
 Närlunda Koloniförening u.p.a. 

 

Höstmöte 2022-10-16 Minnesanteckningar 

Klubbstugan kl 10-12 Närvarande styrelsemedlemmar: 
 Geir Jöraas, Maria Ward, Nenad Ilic, 
 Anna-Lena Bengtsson, Ann Danielsson. 

 
1. Valberedningen har ordet 

Föreningen behöver medlemmar som är intresserade av att ingå i styrelsen. Det är fyra 
styrelsemedlemmar som avgår till årsmötet, ordföranden, viceordföranden och två 
suppleanter. Förslag och idéer lämnas till Kristina Jernmark, koloni 26.  

 
2. Gemensamt inköp av trädgårdsjord 

Mötet tyckte det var ett bra förslag att ordna gemensamt inköp av trädgårdsjord med 
betalning i förskott för avhämtning på området. Vår kolonist Assi Pasic håller gärna i detta 
och får i uppdrag att återkomma med information om detta.  
 

3. Körgrinden  
Körgrinden får inte vinterlås detta året eftersom föreningsmedlemmarna visat intresse av att 
enkelt kunna komma in på området med sin bil även vintertid.  
 

4. Grindarna 
Uppmanade alla att se till att grindarna är ordentligt stängda och låsta kvällstid och vintertid, 
gäller även parkeringen.  
 

5. Sophuset och  grovsopor 
Grovsopor får ej ställas i sophuset eller utanför. Sophuset stängs den 30 oktober. 
Containern hämtas den 31 oktober. Undviker att få betala för ny månad. Containern kommer 
lite tidigare på säsongen nästa år, dvs. före 1 april.  
 

6. Vattnet  
Vattnet stängs av den 29 oktober.  

 
7. Arbetsledare 

Behöver nya/fler arbetsledare för arbetsplikten inklusive en person som tar ansvar för 
lagning av staket vid inbrottsförsök. Förslag och intresseanmälan till Geir snarast.  
 

8. Städning av toaletterna under säsong 
Vi bemannar städning av toaletterna med kolonister enligt städschema och detta ses då som 
arbetsplikt. För att undvika att behöva köpa in tjänsten om det fallerar behövs även back-up. 



Diskussion om att 6 veckors period är för långt för många och att intresse finns av att 
bemanna enstaka veckor eller kanske 3-4 veckors perioder.  
 

9. Åtgärder för att spara el  
Oklart om hur våra elavtal ser ut, rörligt eller bundna avtal? Kassören får tillfrågas. Oavsett 
vilket vill föreningen gärna minska elförbrukningen i dessa tider. Tas upp i gruppdiskussion. 
 

10. Inspektion från kommunen 
Kommunen genomför årligen inspektion av områdets kolonilotter och viten får betalas om 
inte kraven i arrendeavtalet uppfylls. Alla rekommenderas att noga läsa sitt arrendeavtal för 
att veta vad som gäller. Det är framförallt att det ska vara ordning på tomten, att 
odlingskravet ska beaktas, att häckar ska hållas nere och att insyn från gångarna ska vara 
möjlig. Informera om detta även på kommande möten dit alla uppmanas komma. 
 

11. Parkeringen 
Den 26 oktober rensas parkeringen på ogräs och inga bilar får parkeras där denna dagen.  
 

12. Hyrda nycklar 
Nycklar till olika faciliteter debiteras framöver löpande via årsavgiften och behöver bara 
lämnas åter när man ej längre har behov av nyckeln.  
 

13. Bygglov och rivningstillstånd 
Vid rivning av förråd krävs rivningslov från kommunen och är förknippat med en avgift. 
Söker man bygglov samtidigt så betalas ingen separat avgift för rivningen, ingår då i 
bygglovsavgiften. Bygglov behövs för såväl stuga, förråd som växthus. Går via styrelsen till 
kommunen, de önskar utlåtande från styrelsen innan beslut.  
 

14. Ordet är fritt 
Elskåpet bakom toaletten vid allmänningen ska ses över. Brunnslock vid dammen ska 
åtgärdas, Gustav håller på med detta.  
Mötet efterlyser namnlistor vid entrén och tycker att dessa behövs både för kolonister och 
besökare. Om man inte vill ha med sitt namn kan ange det och behöver inte stå med på 
listan. Geir åtgärdar detta.  
 

15. Gruppdiskussioner  
Hur kan vi öka engagemanget i föreningen, utvärdering 2022 och planer för 2023 
Olika förslag framkom i gruppdiskussionerna, bland annat följande: 
 
Toalettstädning – mer flexibla perioder.  
 
El – rörelsekänsliga detektorer och ljuskänsliga (där det finns fönster). Skymningsrelä. 
Avfrostning av frys och städning bakom frys och kylskåp. Kan behöva höja avgiften för de 
som abonnerar på elstolparna. Ingen julbelysning av klubbstugan detta året.  
 
Kolonister – efterfråga kompetens och vad kolonisten kan bidra med till föreningen. Ha fler 
undergrupper för olika arrangemang, inte samma nöjeskommitté. Speed-dating vid kaffet på 
våra möten för att lära känna varandra. Komma in med idéer och förslag till dagordningen.  



 
Fler på våra möten – kan vi ha mötesplikt? Informera om möten även via mail med 
anmälan om du kommer eller ej. Kan behövas information på andra språk. Informationsfilm 
om Närlunda koloniförening och vad vi kräver av en föreningsmedlem. Ta med en annan 
kolonist på nästa möte! 
 
Styrelsen – styrelsen ska delegera. Kanske behövs en studieorganisatör i föreningen?  
Kurs i styrelsearbete via bildningsförbund för nya styrelsemedlemmar. Information är 
viktigt. Kommunicerar via hemsida och anslagstavlor. Önskvärt med information på en 
större bredd med skriven information till de som inte är på våra möten. Finns yngre 
kolonister som har kompetens och idéer och som kan vara kommunikationsansvariga? 
Möjlighet att vara adjungerad i styrelsen för att successivt lära mer av föreningsarbete. 
 
Internationell matfest – bra initiativ, det vill vi gärna upprepa, når fler kolonister.  
 
Arbetsplikten – för att vi vill göra detta tillsammans och öka samhörigheten, inte för att 
slippa betala. Kanske ha möjlighet att anmäla sitt intresse för olika arbetsuppgifter på en 
lista så man inte behöver göra samma arbetsuppgift varje gång.  

 
 
 

  
 
 

  Mötessekreterare                            Ordförande                                    

  Ann Danielsson                              Geir Jöraas                                    

 
  
 
  


