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Protokoll fört vid årsmötet den 22 mars 2012 

för koloniträdgårdsföreningen Östra Sommarstaden i Ystad 

§1. 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

Ordförande informerade om att vi kommer att sätta på vattnet 120406 kl. 09.00.  Alla 
medlemmar uppmanas att inte använda vattenkranar förrän klockan 14.00. Styrelsen behöver den 
tiden för att försöka få kontroll på om det föreligger någon vattenläcka inom området, 
anledningen är att vi under 2011 hade onormalt stor vattenförbrukning.  

§2  

Ingen parentation 

§3  

58 kolonier var representerade vid mötet och därmed röstberättigade. Dagordningen godkändes.  

§4  

Mötet beslutade att kallelsen skett i behörig ordning, de blev lagda i brevlåda den 5 feb och anslag 
på våra anslagstavlor den 6 feb.  

§5  

Bengt Andersson valdes till mötesordförande  

§6  

Gun-Britt Månsson valdes till protokollförare för mötet. 

§7  

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Roland Stigsson och Kenth Eriksson   

§8  

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.  

§9  

Revisorernas berättelse: lästes upp. 

§10  

Fastställande av balans och resultaträkning. Kassör Lennart Mattisson informerade om att det är 
första gången vi har ett minus på vårt konto. Anledningen är bland annat att vi haft kostnader för 
bland annat avlopp och avloppspumpar, vi har köpt in en gräskippare, ombyggnad av elen i 
Föreningsstugan samt toaletten uppe i norr. Dessa utgifter har förorsakat förlusten med ca. 
12 000 kr.  

Budgeten för 2012 har vi bland annat planerat in en flytt av förrådsbyggnad vid Norra Grinden. 
Den skall flytts ner till Föreningsstugan och på så sätt frilägger vi plats för ytterligare en 
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parkeringsplats uppe på Nypongången. Vattenkostnaden har ökat från 47000 kr till 75 000 kr. 
Denna post är lite oroväckande och styrelsen skall undersöka orsaken i samband med att vi sätter 
på vattnet 120406. Styrelsen kommer att ha löpande kontroller av vattenmätaren under säsongen 
(avser den stora vattenförsörjningen).  

Frågor som togs upp under punkten: Nr 147 undrade om vattenmätaren skall bytas ut av 
Kommunen? Vi skall göra en förfrågan till Kommunen om och när det är aktuellt att 
vattenmätaren skall bytas ut. Nr 79 undrade hur många kubikmeter vatten vi använde under 
2011. Lennart svarade ca 10 000 kubikmeter om året. Nr 114 frågade närvarande kolonister om 
det var ok att styrelsen gick in på tomten om man upptäcker att någon kran utomhus står på när 
vi sätter på vattnet på långfredagen. Alla tyckte detta vara ok.  

§11  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.  

§12  

Ordförande läste om motioner som inkommit till årsmötet 

Motion inlämnad av nr 31, rörande parkeringsplatser. Förslag 1. utökning av parkeringsplatser vid 
stora grindarna, frågan bordlades styrelsen fick i uppdrag att förhöra sig med Kommunen om det 
finns möjligheter att utöka utan på våra parkeringsplaster. Kolonist nr 79 och 40 lämnade 
synpunkter. Förslag 2.att ta bort parkeringsplatserna inne på området, mötet avslog motionen. 

Motion inlämnad av nr 51 rörande bygglov paragraf 13, styrelsen föreslog avslag på motionen. 
Mötet gick till röstning. Kolonist nr 79 begärde votering. Motionen bifalles med 30 röster av 58.  

Följande lydelse gäller nu: §13 mom.7. Bygglov för drivhus ansökes. Maximal storlek 10 kvm. 
Avstånd till grannes tomtgräns skall normalfallet vara 2 m. Kan det fastslås att genom drivhusets 
placering inte föreligger någon risk för brandfara, och att någon risk för skugga till grannes 
nackdel ej föreligger, kan gränsen för 2 m till tomtgräns reduceras”. Samma gäller under mom 5. 
Ang förrådsbyggnad. 

Motion inlämnad av nr 36 rörande utökande av trädäck, beslut avslag på motionen. Synpunkter 
framfördes av kolonist 79, 47 samt nr 11.    

Styrelsens förslag på ändringar av stadgar och ordningsföreskifter, se bilaga. §14 moment 15.  Styrelsen 
föreslår  ändring av ordningsföreskrifterna moment 15, bygglov §13. Förslaget innebär att 
kolonist får endast hyra en parkeringsplats. Denna skall under sommarsäsongen användas för i 
bruk varande bil. Platsen följder inte kolonin, utan återgår till föreningen vid försäljning. 
Undantag vid dödsfall, då änka/änkling övertar kolonin vid bodelning. Platsen får inte varaktigt 
utlånas till annan kolonist, eller användas till vinterförvaring.  Nr 79 anser att förslaget skall bifall 
men att barn inte kan överta parkeringsplats vid bodelning. Beslut: Mötet beslöt att bifalla 
förslaget men med lydelsen: Parkeringsplatsen följer inte kolonin, utan återgår till föreningen vid 
försäljning. Undantag vid dödsfall, då änka/änkling övertar kolonin vid bodelning.  

Fortsättning: §13 moment 6a boendeytan ändras till byggnadsytan, moment 6 b boendeytan 
ändras till byggnadsytan. 

§ 13 moment 7 Drivhuset placeras med fördel på byggsten eller slipers. Minst tre väggar samt tak 
skall bestå av glas eller plast. Golvet ska bestå av jord. Ändras till följande: Drivhuset placeras 
med fördel på byggsten eller plintar.  Minst tre väggar samt tak skall bestå av glas eller plast.  
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§ 13 moment 9 Bygglov kan föreslås att ändras till Bygglov skall sökas för badpool. 

§13 moment 18 månaderna juni till augusti föreslås ändras till juni tom augusti. 

Nr 79 yrkar bifall till förändringarna som styrelsen förslagit på alla punkterna. Beslut: mötet 
beslutade enligt förslaget.  

Kolonist nr 27 tog upp frågan om man får lov att lägga slipers på tomten, ordförande klargjorde 
att styrelsen inte förbjuder detta men det är inte att rekommendera i drivhus. Nr 79 tror att det 
finns riktlinjer om detta hos Kommunen. Mötet gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan med 
Ystad Kommun.  

Styrelsen föreslår medlemmarna att vi skall gå ur koloniträdgårdsföreningen. Kassör Lennart Mattisson 
informerade om att vi i dag betalar en avgift 290 kr per koloni (motsvarar 20% ). För detta får vi 
tidningen 5 nr år, en försäkring. Lennart läser upp försäkringsbrev. Idag betalar föreningen  
47 000 kr/år till koloniträdgårdsföreningen. Vi kan själv teckna motsvarande försäkring till en 
kostnad av ca 10 000 kr. Ingen bindande offert kan fås i dagsläget av något försäkringsbolag 
eftersom vi tidigast kan teckna någon försäkring först 2013. 

Ordförande Bengt redogjorde att idag skall vi ta ett delbeslut, beslut kan tidigast göras vid vårt 
halvårsmöte i augusti 2012.   

Nr 79 lämnar synpunkter som är emot förslaget, föreslår att vi skall tänka oss noga för och att vi 
kan ha nytta av koloniförbundet vid förhandlingar med Kommunen. Kommunen kan ha 
intressen av att komma åt en del av vår mark vi eventuell utbyggnad av Dragongatan, 
konsekvenserna av att kommunen vill bygga vindkraftverk etc.  

Kassör Lennart Mattisson berättar att det finns en arrendenämnd som man kan vända sig till om 
det blir problem vid förhandlingar med Kommunen.  

Nr 49 föreslår att om vi skall gå ur koloniföreningen att vi fondera den summan vi ”sparar” på ett 
konto så att vi har dessa pengar om vi behöver anlita privat advokat vid nästa arrendeförhandling 
med Ystad Kommun.  

Synpunkter inkommer från nr 11 som undrar om det finns liknade predikat där kommunen gått 
in och tagit mark från koloniområde? Lennart Mattisson tror att så har skett i Malmö och Lund. 
Nr 127 framför att det pratas en del om att bredda vägen men att andra förslag om att detta skall 
förläggas Österut. Nr 79 framför synpunkter om ett eventuellt byggande av vindkraftverket. Nr 
110 undrar om det finns det någon annan anledning till att gå ur Koloniträdgårdsförbundet än 
själva kostnaden? Frågan är vilken hjälp kan vi faktiskt få av förbundet? Nr 79 tycker att vi skall 
vara kvar i Koloniförbundet. Koloni nr 203 yrkar på att vi går ur förbundet. Representant från 
styrelsen berättar att styrelsen vänt sig till förbundet för att få hjälp med frågan om regelverk ang. 
uppförande av gungställning inom koloniområdet. Det svar förbundet lämnade var att vi skulle 
vända oss till Ystad Kommun. Nr 110 tycker att vi skall vara med i Koloniträdgårdsförbundet, 
tydliggör att vi är ett koloniområde och inte ett sommarstugeområde.  Mötet gick till röstning, 33 
st (vilket motsvarar 57%) röstade för att vi skall gå ur koloniträdgårdsförbundet. Kravet är att 2/3 
av alla medlemmar vilket motsvarar 66.6 %. Beslut: Mötet beslutade att vi fortsätter vara 
medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet.   

§13  

Mötet fastställde styrelsen förslag till budget. . 
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§14  

Till ordförande valdes Bengt Andersson under 2 år. 

§15  

Till ordinarie ledamot valdes Gun-Britt Månsson under 2 år  

§16  

Till styrelse suppleanter valdes Alf , Jan och Tommy under 1 år,  

§17  

Till revisorer valdes Bo Fredriksson och Birgitta Sjögren under 1 år. Till revisorsuppleant valdes 
Roland Stigsson under 1 år.  

§18  

Till valberedning valdes Tommy Ivarsson 1 år. Eftersom det saknades fler förslag får styrelsen i 
uppdrag att finna ytterligare en representant till valberedningen.  

§19  

Årsmötets avslutat. 

 

Ordförande    Sekreterare 

Bengt Andersson   Gun-Britt Månsson 
    

 

Justeringsmän 

 

Kenth Eriksson   Roland Stigsson 


