
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Minnesanteckningar Höstmöte, 2021-09-25 

Slag av sammanträde Höstmöte 
Tid och plats Lördag 2021-09-25 kl 10.00 Vid klubbstugan. 
Närvarande Styrelsen och Kolonister i  

Närlunda Koloniförening. 
   

 
 

 
1. Höstmötets öppnande, Informationsmöte, ej beslutande. 

a) Geir öppnade mötet. 
2. Jubileum 2022 – Närlunda Koloni 90 år 

a) Utse en arbetsgrupp för att arbeta fram jubileumsfesten tillsammans med 
nöjeskommittén. Koloni 45 är anmäld. 

b) Anmäl intresse till arbetsgruppen till styrelsen. 
c) Styrelsen kommer att ha en representant i arbetsgruppen. 
d) Ta fram en skrift, kanske fokus på 100 år framåt i tiden istället för historia? 

3. Restriktioner hävs. 
a) Vi avvaktar och hyr inte ut klubbstugan inomhus i år. 

4. Stängning för säsongen 2021-10-31 
a) Vattnet stängs siste oktober (beroende på väder) 
b) Inlämning av nycklar (till dusch, parkering, tvättmaskin) den 31/10 klockan 

10.00 – 12.00 (Nenad), eller lägg ett kuvert i brevlådan med namn och stug nr, 
senast den 10/11. 

c) Låset på grinden (för att köra in med bil) byts den 31/10.  
d) Container och soprum stängs den 31/10. 

5. Synpunkter på åtgärder som måste göras på området inför budgetarbetet 2022. 
a) Lämna Era förslag till styrelsen senast den 15/10. 
b) Vindskivor på klubbstugan finns tidigare beslut att de ska bytas, men vi har 

avvaktat. Inspektion kommer att ske för alla gemensamma byggnader. 
6. Stugor med gasol; det har varit oklart var skylten ska sitta.  

a) Skylten ska sitta på grinden. 
7. Ogräsrensning av gångarna (halva gången) inför stängning.  

a) Vi kommer att utföra en inspektionsrunda. 
8. Smycka klubbstugan som pepparkakshus inför julen, runt den 20:e november. (Inför 

1:e advent den 27/11) 
a) Anmäl intresse till styrelsen om du vill hjälpa till. 

9. Övrigt 
a) Fråga hemsidan: Svårt att hitta, stanna kvar efter mötet så visar vi. 



b) Fråga: varför finns det en krokodil i dammen. 
 Vi vill ha kvar fåglarna i dammen. 
 Flera tycker inte att det bör vara tillåtet att lägga ut ”saker” hur som 

helst på området. 
c) Toaletterna på gröningen är öppna under vintersäsongen. 
d) Problem med råttor:  

 Det finns en elektrisk apparat med ultraljud som kan lösa problemet. 
 Det är den egna försäkringen som kan hjälpa till med problem med 

gnagare.  
 Koloniföreningens försäkring täcker inte det.  
 Lägg ut choklad, råttor tåler inte det.  
 Det står fällor utplacerade på området som är Anticimex 

a) vi frågar Anticimex om de vill ha de tillbaka annars får vi samla 
in dem eller ladda fållorna själv. 

 Plocka upp fallfrukten så vi inte matar råttorna 
e) Information/Utbildning av Fruktpressarna den 3/10. 
f) Håll uppsikt på våra stugor, vi har haft inbrott i toalettbyggnaden. Gå gärna en 

runda i området när du är här. 
g) Containern, vid byte av containern så höll den på att tippa och trappan/rampen 

blev skadad. Kommer att lagas av Olssons. 
h) Grindarna ska vara öppna 1/5 – 30/9 men grindarna är öppna 1/4 - 31/10 

10. Styrelsen tackar Kennie för alla år i styrelsen och kommer att plantera ett träd i 
Kennies namn på området. 

11. Styrelsen tackar också Tommy för hans tid i styrelsen. 
12. Mötet är avslutat. 

 
 
Vid pennan: 
 
Sekreterare                                      

Lisbeth Sjöberg                               


