
 Närlunda Koloniförening u.p.a. 

 

Protokoll Nr 7, 2022-06-14 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Tisdag 2022-06-14 kl 17:00 i klubbstugan. 
Närvarande Geir Jöraas, Maria Ward, Lisbeth Sjöberg, Gilla 

Olsson, Nenad Ilic, Anna-Lena Bengtsson 
Ann Danielsson. Mikael Bengtsson. 

  
 

 

 
1. Mötets öppnande 

a. Geir öppnar mötet och hälsar välkommen. 
2. Eventuell komplettering av dagordning.  

a. Rapport från Samorganisationen och Fondmedel – under rapporter. 
b. Miljöstationen läggs in under arbetsuppgifter - under arbetsplikten. 
c. Städning av toaletter vid gröningen – under arbetsplikten. 
d. MEX besiktning – inkommande 
e. Sommarmöte – Under övrigt 
f. Container för grovsopor – under arbetsplikt. 

3. Godkännande av dagordning. 
a. Godkänt 

4. Justeringsperson.  
a. Anna-Lena Bengtsson  

5. Korrespondens: 
a. Inkommande. 

 NSR aviserar att de tänker komma och tömma tanken v25 
 Vi har ett abonnemang på att tömma tanken, minst 1 ggr/år. 
 Tanken är tömd och renspolad. NSR kontrollerar att vi är inkopplade på 

kommunala avloppet och avslutar sedan abonnemanget. 
 Mex besiktning 

 1 koloni har fått vite. Kolonisten är informerad. 
 Mail till respektive kolonist med påpekande och tid när det ska vara 

åtgärdat (2022-07-31) Om det inte blir åtgärdat faktureras 
kontrollavgift (1000:-) från föreningen. Vid kontroll av kommunen 
kan de sätta vite (För närvarande 1500:-)  

 Prel. Taxering och fastighetsavgift. 
 Helsingborgs stad har överklagat.  



b. Förtydligande av lydelsen inbjudan mot gång i vissa föreningsavtal 
b. Utgående. 

 Träd vid östra grinden – Kommunen har sågat ner trädet. 
 Rävar som bygger bo under Kolonier. 

o Information från kommunen, vad man kan göra för att de ska flytta. 
Sätts upp på anslagstavlan som hänvisar till hemsidan -Geir 

o  Text läggs in på hemsida - Lisbeth 
6. Ekonomi. 

a. Lägesrapport 
 C:a 415000:-, Lev. Skulder 25000:- Kundfodringar 93000:- (16500:- koloni 

90) 
 Ekonomin är bra. 
 El för 2022, 5950:- 
 Dusch hälften så många i år jämfört med 2021.  
 Parkering 5600:- 
 Arrendet är betalt. 

b. Kronofogden koloni 90, det finns inget att driva in. 
 Fråga koloniträdgårdsförbundet hur vi ska gå vidare – Geir. 
 Det smidigaste är om vi tillåter att de säljer med kontrakt att föreningen ska 

få inbetalt vad de är skyldiga. 
7. Jubileet 2022 3:e september, 

a. Gäster att bjuda in -  
 Koloniträdgårdsförbundet.- Geir 
 Alla Koliniföreningar i Helsingborg är inbjudna. - Nenne 
 MEX – Patrik Möller och Pia Anderberg – Geir 

b. Trädgårdsrundan 18-19/6 kl 10-17.00.  
 Musikunderhållning 
 Fika vid klubbstugan 
 Kaffe och växtförsäljning på söndag har vi ont om personer som hjälper till – 

kan styrelsen hjälpa till? Fika söndag 15-17.00 och grindvakt söndag 14-17. 
Gilla/Maria/Lisbeth. 

 10 st Kolonier öppnar upp sina trädgårdar. 
c. Midsommarfest  

 När kläs stången? 
 Dans runt stången midsommarafton klockan 14.00. 

d. Ekonomi för 90 års aktiviteterna 
 Trädgårdsrundan – lämnat budget för utgifter 
 Mat till 3:e september – lämnat budget för utgifter 
 Skrift – lämnat budget för utgifter. 
 Gilla saknar en sammanställning för hela 90 årsfirandet- Nenne samlar ihop 

uppskattade kostnader/intäkter för respektive aktivitet och lämnar skriftligt 
till Gilla. 

e. Jubileumsskrift pågår 
8. Anmälningar utifrån delegation. 

a. Handlat Brandsläckare och uppsatta i klubbstugan. 



9. Genomgång aktivitetslistan 
a. Inga uppdateringar sen föregående protokoll 

10. Arbetsuppgifter till arbetsplikten. 
a. Arbetsgruppen måste samarbeta mer och vara överens om arbetsplikten. 
b. Sammankallande bör vara inbjuden till styrelsemöte. 
c. Det finns en lista i köket med förslag till arbetsuppgifter under arbetsplikten. 

 Skriv till: 
o Staket linjen. 
o Rensa ogräs parkeringen. 
o Beskära träd mot Närlundavägen. 

d. Miljöstationen (städning på arbetspliken) 
 Vi borde ha 3 st restavfall och 1 st kartonger. (2 + 2 idag) 
 Restavfall är överfulla och det slängs i kartonginsamlingen. 
 Kan vi få tömning av restavfall oftare? 
 Vi ändrar till 3 + 1 st - Geir 

e. Städning av toaletter 
 Om vi inte har arbetsplikten, så måste vi beställa städning externt. 

o Beställ städning som utförs så fort som möjligt - Gilla 
f. Container för grovsopor 

 Lägga in på arbetsplikten att hyra släp och ta bort grovsopor från 
miljöstationen. 

 Beställa container 2 ggr/år (1 ggr 2022, till hösten – pris från Olssons 5030:-. 
– Geir  

 Informera på sommarmötet. 
11. Kommunikation/Information 

a. Nya styrelsen in på hemsidan bara 1:a sidan 
b. Ordningsreglerna till hemsidan och anslagstavlor 
c. Tillvägagångsätt för att hyra klubbstugan till hemsida och anslagstavlor 
d. Rävarna som bygger bo – Information i klubbstugan och på hemsidan. 

12. Rapporter 
a. Gustav har gjort filter och monterat i dammen. 
b. Staket klippning Norra grinden, Benny har lagat det. 
c. Samorganisationen 

 12 föreningar av 14 är medlemmar. 
 Fastighetstaxeringen diskuterades, ingen har fått information om vad som ska 

betalas. Kommunen överklagar och det ändå går igenom då får vi betala 
dubbelt nästa år.  

 Grupparbete om vad vi ska göra i Samo. Utbildning av nya ledamoter, mm 
 Inspektionen diskuterades. 
 De vill ha in en lista på styrelsen – Ann har skickat. 
 2 st namn på representanter från föreningen.  

o Förslag på ordförande och Vice ordförande och 2 st suppleanter Ann 
och Lisbeth. Ann skickar in det till Samo. 

d. Fondmedel 
 Dahlins fond går att ansöka i Augusti/september. Ansökan kan först göras i 

Juli. 



 Nenne har kontaktat Viedeke ska komma vecka 24. Väntar offert. 
 Offert ska bifogas ansökan. 
 Det finns ett annat föreningsstöd som kan sökas. Vi måste göra registrering 

om att bli bidragsberättigad- Ann/Gilla måste registrera föreningen, innan 
ansökan kan göras. 

e. Eluttaget: 
 Koloni 17. Gräva och lägga i ledningen i järnrör – Föreningens elektriker 

fixar – Geir. 
 Koloni 62 – Var ska de ta el ifrån? – Kontakta Geir. 
 Koloni 42 -- Strömsladden är klippt 2 ggr. ? 
 Strömsladdar får inte ligga ute, den kopplas i när man utför arbete och 

kopplas ur när arbetet är klart. 
f. Brunnen vid koloni 71 – Nenne tar in offert för att suga upp sten från brunnen. 
g. Lekplatsen förslag till ev flytt – Pågående arbete. 

13. Nya kolonister.  
a. 66 

14. Kolonier till salu.  
a. 39, 51, 90, 92 

15. Övrigt 
a. Styrelsen öppet kontor 18/6, 11.30 – 13.30.  

16. Nästa styrelsemöte 
a. Sommarmöte 2022-07-16 kl 10.00 

 Avtacka Bosse från styrelsen. 
b. Styrelsemöte 2022-08-09 kl 17.00 

17. Mötets avslutande 
 
 
 
Bilagor: 
  
  
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Anna-Lena Bengtsson 

 
  
 
  


