
PROTOKOLL SOMMARBYN TORNETS SOMMARMÖTE 

DEN 13 AUGUSTI 2022  

 

1. Mötets öppnande – ordförande Anders Tallberg hälsade nya och gamla medlemmar 

välkomna – och därmed förklarades mötet som öppnat. 

 2. Mötets behöriga utlysande - Godkännes  

3. Godkännande av dagordning - Godkännes  

4. Val av ordförande för mötet - Peter Janson valdes till mötesordförande  

5. Val av sekreterare för mötet - Marie Söderberg valdes som mötessekreterare  

6. Val av två justerare, tillika rösträknare - Ralf Grahn och Christer Clausen  

7. Ekonomi  - Lena Ringdahl presenterade ekonomin som vi alla var överens om var god efter 

samtliga omständigheter.  

8. A. Styrelsens handlingsfrihet som bordlades på årsmötet - Frågan som ställdes till 

medlemmarna som var närvarande var om det godkändes handlingsfrihet för drift samt 

övrigt ett ½ prisbasbelopp vid nyinvesteringar. Frågan bifölls av samtliga. 

 B. Status VA-projekt - Anders Tallberg informerade om besiktning där fel håller på att 

åtgärdas. Filmningen som blev uppskjuten kommer att ske i vecka 33. Information kommer 

löpande.  

C. Sophantering - Alla var överens om att det blivit bättre. Frågan kom upp angående kärl för 

glas, metall med mera. Kostnadsfråga som styrelsen till nästa säsong skall ta fram 

kostnadsförslag på och presentera för medlemmarna vid kommande årsmöte.  

D. Stopp i avlopp – Anders Tallberg demonstrerade väldigt tydligt hur olika material uppför 

sig i vatten och hur detta skapar stopp i vårt avloppssystem. Här betonades vikten av vårt 

eget ansvar att också informera gäster om vad som får spolas ner och inte. Skrivelse går ut 

till samtliga kolonister med information som alla skall bekräfta att de läst och förstått. Från 

en av medlemmarna kom även ett förslag om att lägga på en avgift för varje stuga vid 

eventuellt tillkommande kostnader. Detta ligger också som en diskussionspunkt hos 

styrelsen.  

E. Porta potti - Det är just nu inte möjligt med tömning, men skall kunna fungera igen 

framöver när vi kan göra ingrepp i VA-systemet.  

F. Status för styrelsens egen besiktning av kolonilotter - Styrelsen informerade om den goda 

respons som denna besiktning resulterade i. Det mesta ser nu mycket bra ut.  



9. Motioner som inkommit inom stadgeenlig tid - Information om förslag till ett verktyg för 

rensning av gångar. Styrelsen konstaterade att den är väldig svårhanterlig därför avslogs 

förslaget.  

10. Göran Lindell ställde frågan som togs upp vid årsmötet i maj 2022, beträffande analys av 

elförbrukning i gemensamhetsbyggnader. Frågan tas upp som en punkt på kommande 

styrelsemöte för vidare diskussion.  

11. Inga ytterligare frågor.  

12. Mötet avslutades.  

 

 

Protokollförare, Marie Söderberg 

 

 

 Justerare         Justerare                     Ordförande  

 

____________________         _______________________         ______________________ 

Ralf Grahn        Christer Clausen                     Peter Janson 


