
Information som lämnades efter årsmötet den 16/3 2016. 

 En triveselgrupp har bildats och sammankallande är Marit Lundin koloni 44. Övriga i 

gruppen är Agneta Mårtensson koloni 12 och Ann-Sofie Dahlström koloni 111. Vill 

du vara med och hjälpa till i gruppen kan du anmäla dig till Marit Lundin. Första 

uppdraget kan vara till midsommar då vi åter kan ordna en midsommarbrunch på 

kolonin. 

 Föreningens stora projekt framöver är att byta ingående vattenledningar och 

genomföra en förtätning av lamporna i gångarna. För att projektera detta arbete har en 

arbetsgrupp med erfarenhet av vatten och VVS bildats. Gruppen består av Rolf Olsson 

koloni 121, Sven-Erik Åkesson koloni 106, Bengt-Åke Starvik koloni 148 och Björn 

Ekstrand koloni 144. Vill du vara med och hjälpa till med detta arbete kan du kontakta 

Caroline Persson, ordf. Vi hoppas att arbetsgruppen har några förslag att redovisa vid 

halvårsmötet i augusti. 

 Ordförande Caroline Persson informerade om att föreningens ekonomi behöver 

förstärkas. Dels för att ha ett större rörelsekapital i budgeten och dels för att kunna 

avsätta medel på ett konto för investeringen av vattenprojektet. Ordförande har även 

gjort en omvärldsanalys genom att ha kontaktat 6 olika koloniföreningar i samma 

storlek som vår. Vår förening är välskött och har många faciliteter och i jämförelse 

med de andra koloniföreningarna har vi ett väldigt lågt arrende. För att kunna fortsätta 

hålla samma goda standard föreslår styrelsen en höjning med ca 2000 kronor/ koloni 

och år. I detta förslag ska 1000 kr avsättas till ett investeringskonto och resterande 

summa ska ingå i föreningens årliga budget. Styrelsen har också tittat över 

parkeringsavgifterna på området. Idag betalar vi 300 kr/ år vilket är 25 kr/månad. 

Styrelsens förslag är att höja parkeringsavgiften till 500 kr/år. Detta är förslag och 

kommer att diskuteras och tas beslut på när det blir halsvårmöte. 

Har du/ni några frågor kring ovanstående så kontakta föreningens ordförande Caroline 

Persson. 


