
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Minnesanteckningar Sommarmöte, 2021-07-24 

Slag av sammanträde Sommarmöte 
Tid och plats Lördag 2021-07-24 kl 14.00 Vid klubbstugan. 
Närvarande Styrelsen och Kolonister i Närlunda Koloniförening.
   

 
 

 
1. Sommarmötets öppnande 

a) Geir öppnade mötet och hälsade alla välkommna. 
2. Status avloppsjobbet 

a) Avloppet är inkopplat och drift. 
b) Inga våtservetter, bindor eller annat som inte är toapapper får spolas ner. 

 Förslag att sätt upp lappar på toaletterna på andra språk, eller bilder med 
kryss över.  

 Finns det någon frivillig som kan ta kontakt med andra för att få det översatt, 
 Jasmina utsedd att fixa översättning,  
 Geir ser sen till att det sätts upp lappar. 

c) Handikapptoaletten är ”öppen” med vanlig toalettnyckel för alla. 
3. Ungdomarna med sommarpraktik. 

a) 2 grupper (6 st +9 st) av ungdomar under respektive 3 veckor har sommarjobbat på 
området. På måndag kommer ny grupp och med en ny handledare. Ungdomarna har 
gjort ett mycket bra jobb och föreningen bjuder på Pizza deras sista arbetsdag.  

b) De jobbar med trädgårdsarbete, har rensat 1 meter utanför staket, parkeringsplatsen, 
städning av toaletter och andra gemensamma utrymmen mm. 

c) Vi hoppas att ta emot fler sommarungdomar kommande år. 
4. Ungdomarna som terroriserat kolonisterna under en period. 

a) Ungdomar har hoppa över staketry, varit inne i trädgårdar, stulit rabarber och annat 
samt uppträtt otrevligt mot kolonister. 

b) Polisanmälan är gjord, vi har en film på ungdomarna och har tagit hjälp av ansvarig 
för sommararbetarna och Lorna har haft kontakt med person som har identifierat 
dem.  

c) De har efter samtal med dem inte återkommit till området. 
5. Solcellslamporna 

a) 4 st lyktstolpar har monterats. De lyser med ledljus och när man närmar sig så tänds 
dem upp. 

b) Gå gärna en runda när det är mörkt och se att det fungerar och ge gärna feedback till 
styrelsen. 



c) Tanken är att vi ska sätta upp fler lyktor inom området, om vi tycker att de fungerar 
bra. 

6. Sommaräng 
a) Glenn har kommit med förslag om att ta en bit av gräsmattan vid dammen och göra 

en sommaräng. 
b) Medlemmarna är positiva till att ta förslaget vidare för beslut. 

7. Minigolf 
a) Förslag att göra en minigolfbana på området som kan bidra till att skapa mer 

gemenskap. 
b) Det finns en medlem som har minigolfbana (Lennart) som kanske kan bidra med 

kunskap. 
c) Medlemmarna är positiva till att ta förslaget vidare för beslut. 
d) Medlemmar tog upp att Krocket, Kubb och Boule är också bra att skapa mer 

gemenskap. Starta gärna ”turneringar” – sätt upp lapp och samlas. 
e) Boulebanan:  

 Ordna tävlingar med andra inom föreningen och kanske med andra 
föreningar. 

 Gilla spelar boule, kanske kan de som redan spelar sätta upp en lapp, när de 
ska spela, så att fler kan ansluta. 

a) Gilla: Vi spelar alltid spontant och har aldrig planerat i förväg så 
tyvärr kan vi inte sätta upp någon lapp. 

b) Önskemål att sommarungdomarna kan städa upp och rensa ogräs på 
boulebanan. 

f) Medlem tycker att vi måste ta tag i de ekonomiska bitarna först, innan vi lägger 
pengar på nya områden. 

g) Detta är en intressekoll om vi ska gå vidare med det, ta fram kostnaden och sedan 
måste beslut tas på årsmöte. Om det inte finns budget för det, kommer inte förslaget 
att läggas fram. 

8. Sopsortering extra avgifter 
a) Det är mycket viktigt att sortera soporna rätt och att inte överfylla kärlen. Det kostar 

extra.  
b) Vi får inte ställa något på golvet, sopsäckar och andra grovsopor. Om det fortsätter 

så kommer inte NSR in och kan tömma övriga kärl. 
c) Vi har fått 2 st straffavgifter på 400:-/st för att kärlen är överfulla. När kärlen är fulla 

så får man inte lägga i mer.  
d) Allt ska sorteras rätt i de olika kärlen. 
e) Förslag att vi kan sätta upp en lista och skriva upp när vi får straffavgift eller när 

någon har ställt ”grovsopor” utanför kärlen m.m. Då blir det synligt för 
medlemmarna. 

f) Soprummet är välstädat, det är sommarungdomar som har rengjort kärlen och städat 
soprummet. 

9. Fruktpressar 
a) Vi kommer anordna träffar i höst där vi lär ut hur man går tillväga för att göra must. 
b) Vi har en kolonist på området som är professor i livsmedel och som kan hjälpa oss. 
c) Vi får bidrag för kostnader när vi håller i utbildningar i fruktpressning till 

skolungdomar. 



10. Förslag från Kristina, koloni 26 
a) Att föreningen skulle kunna bilda en studiegrupp.  
b) Gruppens uppgift skulle vara att ta tillvara på ideer som på olika sätt gynnar 

föreningen och stärker gemenskapen. 
c) Vi skulle kunna ha studiecirklar kring att bygga holkar, insektshotell, pressa 

fruktjuice, beskärning av träd och buskar, läsa odlingslitteratur… eller andra förslag.  
d) Kristina kan tänka sig att vara kontaktperson för det. 
e) Vi har kontakt med Studieförbundet. 

11. Fontänen 
a) Invigning efter mötet, c:a 16.00 då Peter är närvarande. 
b) Vi pratar mer om fontänen under invigningen. 

12. Polisinsatsen på området 
a) Vi har haft en polisinsats på området, där koloni 65 blev anmäld för att syssla med 

narkotikaodling. Någon har sett att det fanns växter på tork i kolonin, vilket innebär 
att de måste ha gått in på tomten och tittat in i huset för att se det. 

b) Det är enbart örter på tork i kolonin. 
c) Påminnelse att det är inte tillåtet att gå in på någons koloni utan att vara inbjuden. 

13. Vindskenor på klubbstugan behöver bytas och vi behöver ha hjälp av någon händig som kan 
klättra upp på stegar. Gustav, koloni 108 tar detta som arbetsplikt men vi behöver ha någon 
mer till hjälp. Meddela styrelsen om du kan hjälpa till. 

14. Gasolskyltar 
a) Gasolskylt måste sättas upp där gasflaskan finns. Vi har ett antal skyltar och vi 

behöver en inventering på vilka stugor det är som har gasol. Skyltar/Inventeringslista 
finns efter mötet. 

15. Övriga frågor som togs upp under mötet: 
a) Bevattning i koloniområdet.  

 Vattna inte i solsken.  
 Vi borde kunna vattna under andra när solen inte är uppe.  
 Förslag att ändra till kl 18.00-22.00.  

b) Förslag att gå ihop och få fruktträd beskurna.  
 Sätt upp lappar som man kan skriva upp sig med kontaktuppgifter. 

c) Benny. Bengt-Åke Andersson presenterades: 
 Det är han som kör runt inne på området och lagar våra staket som sin 

arbetsplikt. 7 ställen är lagade hittills i år. 
d) Sommarfesten anordnas av nöjeskommiten trots att den är ”pausad” under 2021 på 

grund av corona restriktionerna. 
 Senare i år kommer det också att bli en kräftfest. 

e) Klubbstugan kan inte hyras ut.  
 Men vi kan boka uteplatsen tillsammans med köket. 

f) Rykte att laddstolpar används för att värma stugor hela vintern.  
 Det är inget styrelsen har hört och vi kommer att försöka kontrollera det 

under vintersäsongen. 
 Det finns kolonister som drar in sladd från laddstolparna och lagar mat/kokar 

kaffe mm. 
 Styrelsen kommer att ta upp ett förslag att modernisera systemet med samma 

typ som t.ex. campingplatser.  



 Elen från stolparna är bara till för handelverktyg och gräsklippning. 
 Det är den fasta avgiften som är den stora kostnaden och elförbrukning är en 

liten del, det låter dyrare att byta ut sladdarna. Hur stort är problemet 
egentligen? 

 Det viktiga är att informera styrelsen, då kan styrelsen ta tag i problemet med 
de kolonisterna som missbrukar det. 

g) Inbetalning av de debiterade extra kostnaderna för avloppet. 
 Merparten av alla kolonister har betalat in de extra pengar.  
 Det finns avbetalningsplan med vissa medlemmar. 

h) Det finns en dubbelstege att låna i traktorgaraget, men någon har lånat den ena av 
dem och inte satt tillbaka den. 

 För en vecka sen var båda delarna där. 
 Vi kontrollerar det igen. 

 
 
Vid pennan: 
 
Sekreterare                                      

Lisbeth Sjöberg                               


