse till valberedningen.
11. Motioner
Några motioner har inte inkommit.
12. Övriga frågor:
Sigge Drexler tog upp problemet med att en del använder duschen som toalett.
Det framkom också att duschen har använts för att tvätta hundar och att diska.
Mötet är enigt om att man inte får använda duschen till annat är att duscha och
att använda som toalett, tvätta kläder, hundar eller diska är totalt förbjudet.
Förslag kom på att sätta skorna utanför duschen, särskilt den på baksidan så ser
man tydligt att duschen är upptagen. Önskemål också att var och en plockar upp
hår i duschen efter sig och att man stänger toalettdörren efter sig, både före och
efter besöket.
Påpekades att lampan på duschen på baksidan fungerar dåligt. Felet är anmält
och Lani ska komma och justera.
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13. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

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

…………………………….
Mona Benediktsson
Sekreterare

Justerare:

………………………………..
Sigge Drexler

……………………………..
Patrik Nilsson

