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1. Ordförande Bengt Andersson hälsa alla medlemmar välkomna och förklarade 

halvårsmötet öppnat.  

2. Dagordningen godkännandes av mötet 

3. Kallelse har skett i behörig ordning på våra anslagstavlor och på vår hemsida. 

4. Val av två justeringsmän, kolonist nr 15 John Larsson samt nr 42 Birger Hansson 

5. Ordförande rapporterade lite från verksamheten under perioden jan – augusti. 

Vattnet öppnades och containern sattes på plats 6 april. I april anställde vi också 

Bengt-Åke Starvik som vår vaktmästare. Vi har utökat parkeringsplatserna uppe vid 

norra grinden genom att flytta det lilla huset som stod innanför grinden. I och med 

detta så flyttades anslagstavlan till andra sidan grinden. John Larsson har hyvlat våra 

gångar. Vi har tagit bort en odlingslott nere vid boulebanan. Gräsmattan intill 

utökades bland annat.  I slutet av juni hade vi den årliga synen i området. Den stora 

grinen genomgick en kostsam reparation när vi fick byta ut grindmotorerna. 

Föreningsstugan har fått två nya ytterdörrar. Vi har inhandlat en gungställning så att 

våra små barn i området kan sysselsätta sig. Till Midsommarbrunchen kom 91 

kolonister och den 3 augusti kom 66 personer till grillfesten.  

6. Kassören redogör för Föreningens ekonomiska läge, vi följer den budget som 

presenterades vid årsmötet. En stor utgift som inte var planerad är reparationen av 

stora grinden.  Vi har för närvarande 70 000 kr plus i vår kassa. Kassören meddelar 

samtidigt att vi inte kan räkna med några större intäkter för resterande månader 

detta år. Vi har kvar att betala lön till vaktmästaren samt vattenkostnaderna. 

Styrelsen meddela att det inte är aktuellt att höja arrendeavgiften.  
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7. Det har skett överlåtelser av kolonier och därmed har vi fått följande nya medlemmar 

nr.48 Thommy Lundström, nr.14 Jonas Nilsson, nr.100 Anita Persson, nr.133 Monika 

Lindhoff, nr.55 Göran Andersson, nr.61 Stefan och Carina Moström, nr.59 Börje och 

Annika Larsson, nr.16 Patrik Karlsson, nr.90 Caroline Persson samt 136 Gunnar 

Olsson. 

8. Valberedningen behöver utökas med ytterligare en person, inget namnförslag kom 

upp på mötet. 

9. Styrelsen vill ha in namnförslag på kolonister som vill ingår i en arbetsgrupp som 

tillsammans med styrelsen tittar på Föreningens visioner för framtiden. Inget 

namnförslag kom upp på mötet. När mötet hade avslutats fick vi in följande 

namnförslag, Caroline Persson nr 90, Håkan Andersson 54, Andreas Nilsson nr 11, 

Tina Persson nr 206, Petra Milton nr 60 , Marianne Persson nr 9 samt Helle Tiemroth 

nr 6. 

10. Övriga ärenden, ordförande meddelade att vattnet stängs av den 28 oktober 2012.  

Representanterna från bygg kommittén vädjar till medlemmarna att man ansöker om 

byggnadslov  på rätt underlag, finns på hemsidan kan även hämtas av någon i 

styrelsegruppen eller hos Hans och Björn i byggruppen.  

Nya stadgarna gäller from 120713 då det undertecknades av Ystad Kommun. Dessa 

kommer att läggas upp hemsidan går också bra att hämtas i Föreningsstugan.  

Vid synen som gjordes i sommar konstaterades att det finns en del höga träd, buskar 

som växer ut i gångarna, häckar som inte håller de mått som stadgarna tillåter dvs.  

120 höjd och 30 cm i bredd. Tänkt på att våra gångar redan idag är trånga och det är 

därför som bredden är viktig att uppfylla. Ambulans och bilar skall kunna komma 

fram i gångarna. 
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Koloni nr 127 undrar när det är aktuellt att förhandla om arrendeperioden med 

Kommunen? Svaret på den frågan är 2014. Kassören flaggar för att det kan ske en 

höjning av arrendeavgiften till Kommunen, jämfört vårt pris per kvadratmeter 55 

öre/kvm mot 5 kr/kvm som kolonisterna i Lund, Malmö och Helsingborg betalar.  

Koloni nr 113 undrar vem det är som bestämt häckarnas höjd och bredd, vårt svar är 

att detta framgår av våra stadgar. Vill man ha en förändring måste man lämna in 

motioner till årsmötet som beslutar. 

Kolonist 130 undrar vad som händer med de höga björkarna nere vid förenings-

stugan. Svaret är att statsarkitekten inte medger att vi gör någon åverkan på 

björkarna. Styrelsen kommer att ta upp frågan med Kommunen igen när Tommy 

Nilsson återkommer. Kolonisten framför att hon och de närliggande kolonisterna 

gärna vill delta när styrelsen kan få till en ny träff med statsarkitekten.  

Samma kolonist undrade hur man går tillväga om gatlyktorna går sönder. Varje stolpe 

har ett nummer och man kan själv meddela detta nummer till Ystad Energi eller till 

någon i styrelsen så blir felet åtgärdat. 

Koloni nr 90 undrar om vi inte kan ha källsortering. Koloni 144 meddelar att 

kommunen inte kommer att sätta upp kärl för sopsortering, det finns redan sådana 

kärl på allmänna platser i närheten av koloniområdet. Koloni nr 79 påtalade att 

denna fråga varit uppe på ett tidigare möte men inget beslut togs. Styrelsen kommer 

att ta upp frågan igen och beslut får tas på kommande årsmöte. 

Koloni nr 21 undrade om inte allmänna bestämmelser gäller när det gäller träd och 

buskar som hänger in över ens tomt. Tyvärr gäller detta inte arrendetomter 

(kommunen äger marken och växligheten). Koloni nr 79 påtalar att han tidigare varit 

med vid diskussionerna om fällning av björkarna och hans bedömning är att det 
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handlar om kommunens budget. Tidigare styrelse har gjort förfrågan om att fälla 

dessa björkar men samtidigt att man vill medverka till att nya träd planeras i dungen.  

11. Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Ordförande   Sekreterare 

 

Bengt Andersson   Gun-Britt Månsson 

 

Justeras 

  

John Larsson   Birger Hansson 


