
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 7, 2021-07-04 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Lördag 2021-07-04 kl 09:30 i klubbstugan. 
Närvarande Tommy Lee, Geir Jöraas 

Anna-Lena Bengtsson, Maria Ward, Nenad Ilic, 
Lisbeth Sjöberg, Gilla Olsson 

   
 
 

 
1. Mötets öppnande 

a) Geir öppnade öppet och hälsade alla välkommna. 
2. Eventuell komplettering av dagordning. 

a) Aktivitetslista – punkt 12 
b) Skyltar ingångsgrindar - Punkt 7 
c) Konto hos leverantörer – Punkt 7 
d) Kommunen Pia Anderberg – Punkt 14 
e) Kommunikation/Information – Punkt 13 
f) Inspektionsrundor – Punkt 14 

3. Godkännande av dagordning. 
a) Dagordning godkänd. 

4. Justeringsperson.  
a) Maria Ward utsedd till justeringsperson 

5. Föregående protokoll.  
a) Godkändt 

6. Korrespondens: 
a) Styrelsemailen hanteras av Geir som vidarebefordrar till respektive ansvarig 

styrelsemedlem för hantering, Mail ska arkiveras av ansvarig efter handläggning. 
Inkommande 
Utgående:  

 Polisanmälan gjord på ungdomar som härjat på området (punkt 14d) 
7. Ekonomi.  

a) Ekonomisk redovisning 
 Genomgång/godkänd Budget 2021 (tack till Gilla för hjälpen) 
 Förbättringsförslag: En kolumn som läggs till, Föregående år för jämförelse. 
 Kvartalsrevision ska göras av Tommy/Revisor. 

b) Skyltar ingångsgrindar 
 Måste bytas ut så att det klart framgår att det är tillträde förbjudet för 

obehöriga när grindar inte är öppna – Kostnadsförslag tas in av Tommy. 



c) Konto hos leverantörer 
 Bauhaus (Ska ändras) 
 Biltema, Byggmax, Hornbach ska skapas – Tommy 

d) Peter Fridolf personligt i koloni 53 har beställt och installerat fontänen, kostnad 
10000:- och får i kompensation 5 års befrielse från arbetsplikten 2021-2025. 
Underhåll bekostas av Peter Fridolf under denna tiden. 

8. Anmälningar utifrån delegation. 
a) Arbetshandskar, tvål, sekatörer, bokstavsstansar för att märka nycklar, kaffe, 

skymningsrelä, häcksax, städmaterial, jordankare till 59:an, bensin till traktor, är 
inköpt.  

9. Genomgång av situationen med entreprenören m.m. 
a) Påbörjat måndag 28/6, de har bara varit här 1 dag.  

 Skulle vara klart på torsdag vecka 26. Men det har blivit försening.  
 Därför beställdes ingen tömning av tanken i vecka 26.  
 Det ska vara klart vecka 27.  
 Avspärrning för tanken måste sättas upp för att säkerställa att bilar inte kör 

över den nedgrävna tanken. Blomsterpelaren ska flyttas av FJ. 
 Tömning av tanken är beställd till onsdag vecka 27, om inte arbetet är klart så 

öppnar toalettbyggnaden med tank igen. 
10. Sommarmöte 

a) 2021-07-24 kl. 10 (förslag att flytta till 14.00-16.00, och sedan ha sommarfest) 
b) Punkter som ska vara med på mötet: 

 Punkt inkommet från medlem:  
1. Att starta studiecirklar för olika aktiviteter. 
2. Anlägga sommaräng för biologisk mångfald 

 Hur man söker information, var finns den, kontakt med styrelse m.m. 
 Jobbet med Entreprenör. 
 Ekonomi 
 Information om sommarpraktikanter 
 Belysning 
 Sophantering 
 Information om besök från kommunen 
 Allt vi lägger fram på sommarmöte är förslag för diskussion, utom ren fakta 

typ Ekonomin och regler. 
11. Nöjeskommitten 

a) Förslag att återstarta nöjeskomitten med aktiviteter utomhus. 
b) Uthyrning av klubbstugan. 

 Förslag att öppna för bokning av klubbstugan utomhus och med öppet kök. 
 Förslag att det ska kosta: Disposition 600:- och 400:- betalas tillbaka efter 

kontroll. 
c) 90 års jubileum 

 Nästa år 2022 – Lägg in på aktivitetslistan, det är styrelsen som äger frågan, 
information till medlemmarna på höstmötet.  

d) Sommarfest fr. 16.00 
 Slås ihop med invigning av fontänen (e) 



 Sommarfest samma dag som sommarmöte den 24/7.  
 Nenne ser om han kan fixa en ”liten konsert” med musikanter i föreningen. 

e) Invigning av fontänen 16.00 
 Slås ihop med Sommarfest. 

12. Aktivitetslista 
a) Genomgång och uppdatering är klar 
b) Var ska vi spara våra gemensamma dokument – lägg på aktivitetslistan. 

13. Kommunikation/Information till kolonister 
a) Vi har missat att informera ang stängningen av toaletterna på gröningen och vi 

lägger in en stående punkt på dagordning. 
b) Vi måste ha synkning mellan uppdatering på hemsidan och uppsättning av 

information på anslagstavlan i klubbstugan. 
c) Ansvarig för att se till att anslagstavlorna/hemsidan är aktuella – Lisbeth 
d) Informera ut att vi har sommarpraktikanter 6 veckor till vecka 32- Lisbeth 

14. Övrigt 
a) En del bekymmer med arbetsledaren till ungdomarna som har sommar 

praktik.Sommar praktikanter grupp 1. 
 Följer inte riktlinjerna som är överenskomna. Möte har hållts med chefer. 
 Ungdomarna har gjort ett jättebra jobb och vi bjöd på pizza deras sista 

arbetsdagen. 
 Ny grupp av sommarpraktikanter börjar på måndag vecka 27. 

b) Lyktstolparna. 
 Förra årets styrelse har beslutat om lyktstolparna. 
 5 st stolpar är uppsatta, 4 lampor i drift. Solcellslampor. 

c) Tidur på östra 
 Klart och installerat. 

d) Polisanmälan på ungdomarna som härjat på området, Mobila teamet. 
 Ungdomar har varit inne på området och betett sig illa. Stulit grönsaker och 

varit inne i trädgårdar, kastat sten och fyrkeripjäser. 4 st är identifierade med 
namn Polisanmälan gjord. Mobila teamet är involverat 

e) Journalist från HD om integration. 
 Sandra på HD ville ha intervju. 
 HD håller på att göra en serie om segregation i Helsingborg. 
 Koloniområdena – Integration 
 Närlunda Koloniområde är mångkulturell och vi jobbar för gemenskap och 

samverkan. 
f) Nya kolonister/kolonier till salu 

 58 och 87 är nya. 
 90 är till salu (men blir inte såld så länge de har skulder till förening) 

g) Kommunen Pia Anderberg 
 Inspektionsrunda med kommunen är genomförd. 
 Häckar ut mot gång högst 110 cm 
 Häckar mellan kolonier högst 180 cm 
 Träd som är för höga 
 Minnesanteckningar från kommunen har vi fått. 



 Kontroll av öppna grindar, avloppet m.m. 
 Upprensat på utsidan av staketet.1-1½ meter 
 Odlingskrav på 30% - uppfylls det? 

h) Inspektionsrundor 
 Geir/Maria gjorde inspektionsrunda under senaste arbetsplikten. 
 De flesta sköter sig och har tagit tag i påpekande efter inspektionen. 
 10 st stugor fick påpekande. 
 Uppföljning ska ske 

15. Nästa styrelsemöte 
a) 2021-08-08 klockan 09.30 

16. Mötets avslutande 
 
Bilagor: 

1) Budget 2021 
 
 
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Maria Ward 


