
 

PROTOKOLL från Södra Koloniföreningens Föreningsmöte  
Plats:  logen på festplatsen 
Tid:    lördagen 12 september kl 14.00 - 15.30 
  

§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande Ann-Charlotte Parmkrans hälsade de närvarande välkomna och  

förklarade höstens föreningsmöte öppnat.  

 

§ 2 a)Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Till ordförande för mötet valdes Britt-Marie Westman och till sekreterare 

Annika Bergström. 

      b)Val av två justerare, tillika rösträknare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare 

valdes Carina Sjösten och Britt-Marie Säfbom.   

§ 3  Fastställande av dagordning  

Föreningsmötet fastställde den föreslagna dagordningen efter tillägg av P 9f. 

 

§ 4  Fastställande av röstlängd  

En närvarolista med ett namn per kolonistuga/kolonilott är upprättad. 

Föreningsmötet godkände närvarolistan med 76 namn som röstlängd, (bilaga 1). 

§ 5  Skrivelse om gåva till Koloniföreningen 
Från Harald Frostesjö har kommit en skrivelse. Frostesjö vill skänka fyra  

kastanjeträdsplantor att placeras längs Midsommarstigen framför festplatsen. 

Karta över placering och föreskrifter medföljer, (bilaga 2) Plantorna planteras  

ut när de växt till sig om ca 5 - 10 år. 

§ 6  Ekonomi 
Kassören redogjorde för inkomsterna till dags dato för uthyrning av  

festplatsen och släpvagnen, vissa avvikelser mot budget.  

Midsommarfesten gav ett netto på 9.499 kr, kostnader och intäkter för 

jubileet är inte helt sammanställda så besked om plus eller minus kan ej  

lämnas av kassören. Kostnaden för vatten och renhållning ligger inom 

budget, sluträkningar kommer. Budgeten för underhåll ligger på 104.900kr. 

I och med att bankerna inte längre hanterar kontanter har kassören  

ansökt om att Koloniföreningen skall bli medlem i FOREX, lång väntetid. 

Skatteverket har begärt in uppgifter från föreningen om medlemmarnas 

personnummer och storlek på resp kolonilott. Inskickat av kassören. 

Med ett taxeringsvärde över 50.000kr skall fastighetsavgift betalas.  
Sid 1 

Mötesordföranden tackade för rapporten. 



§ 7  Information från styrelsen 
Ordförande Ann-Charlotte Parmkrans informerade, med anledning av 

årsmötesbeslut, att kallelser i framtiden kommer att ske per brev till alla 

som inte har meddelat mailadress.  

Ang Malmbergs fond, att det bara är från räntan som utdelning får göras. 

Att ett rehabprojekt har bedrivits inom koloniområdet i samarbete med 

med firma Taktik AB. Två ur styrelsen har fungerat som arbetsledare. 

En ny underhållsplan har gjorts upp, kontroll av elledningar, behov av  

målning, inköp till caféet mm har tagits med i planen. 

Inom styrelsen har bildats en grupp för bygg- lokal- och materialfrågor, 

BLM. 14 besiktningar inför försäljning har gjorts.  

Föreningen uppvaktade Järvstaängarnas Koloniförening vid deras 30- 

års jubileum, en guldfärgad spade överlämnades. 

Från Länsmuseet har kommit en förfrågan om deltagande i en stads- 

vandring inom koloniområdet. Länsmuseet har lämnat ett utlåtande 

om 6-kanthuset, det finns inte längre någon s k K-märkning. 

Några ur Jubileumskommitten har gjort vissa efterforskningar om huset.  

Styrelsen skall kontakta någon inom byggnadsvårdsektorn för att se  

 "vad huset är värt" för vidare utredning. Föreningsmötet bör hänskjuta 

frågan till årsmötet. 

Föreningens område Hemsta 2:1 är numera uppdelat i tre olika  

områden.  

Sopskåpen stängs 7 oktober. Vattnet till kolonilotterna och duscharna  

stängs av 10 okt och på hela området 17 okt. 

Städdagarna är 10 och 11 oktober, på lördagen bjuds på förtäring.  

Sopskåpen städas på städdagen. 

Ingemar Oskarsson rapporterade från BLM-gruppens arbete. 27 bygglovs- 

ansökningar, efter dialog har de flesta problemen lösts. Ett svartbygge har  

påtalats och rättats till. Akuta uppgifter som byte av glödlampor mm sköts  

av BLM-gruppen. En del skadegörelse/klotter har förekommit på anslags- 

tavlorna. Två timmar, två dagar/vecka har BLM-gruppen arbetat med  

personer från Taktik-rehab. På gång är ett arbete på kullen vid Violstigen  

och plåtslagare skall reparera taket på logen. 

Mötesordföranden tackade för rapporten.  

§ 8  Midsommarfest 2016 
Fråga om att anordna en midsommarfest 2016 ställdes. 

Beslut 

Föreningsstämman beslutade med acklamation att ordna en  

midsommarfest 2016.           

                                                                                                                                                                      

§ 9  Val: a) Trivsel- och festkommitt 

Från  valberedningen förelåg inget förslag.                                                                              

Föreningsmötet uppdrog till valberedningen att arbetar vidare med frågan.                Sid 2          

    b) Uthyrare av festplatsen 
Beslut 



Som uthyrare av festplatsen valdes i enligthet med valberedningens förslag: 

Eva Carlsson, Asterstigen 33; Maria Lindgren, Spårvägsstigen 7; Roger Elvheim, 

Spårvägsstigen 7. 

    c) Uthyrare av släpvagn 
Beslut 

Som uthyrare av släpvagnen valdes i enlighet med valberedningens förslag: 

Kerstin Hedqvist, Äppelstigen 11; Ulla-Britt Lindgren, Holmströms väg 9; 

Monica Persson-Stål, Lupinstigen 38. 

Valberedningen föreslog att föreningen tillhandahåller en telefon till uthyrarna, 

som hittills använt sina privata telefoner. Hot har förekommit. 

Beslut 

Eftersom hot har förekommit i samband med uthyrning skall inga privata 

telefoner användas.  

Föreningsmötet beslutade att en lämplig telefon köps in, som skall alternera 

mellan uthyrarna. 

Föreningsmötet beslutade att gruppen inom sig fördelar tiden maj t o m  

oktober 2016. 

    d) Lokalvårdare för toaletterna 
Beslut 

Som lokalvårdare för toaletterna valdes i enlighet med valberedningens förslag: 

Mari Westling för Spårvägsstigen, Micke Pettersson för Holmströms väg, han 

ansvarar även för inköp av städmaterial. 

Valberedningen arbetar vidare för att få klartecken från en tredje lokalvårdare. 

    e)  Ansvarig för Hemsidan 
Beslut 

Som ansvarig för hemsidan valdes Sussie Hemgren. 

Textförslag skall lämnas till styrelsen. 

 

     f)  Studieombud 

Beslut  
Namnförslag saknades, frågan hänskjuts till valberedningen. 

§ 10  Övriga frågor 
Hans Högberg från Vattengruppen informerade om vikten av att alla 

Kolonister öppnar vattenkranarna i samband med vattenavstängningen.                             

En fråga ställdes om varför Höstfesten ställdes in. 

 Svar:  Mötesordföranden läste som svar upp den text som finns i styrelsens  

protokoll 2015:10 § 115.     

En fråga ställdes om varför en person, som inte är invald, sitter med  

vid styrelsens möten.                                                                                                           Sid 3 

 Svar: Personen i fråga satt tidigare i styrelsen och handhade då byggnads- 

lovsärenden. Eftersom styrelsen under våren har förlorat en ordinarie ledamot 

och en suppleant är personen adjungerad till styrelsen för bygglovsärenden. 

I tidigare protokoll saknas uppgifter om under vilka paragrafer personen 

deltagit. Sekreteraren skall fortsättningsvis ange detta i protokollen. 



En fråga ställdes om vem som är ansvarig för "södra koloniföreningen" på 

Facebook. 

 Svar: Denna Facebookgrupp är helt fristående. Södra Koloniföreningens  

ansikte utåt är Hemsidan. 

En fråga om ett bygglovsärende ställdes, påpekades att det är viktigt att 

följa stadgarna och reglerna för byggnadslov. 

 Svar: BLM-gruppen har vid en ny ansökan gjort en annan bedömning. 

En fråga om utdelning från Malmbergs fond togs upp. 

 Svar: Styrelsen har tittat i statuterna och där står att det är ur räntan som 

medel kan tas. Fonden är från 1949 och har fram till i år haft ett kapital 

på 1000 kr. 

En fråga framfördes om att få ställa ut en bössa för att samla in pengar till 

flyktingar, dels i caféet efter dagens möte och sedan på städdagen. 

 Svar: Eftersom många redan hade lämnat lokalen kunde inte Föreningsmötet 

ta ställning till frågan. 

 

§ 11  Mötets avslutande  

Mötets ordförande tackade för visat förtroende och överlämnade klubban 

till Ann-Charlotte Parmkrans, föreningens ordförande, som vädjade till 

mötesdeltagarna att nominera bra personer till styrelsen inför årsmötet 

2016. Föreningsmötet förklarades avslutat varefter kaffe serverades i caféet. 

 

 

Vid protokollet 

 

Annika Bergström.                                                  Britt-Marie Westman 

Sekreterare                                                            Mötesordförande 

 

 

 

             Carina Sjösten 

             Justerare                                                                         Britt-Marie Säfbom 

                                                                                                     Justerare 

 

 
Sid 4 

 
 


