
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 6, 2022-05-10 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Tisdag 2022-05-10 kl 17:00 i klubbstugan. 
Närvarande Geir Jöraas, Lisbeth Sjöberg, Gilla Olsson,  

Nenad Ilic, Anna-Lena Bengtsson (ordinare  
Ledamot i dagens möte) 
Ann Danielsson. 
Del av mötet: Anette Hundborg, Mikael 
Bengtsson. 
 

  
 

1. Mötets öppnande 
a) Geir öppnade mötet och hälsade välkommen. 

2. Eventuell komplettering av dagordning.  
a)  Korrespondens får nummer 5 
b) Punkt 10, Punkter från Årsmöte 2022. 
c) Punkt 6 Städprodukter, flyttar till 8b 

3. Godkännande av dagordning. 
a) Dagordningen är godkänd. 

4. Justeringsperson.  
a) Nenad Ilic är utsedd till justeringsperson. 

5. Korrespondens: 
 Inkommande. 

o Avläsning vattenmätare – Nenad/Geir läser av, Geir skickar in det. 
o Försäkringsbrev företag Koloniträdgårds förbundet- ingår i avgiften. 
o Repskapsmöte Samo, Lördagen den 21:e maj på Senderöds Koloni. - Geir frågar 

Maria om hon kan, Ann kan den dagen om inte Maria kan. 
o Arkitektstudenter från Lund vill komma igen i 16:e september kl 10-15 - Vem 

som tar emot dem bestämmer vi närmare. 
o Pia från Mex efterlyser medlemslistan - Geir har skickat in den. 
o Förslag från Kristina koloni 26: De som öppnar sina kolonier under 

trädgårdsrundan får dra av tre timmars arbetsplikt då man är tillgänglig sin sin 
trädgård för besökare under 10-17 lördag och söndag.  

 Beslut: Avslag, det är inte arbetsplikt. Det blir en fel ”morot” då det är en 
förening och det bygger på ideelt arbete. 

o Frågan från Kristina koloni 26:  Det är arbetsplikt samma dag som 
trädgårdsrundan: kan man gå ifrån tidigare och räkna 3 timmar.  

 Beslut: det är samma fråga som ovanför. Beslut: Nej, arbetsplikt får göras 
vid annat datum. 

o Per Heidnert vill hyra klubbstugan den 5/6. 



  Tidigare var rutinen: Skriv upp i kalendern i klubbstugan, kontakta den som 
har hand om klubbstugan. Från/Till klockan. Dygn: klockan 12.00 till 
12.00 dagen efter. Samma ordningsregler gäller när man hyrt klubbstugan 
som för koloniområdet. 

  Anette Hundborg anmäler sig som frivillig (som arbetsplikt) att vara 
kontaktansvarig för uthyrning av klubbstugan.  

 Nenad sätter ihop en ”nyckelknippa” för uthyrning (inkl för att öppna 
toaletterna) 

 Information om att det är Annette som man ska kontakta, med 
kontaktuppgifter, och rutin hur kolonisten ska göra, sätts upp på 
anslagstavlorna (och hemsidan) 

 Lisbeth skickar mall till Annette med loggan.  
 Geir skickar mall på uthyrningskontrakt (med med namn, kolonier och 

underskrift, för utlämning och återlämning av nycklar) till Annette.  
 Annette får det som arbetsplikt och får hjälp om det blir för många 

uthyrningar. 
 Utgående. 

o Skickat in Medlemslistan till Mex 
6. Ekonomi  

a) Lägesrapport 
 Koloni 90: Kronofogden har bekräftat att det är ett ärende och registrerat. Vi 

driver först skulder för 2021, och lägger sen in skulder för 2022 till 
kronofogden. 

 Reslutat och Balansrapport 220101 – 220331 genomgång. 
 Glöm inte att meddela Gilla när nycklar är utlämnat och att El ska betalas. 
 4 ekonomiskt stora jobb som kommer 

o Står vatten i brunnen utanför koloni 52. Geir/Göran/Kenneth har försökt 
att fixa det. Spolbil har varit här och spolat. Nere i korset vid dammen 
mot östra grinden är där problem är. Vattnet rinner igenom just nu. Vi 
måste gräva upp och laga rören. Offert måste tas in. 

o Brunnen vid koloni 70 måste lagas. Offert måste tas in. (Nenad) 
o Lekplatsen: Alternativ plats, Nya redskap, Besiktning mm, ny 

utrustning. Vi måste börja med besiktning. Geir tar kontakt med 
kommunens kontaktcenter. 

o Stolpar och Staket måste bytas sektionsvis. Många dåliga. Plan tas fram 
och offert tas in.  

 Hänglås till grinden är bytt, kostnad 800:- 
 Lamineringsmaskin 300:- 
 Kran till toaletten 500:- 
 Gilla efterlyser ett möte med 90 års jubileum för att diskutera de ekonomiska 

delarna. 
 Förslag från årsmötet koloni 60: Dra fram el till stolpe längst ner till Östra 

grinden (där finns inget) Offert måste tas in. Geir ger uppdraget till 
koloniföreningens elektriker. 

7. 90 års Jubileet  
  Jubileums gruppen håller möte på lördag den 14/5. 



 Nenad/Anette/Hasse hjälper till och hämtar jord/flyttar stenar till 90 års 
rabatten. 

8. Anmälningar utifrån delegation. 
a) Handlat glödlampor till lyktstolparna 169:-/st 
b) Handlat in städprodukter 6500:- 
c) Handlat in Gasolflaskor skyltar 750:- 

9. Genomgång aktivitetslistan 
a) Genomgången och uppdaterad. 

10. Punkter från Årsmöte 2022. 
a) Mattor toaletter östra – Geir delegerar till arbetsplikten. 

11. Kommunikation/Information 
a) Information mellan hemsidan och anslagstavlorna måste förbättras. 
b) Uppdatera Styrelslistan, ordningsregler (vatten och precisera trädgårdsavfalls regler) 

samt avgifter.  
c) Uppdatera Medlemslistorna vid huvud grinden 

 Områdeskarta ska sitta kvar vid grinden (och i klubbstugan), men namnlistan, 
för respektive koloni, ska inte finnas allmänt utan flyttas till klubbstugan. 

d) Uppdatera regler för trädgårdscontainer och sätt upp skyltar vid containern. 
e) Geir kontrollera/distribuera styrelsens mailen till rätt person mer regelbundet. 

12. Rapporter 
a) Gustav har gjutit brunnslock. 
b) Ann har fått kontaktuppgifter till Helsingborgshems Trygghetsvärd och områdeschef 

och skickar det till Geir. Vi kan använda kontakterna när det är ungdomar som 
”härjar” på området.  

13. Nya kolonister 
a) 20, 66, 82 

14. Kolonier till salu.  
a) Nummer 90, 92. 

15. Övrigt 
a) Styrelsens öppet kontor 14/5, Nened och Ann. 
b) Geir kontaktar Hasse för fika till arbetsplikten 14/5. 
c) Ann föreslog att vi kan ansöka om föreningsbidrag hos Vård och omsorg, för att 

förnya asfalt vid bäckenkolonierna till klubbstugan.  
 Ann gör ett förslag till skrivelse.  
 Nenad frågar ett företag om kostnadsuppskattning.  
 Gilla´s BRF ska asfaltera, vem har de använt. Ta upp på nästa möte. 

16. Nästa styrelsemöte 
a)  Bestämt tidigare fram till september. 

17. Mötets avslutande 
 

Bilagor: 
  
  
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Nenad Ilic 


