
                                                                                                                                                                          

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr , 2020-2021 
Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Måndag 2020 -10-  klockan 17.30 i klubbstugan. 
Närvarande Karl-Erik Finnman, Kennie Nilsson,  
 Tommy Lee, Geir Jöraas 

Anna-Lena Bengtsson, Maria Ward 
  

 
§111 Mötets öppnande. 

          Karl-Erik förklarar mötet öppnat. 
§112 Val av justeringsperson. 

          Maria Ward valdes till justeringsperson. 
§113 Godkännande av dagordning efter eventuella tillägg. 
§114 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
§115 Inkommande och avgående post/e-post 

Mail från Helena Jirsved angående detaljplan se bilaga 1 
§116 Ekonomi. 

140 565 Kr 
Belysning ca 1000 kr styck, stolpe heras 450 kr styck, ahlsell ca 1000, Tommy 
återkommer med exakt pris. 
Beslut som tas när det gäller produkter från Heras så har Anna-Lena gått in som 
ledamot i stället för Tommy som inte varit delaktig i detta beslut. 
Vi beslutade att köpa in 4 lampor. Tommy har startat konto hos Ahlsell.  Beslut 
på att köpa hos Ahlsell, om pris enligt ovan stämmer. 
Försäkringar. 
IF har en liknande försäkring som vi har idag hos Länsförsäkringar, men det är 
dubbelt så dyrt som hos LF. Vi får förnyelseoffert i slutet av november. 
Status projektstaket och pumpstation. 
Offert för byggande av pumpstation, Roger kommer hit för att se var 
pumpstationen skall grävas ned och därefter lämnas offert. 
Staketbygget startar i början på november, Stenar längs gamla staket behöver tas 
bort, Kennie ombesörjer detta snarast. Kennie informerar om att marken upp till 
där nya grinden skall sättas, måste jämnas ut. 
Karl-Erik tar kontakt med Heras för att påbörja byggnation av staket. 

§117 Förslag om inköp av utrustning för mustberedning. 
Beslut på att vi köper in utrustning, för att kunna hålla utbildning i att ta tillvara 
frukten på vårt koloniområde.  



AU beslut (Duschkabin södra) 

Dusch kabinen kostar 2 995 Kr, Karl-Erik kommer att hämta kabinen när de får 
in den på Bauhaus. 

§118 Rapporter 
50 tal besökare på månskensrundan, flera besökare som kommer långt ifrån 
bland annat Älmhult. 
Önskemål framfördes om att vi skall vara med i en dagrunda. 

§119 Inför avslut på kolonisäsongen. 
Containerna tas bort efter sista arbetsplikten. 
Soprummet skall låsas när säsongen är slut, detta för att sopkärlen skall stå kvar 
under vintern. 
Städhjälp vi behöver betala för städningen av toaletterna, kostnaden blir att 
dessa personer slipper arbetsplikten plus 1 500 kr 
Vinterlåset sätts på körgrinden i samband med säsongsavslut 

§120 Julavslutning i samband med nästa styrelsemöte i november? 
27 november Karl-Erik lagar mat, 17:00 startar mötet, kl 18 startar 
julavslutningen. 

§121 Nya kolonister. 49.  
§122 Kolonier till salu. 105,107, 114, 
§123 Övrigt 

Maria ber Ali Shibl eller någon annan från stadsbyggnadsförvaltningen komma 
och informera om detaljplan, planeras till styrelsemöte 25  januari. 
Styrelsemöte 25 Januari  
Årsmöte 20 februari 

§124 Nästa styrelsemöte: 27 november klubbstugan Kl 17:00 
§125 Mötets avslutande. 

 

 

Sekreterare                     Ordförande                     Justeringsperson       

Geir Jöraas                    Karl-Erik Finnman           Maria Ward  

 


