
Södra Koloniföreningens föreningsmöte lördag 26 augusti 2017 

Plats: Logen på festplatsen 

Tid: 13 – 14.20 

Protokoll 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Ann-Charlotte Parmkrans hälsar de närvarande välkommen och förklarar 

höstens föreningsmöte öppnat. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet väljs Ingemar Oskarsson 

Till sekreterare för mötet väljs Annika Bergström 

§ 3 Val av justerare, tillika rösträknare 

Till justerare, tillika rösträknare för mötet väljs Ulla Landin och Rune Fredriksson. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkännes 

§ 5 Fastställande av röstlängd 

Undertecknad deltagarlista (57 deltagare) 

§ 6 Ekonomi 

Kassör Anita Lundkvist informerar att ekonomin ligger bra till mot budget. 

Arrendeavgiften är indexreglerad och uppräknas i 5-årsperioder.  För att kompensera det 

höjda arrendet för 2017 kommer den summan att läggas på debiteringen 2018. 

Malmbergsfonden uppgår nu till 2 600kr efter gåva från Marianne Frostesjö med 500kr och 

från Ingrid och Harald Frostesjö med 600kr. Ordförande tackar för gåvan. 

§ 7 Information från styrelsen  

Aktiviteter – Föreningen har anordnat flera välbesökta aktiviteter för medlemmarna under 

säsongen. Midsommarfirandet blev åter en succé med en nettoinkomst på 23 491kr. 

Ordförande tackar alla som bidragit med sina arbetsinsatser. 

Överlåtelser- Till dags dato har 19 överlåtelser genomförts 

Belysning- På festplatsen planeras att förbättra utomhusbelysningen. Anbud kommer att tas 

in. Utebelysningen på hela området är kommunens ansvar och medlemmarna uppmanas att 

skriva medborgarförslag till Gävle kommun, antingen via gavle.se/medborgarförslag eller 

hämta blankett i stadshusets entré. 



Träd-  Föreningen har många stora träd som ska underhållas. Kommunen avgör vad som får 

göras. Detta innebär kostnader. Ett exempel är upprensningen vid Bilbolaget där kostnaden 

blev 5000kr 

Vattenfall- kommer under perioden september – april att byta fem stolpar på 

kraftledningen i området. Koloniområdet kommer då att stängas av. Berörda kolonilotter 

kommer att informeras. 

Möte med kommunen- Föreningen kommer att få förändringar i arrendeavtal och 

bygglovsärenden. Med anledning av detta kommer förslag på stadgeändringar till årsmötet. 

Enkäten- Under sommaren har en enkät delats ut till samtliga kolonister med frågor om vad 

medlemmarna vill/kan bidra med i koloniföreningen. Endast 37 av 250 har svarat. Enkäten 

finns att tillgå på mötet och fler uppmanas att svara. 

Byggnader och underhåll-  Föreningen har många byggnader och serviceanläggningar som 

ska underhållas. I år har bl.a. målning genomförts med frivilliga insatser. Inglasningen av 

cafét. Ytterligare en latrintömning har installerats vid Spårvägsstigen. Sexkantshuset 

kommer att renoveras under vintern med hjälp av Polhemsskolans Byggprogram. Anbud tas 

in för renovering av toaletter och dusch vid Holmströms väg och ansökan görs för 

handikappanpassning. 

BLM-gruppen har beviljat 15 bygglov av enklare slag. 

Tillsyn av lotternas skötsel-  enligt stadgarna, har genomförts av styrelsen. Brev om 

åtgärder gick ut till 41 kolonister varav 10 inte hörsammade uppmaningen. 

Höststängning- Vattnet kommer att stängas av den lördagen 7 oktober samma dag som 

höststädningen. OBS! Följ instruktioner på anslagstavlor och Hemsidan. 

Den 8 oktober stängs sopskåpen. 

Låsning av bommarna kommer att ske i mitten av oktober – mitten av april. 

Arrende- I år har nio påminnelser om betalning av arrende och årsavgift varav en fick flera 

påstötningar. 

Mejladresser-  Önskemål har inkommit om att få information per mejl. Det har varit svårt då 

många har felaktiga mejladresser och informationen studsar tillbaka. Det medför då 

merarbete för styrelsen. 

§ 8 Val av valberedning 

Bernt Nilsson, Körsbärsstigen 2 valdes att ingå i valberedningen. 

§ 9 Övriga frågor 

1. Förslag från Ulla-Britt Lindgren att anlägga gräsmatta vid flaggstången utanför 

expeditionen. Styrelsen tar med förslaget. 

2. Vattengruppen informerar om nödvändighet att noga följa instruktioner vid på och 

avstängning av vattennätet. Den 7 oktober stängs vattnet av inför vintern. 



Anslag kommer att finnas på hemsidan och på anslagstavlorna. 

§10 Mötet avslutas 

Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet med att och bjuda in till cafét och lotteri 

samt påminna om kvällens knytkalas och hälsa alla välkomna. 

 

Efter mötets avslutande anmälde sig ytterligare tre personer till valberedningen, nämligen 

Bo-Göte Jonsson, Lupinstigen 26, Birgitta Kroun, Päronstigen 6 och Marianne Estassy, 

Asterstigen 35 

 

 

 

 

Ingemar Oskarsson   Annika Bergström 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Ulla Landin    Rune Fredriksson 

Justerare    Justerare 

 

 

 


