
                                                                                                                                                                          

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 3, 2020-2021 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Måndag 2020 -07-27  klockan 17.30 i klubbstugan. 
Närvarande Karl-Erik Finnman, Kennie Nilsson,  
 Tommy Lee, Bengt-Åke Johnsson, Geir Jöraas 

Anna-Lena Bengtsson, Maria Ward 
  

 
 

§25 Mötets öppnande 
Karl-Erik Öppnar mötet  

§26 Eventuell komplettering av dagordning. 
§27 Godkännande av dagordning. 

Dagordningen Godkändes 
§28 Justeringsperson. Anna-Lena Bengtsson 
§29 Föregående protokoll.  

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
§30 Korrespondens:  

Inkommande: Inga 
Utgående:      Inga 

§31 Ekonomi. Swisch? Hornbach (Danske Bank)? Uteliggande arrendeavgifter? 
Tommy vill ha godkännande för att gå vidare med att öppna Swisch, men endast för att 
ta emot betalningar 
Hornbach fakturor går idag till Ingrid detta skall gå till Tommy fortsättningen. 
Koloni 55 Har felaktigt blivit felaktigt fakturerad för nycklar som koloni 12 har hämtat 
ut. Felet har uppstått då kolonisterna har samma efternamn. Koloni 12 har eller kommer 
att få denna faktura. Koloni 55 kommer att få en faktura för arrende och medlemsavgift 
för 2020. 
Koloni 42 har ännu inte betalt sin faktura för arrende och medlemsavgift. 
489 538:63 i behållning på bank och kassa. 
Undersöka eventuellt byte av elleverantör, Tommy vill kolla om vi kan få bättre pris, 
och eventuellt få bättre elpris för kolonister. Tommy har fått i uppgift att kontrollera om 
vi kan påverka elpriset. 
Maria vill att vi kollar om vi kan löpa andelar i vindkraft på Falkenbergs vindkrafts 
park, detta för att vi som koloniförening vill föregå med gott exempel och värna om 
miljön. 
Tommy behövde köra till Göinge för att få ut bankdosan. 



Tommy vill att vi skall undersöka byte av bank, Vi funderar över vilken bank vi skulle 
kunna byta till. Tar beslut vid nästa möte. 

§32 Lekplatsen. 
Vi behöver veta var vi skall lägga pumpstationen innan beslut om flytt av lekplatsen. 
Arbetet med pumpstationen måste komma igång.  

§33 Bjuda in Stadsträdgårdsmästare Hardemyr? Greta Pott biodlare? 
Kalle vill att vi bjuder in Hardemyr och gå en runda på området, för att visa området till 
honom. Vi har beslutat att inte bjuda in honom vid detta tillfälle. 
Greta vill komma hit och ställa hit bikupor på området, Kalle tar kontakt med Greta om 
hur hon planerar det med bikupor. Eventuellt ställa bikuporna på parkerings området. 

§34 Erbjudande från Helsingborgsstad att eventuellt erbjuda ett antal ungdomar sommarjobb 
(Gabriel Jatta) på området. (Parkeringen?) 
diskussion om hur vi kan sysselsätta ungdomar sommarjobb, det måste också finnas en 
arbetsledare. Kalle pratar med Gabriel hur vi praktiskt kan ordna med dessa 
sommarjobb.  

§35 AU-beslut. Elektriska lås i norra och södra grindarna c:a 19 000 Kr 
Kostnaden lägre än förväntat vi har fått offert på 11 756 Kr Kostnad för båda grindarna  

§36 Rapporter. Klubbstugan, ingen uthyrning april, maj, juni. Midsommarfirande? 
Klubbstugan hyrs inte ut april, maj Juni beslut tas senare om detta förlängs. 
Midsommarfirandet tar vi beslut om inställt midsommarfirande vid nästa styrelsemöte. 

§37  Nya kolonister:  66 och 39 har fått nya ägare. 
§38 Kolonier till salu: 1, 11, 35, 36, och 122 
§39 Övrigt   

HBG stad har beslutat om remiss om jordbodalen, Ångtegelgropen vi är en 
remissinstans. Kommunen vill att det skall bli ett naturreservat. 
Vi kommer inte att ha några åsikter i denna fråga. 
Hemsidan. 
Kalle Kollar med Katja om hon behöver hjälp med att hålla hemsidan uppdaterad 
alternativt om hon vill släppa hemsidan helt. 
Fanns 37 stycken på arbetsplikten, smörgåsar breddes av personer med handskar. 
Ägare av koloni 15 har bråkat i vinter han vill ha släpet som står på området men inte 
fått detta, han hotar då med att han tänker kasta fällda träd i containern om han inte får 
låna släpet. Släpet i fråga är inte föreningens utan det är privat, släpet i fråga kommer att 
vara låst i fortsättningen. 
Vi behöver köpa nya huvudnycklar. 

§40 Nästa styrelsemöte: 18 maj 2020 i Klubbstugan kl. 17:30 
§41 Mötets avslutande.  

 

 

Sekreterare                        Ordförande                         Justeringsperson       

Geir Jöraas                       Karl-Erik Finnman              Anna-Lena Bengtsson 

 

----------------------        -------------------------          ------------------------------- 


