
Extra årsmöte den 28 augusti 2013 
Östra sommarstadens koloniförening 

 

§ 1.  Mötets öppnande: Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2.   Fastställande av röstlängd och dagordning: Godkändes. 

 

§ 3.   Kallelsen skett i behörig ordning: Ja. 

 

§ 4.   Val av ordförande att leda mötet: Sittande, Bengt. 

 

§ 5.   Val av protokollförare. Tommy. 

 

§ 6.   Val av justerare: Arne Nilsson, Håkan andersson. 

 

§ 7.   Val av rösträknare: Arne Nilsson, Håkan Andersson. 64 kolonier representerade. 

 

§ 8.   Presentation av förslag till arrendehöjning för 2014 samt beslut av det extra årsmötet: 

          

         Koloni 90 frågar varför: Ordförande ger flertalet anledningar bl.a. belysning, framtida      

         vatten och avloppsledningar, restaurera duschar, belysning anslagstavlor, eldragning till 

          körgrindar, kommunens höjning av arrendet m.m. 

           

          Koloni 79 frågar hur stor del kommunen höjer med: Får svaret, från 38 000 till 60 000       

          kronor.  

          Koloni 79 anser sig veta att kommunen äger lyktstolparna på området och ifrågasätter  

          därför varför vi skall betala nya stolpar.  Får svaret att det är en ny strategi från  

          kommunen, flera bostadsrättsföreningar har själv fått betala nya stolpar på senare tid. 

 

          Koloni 127 önskar få fler belysningsstolpar. Får svaret, ja det kommer att bli så när om- 

          byggnad sker. 

 

          Koloni 130 frågar om det finns något beräkningsunderlag: Får svaret att inget exakt  

          finns, men att sådant skall tas fram. 

 

          Koloni 100 frågar om höjningen verkligen räcker: Får svaret att vi tror det men fram- 

          tiden får utvisa. 

 

          Koloni 46  frågar varför nya vatten och avloppsledningar måste grävas djupare ner: Får  

          svaret att det i princip handlar om ”frostfritt” djup, ev. brandpostledningar m.m. 

 

          Mattisson påpekar sin reservation i styrelsen om beslutet. Lämnas utan kommentar. 

 

          Koloni 144 påpekar att arrendet är billigt, ca 7 kr per dag. 

 

          Koloni 28 påpekar att i dag ligger visst avlopp frostfritt men inte dricksvattnet. 

 

          Koloni 79 menar att vi bör förhandla med kommunen om vattnet. Bifaller en höjning på 

          1000 kr / år. 

 



            Koloni 90 bifaller höjningen, men vill ha en kostnadsplan. 

 

            Koloni 28 har erfarenhet av LED-lampor och att dom i längden betalar sig själv. 

 

            Mötet går till röstning om höjning av arrendet med 1000 kr / år. Mötet svarar JA. 

 

§ 9.     Beslut om ändring angående avgifter i föreningens stadgar, paragraf 4. Skall stå 

           halvårsmötet. 

 

§ 10.  Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Andersson                                 Arne Nilsson                              Håkan Andersson 
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