
Protokoll Sommarmöte 2018-07-22 
Antal närvarande: 68 stugor skrev upp sig på närvarolistan 
 

● Mötet öppnas av mötesordförande Lizette Sundström 
● Dagordning godkänns 
● Val av rösträknare Leif Persson 
● Val av justerare Göran Schrewelius 

 
Styrelsen börjar med att tacka alla för det stora engagemang som året börjat med. Vi är 
överväldigade över deltagandet och det stöd som vi mottar! 
 
Vidare berättar vi att den lilla föreningsstugan snart står klar för uthyrning till medlemmars 
gäster. Vi informerar om tidpunkt för ibruktagande och hur man bokar den. 
 
Ekonomi 
Kassören informerade att kostnaderna är lägre än budgeterat och ekonomin ser bra ut. 
 
Grindar 
Grindarnas tagglås är på plats och bilgrinden går i drift tisdag den 24 juli. De gamla 
nycklarna kommer att fungera i en överlappningsperiod tills alla har hämtat ut sin 
tagg - dock tas låskistorna bort den siste augusti från gånggrindarna och då kommer 
nyckeln endast att behövas till kärrorna, gångbommar samt grind in till Brytstugan.  
 
Renhållning  
Nytt system sparar 50% av renhållningskostnaderna, om vi sköter oss och sorterar rätt, 
annars debiteras vi för brännbart osorterat material till en dyr kostnad. Tack till vår medlem 
Peter Nilsson för förslaget. 
 
Nya arbetsgruppsledare 
Anders Tallberg & Göran Lindell för Byggnationsgruppen samt Paula Davenius (ej 
närvarande) för Trivselgruppen presenteras. 
 
Informationskanaler 
Vi informerar om våra informationskanaler där vi löpande informerar om vad som händer och 
vad som kan behöva åtgärder på. Vi uppmanar alla att ta eget ansvar och stanna till för att 
läsa, antingen på plats i kolonin eller digitalt via våra nyhetsbrev eller i vår Facebookgrupp 
Sommarbyn Tornet.  
 
Signering av nytt arrendekontrakt 
Vi informerar att vi avvaktar att skriva nya arrendekontrakt tills vårt nya avtal med kommunen 
kommer på plats nästa år. 
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Häckhöjd 
Vi röstade JA om att ta ner häckhöjder till 160 cm. Omröstning skedde på översiktspappert 
för området där varje stuga som närvarande vid mötet har fått skriva ja eller nej till detta 
förslag. En röst per stuga räknas. 49 ja mot 10 nej.  
 
Dispens på häckhöjd mot föreningens grönytor (Tulpanstigen 13, 15, 22 samt 
Rosenstigen 19. Observera att nedtagning av höjd görs enligt växternas 
beskärningsperioder, dock senast sista september efter JAS (juli, augusti, 
september). 
 
Information om dispenser 
Vi informerar om den propå som Helsingborgs stad begärt in 2011 om dispens för de stugor 
som överstiger 40 m2. Det finns inga dispenser att hitta - så vi kallar de berörda till ett 
separat möte. 
 
SAMO (Samorganisation för Helsingborgs koloniområden)  
Föreningens ena representant i SAMO Charolina Klintberg informerade om arbetet i 
denna organisation. Pågående diskussioner kring avtalskrivande 2019 med 
Helsingborg Stad är högst upp på listan just nu. Ulla de Silva är vår andre 
representant i SAMO. 

 
Övrigt 
Christer Clausen önskar grus med bindmedel. 
 
 
 
 
 
Mötesordförande Protokollförare 
Lizette Sundström Rebecka Chytraeus 
 
 
 
Mötets justerare 
Göran Schrewelius 
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